


 

 Kullanılan MW sisteminin üretim 

maliyetini önemli ölçüde azaltacağı 

öngörülmektedir. Aynı zamanda 

çevreye duyarlı, yenilenebilir, ülke 

ekonomisine katkı sağlayabilecek bir 

biyopolimer geliştirilecektir. Bu 

çalışmanın çevre, enerji ve ekonomik 

açıdan ülkemize büyük faydalar 

getireceği düşünülmektedir. 

 Elde edilen ürünün kalitesine bağlı 

olarak patent, bilimsel etkinliklere 

katılma, saygın uluslararası 

dergilerde yayın gibi yaygın etkiler 

planlanmaktadır.  

 Polimerin üretim ve analizi kısmından 

bir adet Yüksek Lisans Tezi 

hazırlanacaktır. 

 Sonuç olarak bu proje, çevreye 

duyarlı, özgün değeri yüksek, 

geliştirilmeye açık, gerçekleştirilmesi 

kolay ve uygulanabilir bir çalışma 

olacaktır. 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MİKRODALGA DESTEKLİ POLİLAKTİKASİT SENTEZİ, ENERJİ 

ANALİZİ VE ENDÜSTRİYEL UYGULANABİLİRLİĞİ  

İlgi Alanları: Proses ve Reaktör Tasarımı, Mikrodalga 

reaktörler, Kimyasal kinetik, Mikrodalga Destekli Proseslerin 

Kinetik-Mekanistik-Termodinamik Modellenmesi ve Analizi, 

Polimer Kimyası.  

 

 Polimerizayon reaksiyonu  sırasında 

sıcaklık (T) ve Mikrodalga gücünün (P) 

sistemde sürekli ve sabit tutulduğu bir 

MW sisteminin kurulması ve kullanım 

alanlarına göre değişik molekül ağırlıklı 

PLLA sentezinin, ekonomik olarak 

yapılması amaçlanmıştır. 

 Değişik reaksiyon şartları (sıcaklık, MW 

gücü, reaksiyon süresi, katalizör türü, 

monomer/katalizör oranı) ve bunların  

polimerizasyona etkileri geleneksel 

yöntem (CH) ile kıyaslamalı olarak 

araştırılacak ve optimum deney şartları 

saptanacaktır.  

 MW ve CH denemeleri aynı şartlarda 

yürütülecek ve ürün verimliliği -molekül 

ağırlığı- reaksiyon süresi- enerji 

verimliliği - uygulanabilirlik- saflaştırma 

kolaylığı gibi birçok yönden MW etkisi 

ortaya konulacaktır.  

 

 

Son yıllarda, Mikrodalga 

(MW) destekli laktik asit’in 

polimerizasyonu üzerinde 

yoğun çalışmalar olmasına 

rağmen, endüstriyel 

uygulanması olabilecek 

yükseklikte molekül 

ağırlığına sahip 

Polilaktikasit (PLLA) 

sentezi henüz 

gerçekleştirilememiştir.  

Bu projede; sabit ve sürekli 

MW gücü altında izotermal 

şartlarda çalışabilen çok 

modlu (multimode) bir MW 

reaksiyon sistemi 

tasarlanarak, Bu sistemde 

çözücüsüz (direkt) DMP 

yöntemi ve ROP yöntemi 

ile PLLA sentezi 

gerçekleştirilecektir. 

Reaksiyon sonunda enerji 

verimliliği, süre, ürün 

molekül ağırlığı ve ürünün 

kalitesi-saflığı açısından iki 

metod arasında farklar ve 

buna ek olarak bu iki 

metodun geleneksel (CHl) 

yöntemle arasındaki 

farkları ortaya 

konulacaktır. Sonuç olarak; 

Bu proje çalışmasıyla 

ekonomik olarak 

endüstriyel 

uygulanabilirliği olan PLLA 

sentezi hedeflenmektedir. 

Ayrıca, MW’nin kimyasal 

reaksiyonlar üzerinde var 

olduğu düşünülen spesifik 

etkisinin varlığı ve kaynağı 

üzerinde yeni yorumlar 

geliştirilecektir. Böylece, 

ülkemizde ve tüm dünya 

genelinde öncelikli konular 

kapsamında yer alan, 

yenilenebilir enerji, 

Mikrodalga, çevre ve 

biyoteknolojik uygulama 

alanları birleştirilerek çok 

disiplinli ve güncel bir 

konuda araştırma 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Destekleyen Kurum  : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.    :  2014 / 2016 

Süresi        : 24 Ay 

Bütçesi        : 60.000 TL 



 Sıvı-CO2 içinde çözünmüş olan 

floropolimer ve silika partikülleri 

kullanılarak, cam lameller üzerinde 

süper yağ-itici yüzey kaplamaları elde 

edilmiş ve yeni bir kaplama yöntemi 

geliştirilmiştir.  

 Önce floropolimer sc-CO2 içinde 

sentezlenmiştir. 

 Sonra karıştırmalı reaktör ve buna seri 

bağlanmış boru reaktörü ile 

gerçekleştirilen silika partikül katkılı 

denemelerde cam lamel üzerine 

yapılan kaplamalarda tekrarlanabilir 

sonuç veren süper yağ-itici ve süper 

su-itici yüzeyler başarıyla elde 

edilmiştir. Tüm kaplama yüzeylerinin 

optik mikroskop görüntüleri alınmış 

ayrıca su ve hekzadekan temas açıları 

ölçülerek süper yağ ve su itici 

oldukları saptanmıştır.  

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SIVI CO2 KULLANARAK SOLVENTSİZ ORTAMDA 

FLORO(MET)AKRİLAT POLİMERLERDEN SÜPER YAĞ-İTİCİ 

YÜZEY ELDESİ 

Süper yağ-itici 

(süperoleofobik) yüzeyler, 

üzerinde hidrokarbon 

çözücülerin veya yağların 

150° den büyük temas 

açısı verdiği yüzeylerdir. 

