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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hava kirliliğinin oluşmasını önlemek ve bulunduğumuz ortamdaki havayı temizleyen 

cihazlara dünyanın her yerinde ihtiyaç vardır.  Yapmış olduğumuz proje 

çalışmamızda, özellikle bebekleri ve astım hastalarını kirli havanın olumsuz 

etkilerinden korumak amacıyla yüksek (%95) partikül tutma kabiliyetine sahip 

nanofiber filtre kağıdının imalatı ve bu filtre kağıdının yerleştirildiği hava temizleme 

ünitesinin 3d yazıcı ile prototipinin yapılması hedeflenmiştir.   

Projede; Mevcutta üretilen hava temizleme cihazlarından teknik olarak ayrışan, yeni 

bir yöntem kullanılarak nanolif filtreli hava temizleme cihazı geliştirilmiştir. Cihaz 

içerisinde, kendi imkânlarımızla ürettiğimiz nanolif (nanofiber) filtrasyon kâğıdı 

kullanılmıştır. Bu kağıt yerli imkanlarla imal edilmiş ve mevcut filtrasyon kağıtlarına 

göre çok daha yüksek toz tutma kabiliyetine sahip nanoteknolojik bir üründür. Bu da 

hem bu cihazların daha az maliyetle imal edilip daha geniş kitlelerce kullanımına ön 

ayak olacak hem de ithalata ikame ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.  

Cihazın dış gövdesi artık sanayide de çok etkin kullanılmaya başlanan 3d yazıcı ile 

imal edilmiştir. İmal edilen cihaz boyut itibariyle muadillerinden çok daha küçük 

olduğundan hem evlerde yerden tasarruf sağlayacak, hem de bir yerden bir yere 

taşınması oldukça kolay olacaktır.  

 

2. Problem/Sorun: 

Çalışmamıza ilham olan durum; özellikle kış aylarında artan hastalıkların, okullarda 

sınıf ortamlarının havasız olması sonucu öğrenciler arasında hızla yayılması ve 

kalitesiz ve kirli havanın alerjik durumları ortaya çıkararak yaşam kalitemizi ciddi 

anlamda olumsuz etkilemesi olmuştur.  

 

3. Çözüm  

Projemizde, bahsedilen sorunlara çözüm olacak şekilde, mevcutta üretilen hava 

temizleme cihazlarından teknik olarak ayrışan, yeni bir yöntem kullanılarak üretilen, 

nanolif membranlı hava temizleme cihazı geliştirilmiştir.  

Bu yeni cihazın başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir; 
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 Cihaz içerisinde, kendi imkanlarımızla ürettiğimiz nanolif (nanofiber) filtrasyon 

kağıdı kullanılmıştır. Bu kağıt yerli imkanlarla imal edilmiş ve mevcut filtrasyon 

kağıtlarına göre çok daha yüksek toz tutma kabiliyetine sahip nanoteknolojik bir 

üründür. 

 Hem cihazın kendisi hem de asıl filtrasyon görevini üstlenen nanolif kağıt, 

ülkemizde yerli imkanlar ile üretilmiştir. Bu da hem bu cihazların daha az 

maliyetle imal edilip daha geniş kitlelerce kullanımına ön ayak olacak hem de 

ithalata ikame ederek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

 Cihazın dış gövdesi artık sanayide de çok etkin kullanılmaya başlanan 3d yazıcı ile 

imal edilmiştir. Bu tür yazıcılarda istenen renk ve şekilde cihaz tasamı mümkün 

olmaktadır. 

 İmal edilen cihaz boyut itibariyle muadillerinden çok daha küçük olduğundan hem 

evlerde yerden tasarruf sağlayacak hem de bir yerden bir yere taşınması oldukça 

kolay olacaktır. 

 

4. Yöntem 

Projemizin özgün teknoloji içeriği, nanoliflerden hava filtrasyon kağıdı üretimidir. 

Nanolifler elektrospinning denilen özel bir yöntem ile imal edilen ve çapı 1 mikro 

metrenin altında olan yapılardır.  