Bu çalışmada, sıvı-CO2 

içinde çözünmüş olan 

floropolimer ve silika 

partikülleri kullanılarak, 

organik çözücü içermeyen 

ortamda, cam lameller 

üzerinde kaplama yapılmış 

ve süperoleofobik 

yüzeyler ilk kez “Yeşil 

Kimya” kapsamında elde 

edilerek, alternatif bir 

kaplama yöntemi 

geliştirilmiştir. Bu 

yöntemde, oda 

sıcaklığındaki paslanmaz 

çelik reaktöre kendi 

sentezlediğimiz 

perfloropolimer ve silika 

partikülleri konulmakta ve 

buna bir şırınga pompası 

ile belli miktar CO2 

basılması ile polimer/sıvı-

CO2 çözeltisi içindeki 

silika dispersiyonu 

oluşturulmaktadır. Bu 

dispersiyon, bir vana 

yardımıyla diğer bir 

reaktör içerisine 

yerleştirilen bir cam 

lamelin üzerine 

kaplanmıştır. Elde edilen 

süper yağ-itici kaplamalar 

optik mikroskop ve temas 

açıları ölçülerek 

karakterize edilmiştir.  

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş tarihi : 2011/ 2012 

Süresi          : 12 Ay 

Bütçesi          : 24.330.- TL 

 

 Sıvı-CO2 içinde çözünmüş olan 

floropolimer ve silika partikülleri 

kullanılarak, organik çözücü içermeyen 

ortamda yani “Yeşil Kimya” kapsamında 

cam lameller üzerinde süperoleofobik 

yüzey elde edilmesi. 

 Bu amaçla kullanılacak floropolimerin 

süperkritik CO2 içinde sentezlenmesi. 
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İlgi Alanları: Polimer Yüzeyleri, Temas Açısı, Damla 

Buharlaşması, Damla Yoğunlaşması, Superhidrofobik 

Yüzeyler, Sıvı Bilyeler, Yüzey Desenleme, Yosun-Tutmayan 

Yüzeyler, Buz-Tutmayan Yüzeyler, Emülsiyon 

Polimerizasyonu, Süperkritik CO2 Polimerizasyonu 

 



 Kurulan Sc-CO2 yüksek basınç 

hattının doğru çalıştığını sağlamak 

amacıyla faz diyagramları çalışmaları 

yapılmış ve  ayrıca, MePEG 2000 ve 

MePEG 5000 polimerlerinin (Polimer 

+ Sc-CO2 + Etil alkol) üçlü faz 

diyagramları çıkarılmıştır.  

 Perfloroakrilat monomerlerden, sc-

CO2 ortamında boru reaktör içinde 

MMA ile statiksel kopolimerler başarılı 

olarak elde edilmiştir. 

Kopolimerizasyon verimi % 80  

üzerine çıkmaktadır. Sentezlenen bu 

kopolimerlerin kloroform çözeltisine 

daldırma ile elde edilen yüzey 

kaplamaların temas açıları ölçülmüş 

ve yüzey gerilimleri hesaplanmıştır. 

Flor içeriğinin kopolimerin yüzey 

geriliminin düşürgüğü görülmüştür.  

 Sentezlenen kopolimerler ile parafin 

vaks, ve hekzan, etanol kosolventleri 

karıştırılarak Sc-CO2 ortamında 

çözüldükten sonra doğrudan 

reaktörden püskürtme ile hidrofob 

kaplamalar yapılmıştır. 

 Ortamda parafin vaks yokken, [CO2- 

Poly(MMA-ran-ZONYL-TM)–Etanol]  

çözeltilerinden de pek az topaklanma 

olan süperhidrofob yüzeyler elde 

edilmiştir. Bu kaplamalar üzerinde 

ölçülen temas açısı değerleri 150-164o 

arasındadır. 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SÜPERKRİTİK  KARBON  DİOKSİT  ÇÖZÜCÜSÜ KULLANARAK  

KENDİNİ  TEMİZLEYEN  VE  YENİLEYEN  SÜPERHİDROFOBİK  

YÜZEYLERİN  SENTEZİ 

Bu çalışmanın amacı, 

süperkritik CO2  solventi 

kullanılarak, su ve kir 

tutmayan süperhidrofob 

yüzeylerin (üzerlerinde su 

damlası temas açısı 150o 

den büyük olan yüzeyler) 

sentezidir. Bu proje, MAG-

104M328 numaralı, 

“Development of 

Environmentally Benign 

Processes for the 

Fabrication of Self-

Cleaning and Self-Healing 

Surfaces” başlıklı, 

TÜBİTAK-Amerikan-NSF 

ortak projesi ile beraber 

desteklenmiştir. Amerikan 

tarafını University of 

California-Riverside temsil 

etmiştir. Projede Sc-CO2 

sisteminde faz çalışmaları; 

Sc-CO2 ortamında 

floroakrilat-metil metakrilat 

statiksel kopolimer sentezi; 

bu kopolimerlerden, 

organik çözücü 

kullanılarak veya Sc-

CO2’den doğrudan 

püskürtmeyle 

süperhidrofob yüzey 

eldesi; misel 

oluşturabilecek 

perfloroakrilat-bütil akrilat 

blok-kopolimer sentezi ve 

Amerikan tarafının 

danışmanlığında teorik 

çalışmalar yapılmıştır. sc-

CO2 ortamında 

sentezlenen perfloroakrilat 

kopolimerlerin kloroform 

çözeltilerinden ve [Sc-CO2 

+ perfloroakrilat kopolimer 

+ parafin vaks + hekzan 

(veya etanol)] 

çözeltilerinden doğrudan 

püskürtme ile partikül 

büyüklüğü kontrol 

edilebilen süperhidrofob 

yüzeyler elde edilmiştir.  

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş tarihi :  2005/2008 

Süresi          :  41 Ay 

Bütçesi          :  149.940 TL 

 

 Su ve kir tutmayan süperhidrofob 

yüzeylerin sentezi için süperkritik CO2 

çözücüsü kullanılan çevreye zararsız bir 

yöntemin geliştirilmesi. 

 Sc-CO2 ortamında perfluoroakrilat-metil 

metakrilat statiksel kopolimer sentezinin 

yapılması. 

 Sentezlenen kopolimerlerden, organik 

çözücü kullanılarak veya doğrudan Sc-

CO2 ortamından püskürtmeyle 

süperhidrofob yüzey eldesi. 
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İlgi Alanları: Polimer Yüzeyleri, Temas Açısı, Damla 

Buharlaşması, Damla Yoğunlaşması, Superhidrofobik 

Yüzeyler, Sıvı Bilyeler, Yüzey Desenleme, Yosun-Tutmayan 

Yüzeyler, Buz-Tutmayan Yüzeyler, Emülsiyon 

Polimerizasyonu, Süperkritik CO2 Polimerizasyonu 

 



 Farklı kimyasal fonksiyonel gruplara 

sahip, hidrofob ve hidrofil bölgeler 

içeren mikro/nano desenli heterojen 

yüzeyler, ucuz polimer karışımı 

çözeltilerinden, cam lamlar üzerine 

daldırma yöntemiyle oluşturuldu. 

 Sentezlenen tüm yüzeyler optik 

mikroskop, 3D profilometre, SEM ve 

temas açısı ölçümleriyle karakterize 

edilmiştir. Boyama ile hücre 

morfolojisini incelenmiş ve 

immünohistokimya deneyleri de 

yapılmıştır.  

 L1210 lösemi hücrelerinin üzerinde 

fazlaca adsorplanmayı tercih ettiği ve 

buna karşın sağlıklı lökosit hücrelerinin 

üzerinde daha az adsorplandığı ve 

ayrıca Saos-2/HGF hücre çifti için de 

olumlu seçimlilik gösteren polistiren 

/polietilen-polipropilen karışımı 

mikrodesenli yüzeyler başarıyla 

üretilmiştir. 

 

 

 

 

 Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

MİKRO/NANO DESENLİ HETEROJEN YÜZEYLERİN SENTEZİ VE 

L1210 LÖSEMİ HÜCRELERİNİN SEÇİMLİ ADSORPSİYONUNDA 

KULLANILMASI 

Yüzeylerle canlı hücreler 

arasındaki etkileşmelerin 

doğası günümüzde hala 

tam olarak aydınlatıla-

mamıştır. Bu proje 

heterojen ve pürüzlü 

polimer yüzeylerin sentezi 

ve bu yüzeylere L1210 

lösemi ve sağlıklı lökosit 

hücrelerinin seçimli 

adsorplanma davranışının 

incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Eğer 

kanserli L1210 hücrelerini, 

sağlıklı lökositlere nazaran 

seçimli olarak adsorplayan 

polimer yüzeyler 

saptanabilirse, o zaman 

kanında kanserli lösemi 

hücresi taşıyan bireylerin 

sağlık sorunlarının 

çözümüne katkıda 

bulunulmuş olunacaktır. 

Çalışmada farklı kimyasal 

fonksiyonel gruplara sahip, 

hidrofob ve hidrofil bölgeler 

içeren mikro/nano desenli 

heterojen yüzeyler, ucuz 

polimer karışımı 

çözeltilerinden, cam lamlar 

üzerine daldırma 

yöntemiyle hazırlandı. Bu 

yüzeyler üzerinde yapılan 

in vitro çalışmalar 

sonucunda, L1210 lösemi 

hücrelerinin üzerinde 

fazlaca adsorplanmayı 

tercih ettiği ve buna karşın 

sağlıklı lökosit hücrelerinin 

üzerinde daha az 

adsorplandığı ve ayrıca 

Saos-2/HGF hücre çifti için 

de olumlu seçimlilik 

gösteren polistiren 

/polietilen-polipropilen 

karışımı mikrodesenli 

yüzeyler başarıyla 

üretilmiştir. 

 

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş tarihi :  2010/ 2012 

Süresi          :  24 Ay 

Bütçesi          :  238.880 TL 

 

 Kimyasal olarak heterojen ve pürüzlü 

polimer yüzeylerin sentezi ve bu 

yüzeylere L1210 lösemi ve sağlıklı lökosit 

hücrelerinin seçimli adsorplanma 

davranışlarının incelenmesi. 

 Bu yüzeylerde kanserli L1210 hücreleri, 

sağlıklı lökositlere nazaran seçimli olarak 

daha fazla adsorplanırsa, o zaman 

kanında kanserli lösemi hücresi taşıyan 

bireylerin sağlık sorunlarının çözümüne 

yardımcı olunacaktır.  

 Benzer denemeler, yapışmayı daha çok 

seven Saos-2 ve Gingival Fibroblast 

(HGF) hücreleriyle de yapılmıştır. Bu 

hücrelerin seçimli adsorpsiyonunun 

dişçilik ve tıpta uygulamaları vardır. 
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İlgi Alanları: Polimer Yüzeyleri, Temas Açısı, Damla 

Buharlaşması, Damla Yoğunlaşması, Superhidrofobik 

Yüzeyler, Sıvı Bilyeler, Yüzey Desenleme, Yosun-Tutmayan 

Yüzeyler, Buz-Tutmayan Yüzeyler, Emülsiyon 

Polimerizasyonu, Süperkritik CO2 Polimerizasyonu 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

PORÖZ POLİMER/EMDİRİLMİŞ SIVI ÇİFTİ İÇEREN BUZLANMAYI 

ÖNLEYİCİ KAPLAMA SENTEZİ VE  KARAKTERİZASYONU 

İlgi Alanları: Polimer Yüzeyleri, Temas Açısı, Damla 

Buharlaşması, Damla Yoğunlaşması, Superhidrofobik 

Yüzeyler, Sıvı Bilyeler, Yüzey Desenleme, Yosun-Tutmayan 

Yüzeyler, Buz-Tutmayan Yüzeyler, Emülsiyon 

Polimerizasyonu, Süperkritik CO2 Polimerizasyonu 

 Uçak, rüzgâr türbini, gemi, 

kara taşıtı, enerji aktarım 

hattı gibi ürünler için 

buzlanmanın önlenmesi 

konusunda son yıllarda 

yoğun çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu projede 

uygun kauçuk ve 

kopolimerler ile kaplanmış 

cam yüzeylerde, ucuz 

organik çözücü emilimi ile 

buzlanmayı önlemenin 

veya geciktirmenin 

mümkün olup olmadığı 

incelenmiştir. En uygun 

kauçuklar olarak SBR ve 

CBR seçildi. Belirlenen 

kauçuk/çözücü çiftleriyle 

hazırlanan sıvı emdirilmiş 

bu yüzeylerin, “aşırı 

soğutulmuş” su damlaların 

yapışmasını ne kadar 

engellediği, buz birikimi, 

buz yapışma kuvveti, 

damla donma süresinde 

gecikme testleriyle 

saptandı. Kaplamanın 

taşıyabildiği çözücü miktarı 

şişme, buharlaşma 

testleriyle tayin edildi. 

Ayrıca, donmayı en fazla 

engelleyen çözücüyü 

bulmak için, adsorban 

polipropilen elyaf levha ve 

selüloz filtre kağıdı 

kullanarak birçok çözücü 

denendi, bunlara buz 

tutmama testleri uygulandı. 

En başarılı çözücü olarak 

hidrofilik gliserin bulundu. 

 

Destekleyen Kurum   : TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş tarihi :  2013/ 2015 

Süresi          :  24 Ay 

Bütçesi          :  266.360 TL 

 

 Sentezlenecek uygun polimer/emilmiş sıvı 

çifti ile kaplanmış metal ve cam yüzeylere 

%30-90 bağıl nem aralığında, 0 oC 

altındaki sıcaklıklarda buzlanmayı önleyici 

veya geciktirici özellikler kazandırılması. 

 Sıvı emdirilmiş bu polimerik yüzeylerin, 

aşırı soğutulmuş su damlalarının 

yapışmasına ne kadar engel olduğu, buz 

birikim, buz yapışma ve donmada 

gecikme testleriyle saptanması. 

 Literatürde çok farklı metotlarla ölçülen 

buz birikim testi için yeni ve daha ileri bir 

metot geliştirilmesi. 

 Buzlanmanın olduğu eksi sıcaklıklarda 

kırılgan hale geçmeyen özelliklere 

sahip polimer ve kauçuklar modifiye 

edilerek film olarak kaplandı ve 

bunlara düşük buharlaşma basıncı ve 

erime noktasına sahip organik 

çözücüler emdirildi, buz tutmama 

testleri yapıldı. 

 Yeni ve tekrarlanabilir bir buz birikim 

testi yöntemi geliştirildi. 

 SBR kauçuğuna, perfloroalkil etil 

akrilat (Zonyl TA-N) monomeri 

aşılandı ve elde edilen bu kopolimerler 

hidrofilik ve hidrofobik silika 

partiküllerle karıştırılarak cam lameller 

üzerine kaplandı. Bu süperhidrofobik 

kaplamaların buz birikim testleri 

yapıldı. 

 Donmayı en fazla engelleyen 

çözücüyü bulmak için, adsorban 

polipropilen elyaf levha ve selüloz 

filtre kağıdı kullanarak birçok çözücü 

denendi, bunlara buz tutmama testleri 

uygulandı. En başarılı solvent olarak 

hidrofilik gliserin bulundu. 

 

 

 



 64 farklı kimyasal yapıdan 

sentezlenen 500 farklı nano yapılı 

kaplama labaratuvar da sentezlenmiş 

ve bunların biyo-kirlenmeyi önleme 

kapasiteleri ve yosun tutmama 

performansları saptanmıştır. 

 Seçilen 15 kaplama denizde son 

kullanıcılar tarafından kullanılmak 

üzere seçilmiştir. Bazı kaplamalar bu 

testlerde kısmen başarılı olmuş ve 

daha da geliştirilip, ticarileştirilmek 

üzere ayrıca seçilmişlerdir. 

 Bir kaplamanın kimyasal yapısı, yüzey 

özelikleri ve biyo-kirlenmeyi önleme 

performansları arasındaki temel 

etkileşimler konusunda da önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. 

 Proje esnasında 70’ten fazla makale 

yayınlanmıştır. 

 

 

 Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

BİYO-KİRLENMEYİ ÖNLEYEN GELİŞMİŞ NANO YAPILI 

YÜZEYLER (AMBIO) 

Biyo-kirlenme bakteri, yavru midye ve yosun 

alglarının bir yüzeye yapışması ile meydana 

gelir. Gerek gemilerde yakıt tüketimi, 

gerekse de büyük soğutma tesislerinde 

boruların tıkanmasına sebep olarak önemli 

ekonomik zararlara sebep olur. Bu yapışma, 

canlı mikroorganizmalar ile yüzeyin birkaç 

nanometre üzerindeki tabakalar arasındaki 

bazı etkileşmelerden kaynaklanır. AMBIO 

projesinin hedefi hem farklı nano yapılı 

yüzeyler sentezleyerek bu yapışmanın 

azaltılmasını sağlamak hem de bu 

yapışmanın mekanizmasını anlamaktır. 

Farklı kimyasal yapıdaki yüzeyler üzerinde 

nano boyuttaki etkileşmelerin anlaşılması 

biyo-kirlemeyen yüzeylerin geliştirilmesini ve 

endüstriye üretimine yararlı olacaktır. 

Bu proje, disiplinler-arası 

bir projedir. 

Nanoteknoloji, polimer ve 

yüzey bilimi, kaplama 

teknolojisi, hidrodinamik 

ve deniz biyolojisi bilim 

dallarını kapsamaktadır. 

Projede endüstriden, son 

kullanıcılardan, araştırma 

kurumlarından ve 

üniversitelerden 31 ortak 

vardır. Avrupa Birliğinden 

12 ülke ve ayrıca Türkiye, 

Norveç ve İsrail de 

projeye ortaktır. Avrupa 

Birliğinde ilk defa bu 

kapsamda kritik kütlesi 

yüksek sayıda ve farklı 

disiplinlerden gelen 

araştırıcılar tek bir hedef 

için biraya gelerek zehirli 

biyosit içermeyen yeni 

biyo-kirlenmeyen yüzey 

sentezi için beraber 

çalışmışlardır. Bu projede 

64 farklı kimyasal yapıdan 

sentezlenen 500 farklı 

nano yapılı kaplama 

labaratuvar da 

sentezlenmiş ve bunların 

biyo-kirlenmeyi önleme 

kapasiteleri ve yosun 

tutmama performansları 

saptanmıştır. Seçilen 15 

kaplama denizde son 

kullanıcılar tarafından 

kullanılmak üzere 

seçilmiştir. Bazı 

kaplamalar bu testlerde 

kısmen başarılı olmuş ve 

daha da geliştirilip, 

ticarileştirilmek üzere 

ayrıca seçilmişlerdir. Bir 

kaplamanın kimyasal 

yapısı, yüzey özelikleri ve 

biyo-kirlenmeyi önleme 

performansları arasındaki 

temel etkileşimler 

konusunda da önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. 

 

Destekleyen Kurum   :  EC (Avrupa Birliği ) 
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İlgi Alanları: Polimer Yüzeyleri, Temas Açısı, Damla 

Buharlaşması, Damla Yoğunlaşması, Superhidrofobik 

Yüzeyler, Sıvı Bilyeler, Yüzey Desenleme, Yosun-Tutmayan 

Yüzeyler, Buz-Tutmayan Yüzeyler, Emülsiyon 

Polimerizasyonu, Süperkritik CO2 Polimerizasyonu 

 



 Toz ZnO ile aynı fotokatalitik aktiviteye 

sahip ince filmler üretildiğinin belirlenmesi 

  

 En uygun reaktör tipi ile her iki 

boyarmaddenin fotokatalitik oksidasyonunda 

yüksek performans göstermesi. 

 

Prof. Dr. 
Mahmut BAYRAMOĞLU 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

ZnO İNCE FİLM FOTOKATALİZÖR HAZIRLANMASI VE 

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITAN BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BİR 

FOTOREAKTÖR SİSTEMİNDE TEST EDİLMESİ 

 Birbirinden farklı malzemeler üzerinde ince 

film ZnO kaplamak ve uygun yöntemi 

geliştirmek  

 

 Yöntemin kolay temin edilebilen-pahalı 

olmayan kimyasallarla materyallar (boncuk, 

halka ve boru formunda cam, seramik ve 

kuvars) üzerine uygulanabilir olması. 

 

 Fotokatalitik aktivite testi için bilgisayar 

destekli bir sistem geliştirilmesi. 

 

 Üç faklı reaktör tipinin kullanarak katalitik 

performanslarının karşılaştırılması ve en uygun 

reaktör tipinin belirlenmesi.  

Bu projede, çeşitli 

malzemeler üzerinde ince film 

ZnO kaplamak amacıyla 

amonyum çinkat kimyasal 

çözelti çöktürme yöntemi 

geliştirilmiştir.  Yöntem,  

boncuk, halka ve boru 

formunda cam, seramik ve 

kuvars materyallar üzerinde 

ucuz kimyasallarla kolayca 

uygulanabilmektedir. Katalitik 

filmler XRD, AFM, SEM, temas 

açısı ölçümü gibi değişik 

tekniklerle karakterize 

edilmiştir. XRD kırınım analizi 

katalizör filmindeki ZnO nun, 

amorf yapı ile birlikte 

wurtzite (zincite) kristal 

yapısında oluştuğunu 

göstermiştir. SEM cihazı 

görüntüleriyle cam ve seramik 

yüzeyindeki ortalama ZnO 

tane çapı 300–400 nm arasında 

ölçülmüştür. Ayrıca, ince film 

kalınlığı 20 kaplama 

sonucunda 1,41 µm olarak 

hesaplanmıştır. Temas açısı 

analizinde ZnO ince film 

yüzeyinin hidrofilik davranış 

sergilediği belirlenmiştir. Yarı-

iletken filmlerin optik 

geçirgenliği band gap değeri 

3.24 eV olarak ölçülmüştür. 

Fotokatalitik aktivite testi için 

bilgisayar destekli bir sistem 

geliştirilmiştir. Yalancı 

1.mertebe kinetik model hız 

sabitleri ile proses 

değişkenleri arasında modeller 

kurulmuştur. Bu amaçla boru 

çapı ve destek malzeme tipine 

ve boyuna bağlı olarak; 

substrat konsantrasyonu, 

volumetrik foton soğurma hızı, 

volumetrik veya yüzeysel 

katalizör yüklemesi proses 

değişkenleri olarak 

incelenmiştir. Model substrat 

olarak metiloranj ve bir tekstil 

azo boyar maddesi 

kullanılmıştır. 

 

  

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK  
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Bütçesi        : 147.198 TL 
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Toz Katalizörlü deneylerde kullanılan deney sistemi (a. Önden, b. Üstten Görünüş)  



 

 1  İyi bir katalizör 

 2  İşleyen bir deney düzeneği 

 3  Katalizör üretme kapasitesi 

Prof. Dr. (Emekli) 
Mehmet Alaittin Hastaoğlu 
Mühendislik Fakültesi 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

METANDAN KATALİTİK YOLLA HİDROJEN ÜRETİMİ, 

REAKSİYON KİNETİĞİNİN VE KULLANILAN 

KATALİZÖRLERIN GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanların: 

Hareketli Sınır Problemleri 

Katı-Gaz Reaksiyonları 

Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 

 1 Metandan hidrojen elde edilmesi için 

katalizörier geliştirilmesi  

 

 2 Katalizör deneme ünitesi tasarımı ve 

üretimi  

 3 Katalizörleri deneme ve karakterlerini 

belirleme 

Metandan katalitik 

tepkimelerle hidrojen 

üretimi incelenmiştir. 

Ni/CexZryAlz (w%Ni) 

katalizörleri Birlikte 

Çöktürme ve Sol-jel 

yöntemleriyle hazırlanarak 

karakterize edilmiştir 

(TEM, SEM, BET, XRD). 

Katalizörler kısmi 

oksidasyon için tasarlanıp 

kurulan bir katalizör-test-

düzeneğinde denenmiştir. 

Hidrojen üretimi ve metan 

dönüşümü için en iyi 

katalizörler tespit 

edilmiştir. Kinetik 

parametreler deney 

sonuçlarından lineer-

olmayan-minimum-kareler 

metoduyla bulunmuştur. 

Çok sayıda elementer 

tepkime adımlarından 

oluşan tepkime 

mekanizmaları incelenmiş 

ve karmaşık sistemlerde 

cebirsel tepkime hız 

ifadelerini bulmanın ancak 

çok sayıda varsayımlarla 

mümkün olacağı 

gösterilmiştir. Elde edilen 

basit ve literatürden 

tepkime hız ifadelerini 

kullanarak membranlı 

dolgu ve akışkan yatak 

modellemesi yapılmıştır. 

Çok dar uygulama alanı ve 

aşırı sayıda varsayımlarla 

geliştirilebilen Langmuir-

Hinshelwood mekanizması 

yerine R2 > 0.99 olacak 

şekilde uyumluluk gösteren 

power-law parametreli hız 

ifadelerinin de başarıyla 

kullanılabileceği 

gösterilmiştir. Ayrıca 

varsayımlar olmadan 

kullanılabilecek çok geniş 

uygulama alanlı kinetik 

tepkime hızları bulma 

yöntemi teklif edilmiştir.   

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 

Başlangıç/Bitiş T.   :  2007/2009 

Süresi       : 24 Ay 

Bütçesi       : 178.000 TL 

CO2 + * ↔ CO2*      (1) 
CO2* + * ↔ CO* + O*     (2) 
------------------------------------------------ 
CH4* + O* →Ürün* + * (164) 
Ürün* → Ürün + * (165) 

SİSTEMDEKİ REAKSİYONLARDAN BAZILARI 

Bir katalizörün SEM görüntüsü Bir katalizörün TEM görüntüsü 



 

 1 Nanokil içeren yüksek bariyer ve 

mekanik özelliklere sahip esnek 

filmler üretmek, 

 

 2 Nanokil içeren yüksek bariyer ve 

mekanik özelliklere sahip esnek 

filmler üretmek için gerekli olan 

optimum ekstrüzyon koşullarını 

belirlemek, 

 

 3 Nanokil içeren esnek filmler ile 

sucuk ve kaşar peynirinin raf ömrünü 

uzatmak. 

 

 

Prof. Dr. 
Murat ÖZDEMİR 
Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü 
 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

NANOTEKNOLOJİ İLE BARİYER FİLM ÜRETİM 

TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

İlgi Alanları:  Ambalajlama, polimer teknolojisi, ekstrüzyon, 

balon yöntemiyle esnek film üretimi 

 

 

 1 Esnek filmlerin bariyer ve mekanik 

özelliklerini iyileştirmek, 

 

 2 Gıdaların raf ömrünü arttırmak. 

 

 

 

 

Projenin ilk safhasında 

polietilen, polipropilen ve 

poliamid içine nanokil 

entegre edilerek polimer 

film nanokil ile ekstrude 

edilmiş ve pilot üretim 

yapılmıştır. Film üretimine 

önemli etkisi olan 

ekstruder ana çalışma 

parametreleri (vida 

sıcaklığı, vida basıncı, vida 

hızı, kalıp sıcaklıkları ve 

soğutma ünitesi işlem 

koşulları) belirlenmiştir. 

Projenin ikinci safhasında 

üretilen filmlerin yoğunluk, 

camsı geçiş ve erime 

sıcaklıkları, oksijen 

geçirgenlikleri, su buharı 

geçirgenlikleri, şeffaflıkları 

ve yüzey özellikleri 

belirlenmiştir. Projenin 

üçüncü safhasında filmlerin 

su, etil alkol, asetik asit ve 

yağda migrasyon testleri 

yapılmıştır. Projenin son 

aşamasında, seçilen yüksek 

bariyer özelliklerine sahip 

film veya film 

kombinasyonları, ambalaj 

içinde modifiye atmosfer 

şartlarının yaratıldığı sucuk 

ve kaşar peynirlerinin 

ambalaj materyali olarak 

kullanılmıştır. 

Nanoteknoloji ürünü olan 

bariyer filmler ile 

ambalajlanan sucuk ve 

kaşar peynirlerinin raf 

ömürleri halihazırda 

piyasadaki ambalajlı sucuk 

ve kaşar peynirlerinin raf 

ömürleri ile 

karşılaştırılmıştır.  

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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 Li-S batarya çalışması sırasında 

bataryada meydana gelen 

reaksiyonların ve lityum yüzeyinde 

gerçekleşen dendritik yapıların 

anlaşılması sağlanarak çözüme 

yönelik fikirler geliştirmek. 

 

 1000 çevrim üzerinde 400 Wh/kg 

enerji yoğunluğuna sahip Li-polisülfit 

hücre paketlerinin hazırlanması. 

 

 Bu bağlamda Li-S bataryaların 

elektrikli araçlarda kullanılmasına 

olanak vermek. 

 

 

Yrd. Doç. Dr.  
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Mühendislik Fakültesi 
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   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

LİTYUM SÜLFÜR BATARYA PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ: 

ÇÖZÜNMÜŞ POLİSÜLFİT BİLEŞİKLERİ VE KORUYUCU TABAKA İÇEREN 

LİTYUM METALİNİN REDOKS AKIŞLI BATARYALARDA KULLANILMASI  

İlgi Alanları: Lityum iyon bataryalar için elektrot malzemesi 

geliştirilmesi, Li-S bataryalar, Sodyum-iyon bataryalar, 

Hidrotermal Karbonizasyon, Hidrojen Depolama 

 

 Li negatif elektrot yüzeyinin farklı 

karakterizasyon yöntemleriyle 

incelenmesi. 

 

 İkili faz elektrolit kullanılması: 

kullanılacak olan ikili faz elektrolitler, 

yüksek performansların elde edilmesine 

olanak sağlamanın yanında Li elektrot 

yüzeyinde çözünmüş polisülfitlerin 

etkisini kontrol ve test etmek için de 

fayda sağlayacaktır. 

 

 Geliştirilecek olan Li-polisülfit sistemi ile 

redoks akışlı batarya tasarımı. 

 

Lityum iyon bataryalar (LIB)  

günümüzde taşınabilir 

elektronik cihazların 

%90’ında kullanılmaktadır 

ve otomobillerde de 

kullanımı amaçlanmaktadır. 

Batarya ağırlığı, çalışma 

voltaj aralığı ve teorik 

kapasiteleri göz önüne 

alındığında günümüzdeki Li-

iyon batarya teknolojisi ile 

elektrikli araçlarda menzil 

160-200 km arasındadır ve 

içten yanmalı motorlarla 

kıyaslandığında önemli bir 

dezavantajı olduğu 

görülmektedir. Lityum-

sülfür (Li-S) bataryalar 

mevcut Li-iyon teknolojisi 

ile karşılaştırıldığında enerji 

yoğunluğu beş kat daha 

fazladır. Li-S bataryalar oda 

sıcaklığında çok rahat 

çalışırlar, yüksek teorik 

kapasiteye sahiptirler (1672 

mAh/g), maliyetleri 

düşüktür (ton başına 

yaklaşık 150 $) ve çevre 

dostudur. Tüm bu özellikler 

mevcut Li-iyon teknolojisi 

ile sağlanamaz. Li-S 

bataryaların yeni nesil şarj 

edilebilir piller arasında 

yaygın kullanıma 

erişebilmesinde en önemli 

engel pillerin uzun şarj-

deşarj ömürlerinin 

olmamasıdır. Bu sebeple Li-

S bataryalarda probleme 

yönelik çalışmalar yapmak 

gerekmektedir. 

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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  Ülkemizin öncelikli alanlarından biri 

olan enerji konusunda, özgün değere 

sahip, ulusal/uluslararası literatüre 

katkı sağlayacak nitelikli yayınlar ve 

/veya patent eldesi mümkün 

olabilecek, 

  Proje kapsamında üretilecek anot ve 

katot malzemeler ayrıca organik 

elektrolit içeren Li/Na-iyon 

bataryalarda da kullanılabilme 

potansiyeli olduğundan enerji 

sektörü için yaygın etkisi yüksek bir 

proje olabilecek, 

 Yine proje kapsamında elde edilen 

ürünler, süperkapasitör, adsorban, 

katalizör olarak da kullanılabilme 

potansiyeline sahip olduğundan yeni 

projelerin üretilme olanağı olacak, 

 Biyoatıklardan faydalı malzeme 

eldesi mümkün olacak, 

  Bu projeden edinilecek tecrübe ve 

bilgi birikimiyle yerli şarj edilebilir 

batarya eldesi mümkün olabilecektir. 

 

 

 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

ÇEVREYE DUYARLI SULU ELEKTROLİT BATARYALARIN 

GELİŞTİRİLMESİ: HİDROTERMAL KARBON VE SODYUM 

TEMELLİ ELEKTROT MALZEMELERİN KULLANILMASI 

  Düşük maliyetli, yüksek güvenlikli, yeni 

nesil, sulu elektrolit hibrit iyon enerji 

depolama sisteminin oluşturulması ve 

performanslarının geliştirilmesi, 

 

  Nihai amaç yer sıkıntısının yaşanmadığı, 

akıllı şebeke gibi taşınmaz (stationary) 

uygulamalarda kullanılmak üzere ~1,5 V 

değerlerine ulaşabilen, 80 Wh/kg enerji 

yoğunluğuna sahip, en az 1000 çevrim 

çalışabilen, ucuz ve çevreci bir hibrit 

sistem geliştirmektir. 

 

 

Uzun çevrim ömrü, düşük 

maliyet, çevreci olma ve 

yüksek güvenlik enerji 

depolama sistemleri (EDS) 

için öncelikli 

parametrelerdir. Bu 

nedenle yeryüzünde bol 

bulunan, toksik olmayan ve 

kararlı yapıya sahip 

sistemlere ihtiyaç vardır. 

Önerilen projede, hibrit 

iyon batarya sistemlerinin 

taşınmaz (stationary) 

uygulamalar için 

geliştirilmesi amaçlanmış 

ve kullanılacak tüm sistem 

isterleri (anot, katot ve 

elektrolit) bu amaç 

doğrultusunda titizlikle 

seçilmiştir. 

  

Destekleyen Kurum:  TÜBİTAK 
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İlgi Alanları: Lityum iyon bataryalar için elektrot malzemesi 

geliştirilmesi, Li-S bataryalar, Sodyum-iyon bataryalar, 

Hidrotermal Karbonizasyon, Hidrojen Depolama 

 



 Bugünün teknolojisinden daha iyi 

çevrim performansına sahip yüksek 

enerjili bataryaların geliştirilmesi. 

 

 Daha ucuz batarya bileşenlerinin 

geliştirilmesi. 

 

 Mevcut batarya teknolojilerine göre 

daha güvenilir, ucuz ve çevre dostu 

olan sulu polisülfit bataryaların 

kullanılması. 

 

 Yeni katı elektrolitlerin 

sentezlenmesi. 

 

 Çevrim performansının düşmesine 

neden olan kısıtlayıcı parametrelerin 

anlaşılması. 

 

 Şu zamana kadar Li-S batarya 

üzerinde çalışma yapan 

araştırmacılar tarafından 

önemsenmemiş olan Li negatif 

elektrotun incelenmesi. 

 

   Amaçlar Hedeflenen Çıktılar 

Li-S BATARYALAR İÇİN YENİ KAVRAMLAR:  

KATOLİT KULLANIMI 

 Lityum metal elektrot yüzeyinin XPS ve 

diğer analitik cihazlar ile incelenerek 

farklı çözücü tuz ve katkı 

malzemelerinin Li yüzey tabakası 

oluşumu üzerindeki etkisinin 

incelenmesi. 

 

 LIPON olarak adlandırılan Li anot 

koruyucu tabakasının PLD ile üretilerek 

anot korozyonu ve polisülfit gidiş-geliş 

(shuttle) problemlerinin çözülmesi. 

 

 Li-S veya Li-polisülfit bataryalar ile 

uyumlu olan katı elektrolitleri 

sentezlenmesi. 

 

 Redoks akışlı bataryalar alanında 

katolitlerin potansiyel kullanımının 

araştırılması. 

 

 Polisülfit sulu bataryaların detaylı analizi 

ve Li-iyon bataryalarda kullanımı. 

Elementel sülfürün ucuz 

oluşu (ton başına 150$) 

geçtiğimiz yüz yıl boyunca 

birçok alanda kullanımını 

çekici kılmıştır. Bu 

malzemenin elektrot 

olarak ilk kullanımı 50 yıl 

öncesine dayanmaktadır. 

Oda sıcaklığında çalışan 

lityum-sülfür (Li-S) 

batarya konfigürasyonu, 

sülfürün düşük ağırlığı ve 

bu sebeple yüksek 

kapasiteye sahip oluşu 

(1672 mAh/g), toksik 

olmayışı sebebiyle 

kullanım açısından 

oldukça mantıklı bir 

seçenektir. Ayrıca bu 

özellikleri dolayısıyla 

birçok Li-iyon bataryadan 

daha üstündür. Li-S 

batarya sistemi batarya 

üzerine çalışma yapan 

araştırmacıların uzun 

zamandır ilgisini çekse 

de, düşük çevrim ömrü 

gibi kısıtlayıcı etkenler 

pratikte kullanımlarını 

engellemektedir. 

Çalışması yapılmış olan bu 

projede Gebze Teknik 

Üniversitesi (GTÜ) ve 

Laboratoire de Réactivité 

et Chimie des Solides 

(LRCS) ikili iş birliği 

içerisinde bulunarak; bu 

kısıtlayıcı etkenler 

üzerinde hem temel 

seviyede, hem de 

uygulama açısından 

birtakım çözümler 

geliştirmişlerdir. Bu 

çalışmada yeni bir bakış 

açısı olarak kimyasal 

olarak sentezlenmiş olan 

polisülfit türleri (katolit) 

kullanılmış ve farklı 

elektrokimyasal sistemler 

ve konfigürasyonlar 

uygulanmıştır. 
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 Yeryüzünde bol miktarda bulunan 

elementlere (Na ve S) dayalı 

sistemler ile günümüz batarya 

sistemlerinden daha düşük maliyetli 

taşınmaz batarya sistemi eldesi 

mümkün olacaktır, 

 

 Sentezlenen malzemeler organik 

elektrolit bataryalar için de 

potansiyel elektrotlar olacaktır, 

 

 Hedeflenen sulu elektrolit sistemleri, 

günümüz batarya teknolojilerinden 

daha güvenli ve çevreye duyarlı 

sistemler olacaktır, 

 

 Çözünmüş polisülfitlerin kullanımı 

klasik Li-S bataryalardan daha uzun 

çevrim performansı sağlayacaktır, 

 

 Diğer su temelli bataryalar için uygun 

olabilecek yeni seperatörler 

geliştirilecektir, 

 

 Nihai amaç ise 500 çevrim üzerinde 

120 Wh/kg enerji yoğunluğu elde 

etmektir. 

   Amaçlar 

Hedeflenen Çıktılar 

SULU ELEKTROLIT İÇEREN TAŞINMAZ NA-IYON/POLYSÜLFIT 

BATARYALARIN GELIŞTIRILMESI 

 Na-iyon katot aktif malzemelerin sentezi 

ve karakterizasyonu, 

 

 Sulu sistemlerde farklı polisülfit 

sistemlerin detaylı analizi ve 

elektrokimyasal araştırılması, 

 

 Farklı (gözenekli) karbon kaynaklarının 

yüzey fonksiyonelliği, 

 

 Na-iyon iletken katı elektrolitlerin 

geliştirilmesi, 

 

 Sulu elektrolitlere uygun polimer 

elektrolit bileşenlerinin geliştirilmesi, 

 

 Na-iyon/polisülfit tam hücre batarya 

sisteminin oluşturulması. 

 

 

 

Sodium-iyon bataryalar 

yeryüzünde bol miktarda 

bulunmaları ve ucuz 

olmalarından dolayı büyük 

ölçekli enerji depolama 

sistemleri için uygundur. 

Taşınmaz uygulamalar için 

depolanan enerji başına 

düşen (€/kWh) maliyet 

önemli olduğundan daha 

ucuz enerji depolama 

opsiyonları sulu 

elektrolitler ile elde 

edilebilir. Bir diğer dikkat 

çekici yüksek enerji ve 

düşük maliyetli batarya 

sistemi ise doğada bol 

miktarda bulunan oda 

sıcaklığında çalışan Li-S 

teknolojisidir. Türkiye 

(Gebze Teknik Üniveritesi, 

GTÜ) ve Fransa 

(Laboratoire de Réactivité 

et Chimie des Solides, 

LRCS, Join Research Center 

between University of 

Picardie Jules Verne CNRS) 

arasında yürütülen bu ikili 

işbirliği projesinde bu üç 

enerji depolama sistemini 

bir araya getirmek 

amaçlanmış ve sulu 

elektrolit Na 

iyon/çözünmüş polisülfit 

bataryalar daha önce hiç 

çalışılmamıştır.   
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