Yöntemin aşamaları; 

 Elektrospinning yapabilmek için polimer solüsyonu hazırlanması 

Polimer olarak PVDf (polvinildenflorid), çözücü için DMF (dimetilformamid) 

belirlenmiştir. %13 PVDF ve %87 DMF kimyasallarından manyetik ısıtıcı ve 

karıştırıcıda solüsyon hazırlanmıştır. Hazırlanan solüsyona, elektrospininng yönetimde 

ihtiyaç duyulacak iletkenliği sağlamak için 1/1000 oranında NaOH tuzu ilave 

edilmiştir. Solüsyon içerisindeki polimerin çözücü içerisinde tam olarak çözünmesi ve 

homojen bir solüsyon elde edilmesi için çözelti 24 saat süresince karıştırılmıştır 

(Ülkemizde nanofiber üretimi üzerine çalışan İnovenso firmasındaki kimyagerler ve 

arge mühendislerinden, yapılacak ürün için uygun polimerin ve solüsyonun 

belirlenmesi için yardım alındı).  

 Hazırlanan solüsyondan elektrospinining yöntemi ile nanofiber filtre 

kağıdı üretilmesi 

Hazırlanan solüsyon şırıngaya çekildi ve elektrospinning yapılmak üzere 

elektrospinning cihazına bağlandı. 

Toplayıcının üzerine dokusuz tekstil kumaşı sarıldı. Bu kumaş hem oluşturulan 

yüzeyin dayanıklılığını artırıp, hem de nanolifin yapacağı hassas filtrasyon öncesinde 

kaba filtrasyon sağlamaktadır. 

Daha sonra şırıngadaki polimer pompa yardımıyla, çok yavaş bir şekilde 12 adet 

proses iğnesine beslendi ve yüksek voltaj verildi. Böylece jet oluşturup polimeri 

yüksek voltaj etkisinde eğirerek nano boyutta lifler toplayıcı yüzeye toplandı. Yeterli 

kalınlığa ulaşıncaya kadar işlem devam etti.  

Elektrospinning işleminde, elde edilen membranın kalitesini, çapını ve özelliklerini 

Tablo 1’ de yer alan parametreler etkilemektedir. Yöntem esnasında uyulan parametre 

değerleri de Tablo 1 de yer almaktadır. 
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Tablo 1. 

Toplayıcı ve iğne arasındaki mesafe 170mm 

Uygulanan yüksek voltaj 27000 Volt 

Solüsyonun proses alanına beslenme debisi 36 ml/saat 

Ortam sıcaklığı 24 C 

Ortam nemi %42 

 

Üretilen nanofiberler taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile görüntülenmiştir (Ek-1).  

 Elektrospinning cihazında üretilen nanofiber filtre kâğıdının toz tutma 

kabiliyetinin ve hava direncinin ölçülmesi  

Üretimi tamamlanan nanofiber filtre kağıdının filtrasyon etkinlik testleri filtrasyon test 

cihazında yapılmıştır.  

Etkinlik testinde temelde iki değer çok önemlidir;  

1- Filtrasyon kağıdının toz tutma kabiliyeti  

2- Filtrasyon kağıdının havaya olan direnci.  

Bir filtrasyon kağıdından beklenen düşük hava direnci ve yüksek toz tutma 

kabiliyetidir. Düşük hava direnci özellikle enerji sarfiyatını azaltmak için önemliyken, 

yüksek toz tutma kabiliyeti filtrasyon etkinliğiyle doğru orantılıdır.   

Elektrospinning cihazında üretilen nanofiber filtre kağıdının toz tutma kabiliyetinin ve 

hava direncinin ölçüm sonuçları Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2. 

 

Test sonuçlarında da görüldüğü üzere 30 dakika boyunca elektrospinnig makinasında 

üretilen ve çift kat olarak birleştirilen nanofiber filtrasyon kağıdı %95 üzerinde 

filtrasyon verimi sağlamış, buna rağmen çok düşük basınç düşüşüyle yine istenen 

özellikler elde edilmiştir. İlk sırada yer alan kaplamasız, non-woven, kumaşın 

filtrasyon verimi %4.2 iken üzerine yapılan nanofiber kaplama miktarıyla doğru 

orantılı olarak filtrasyon verimi artmıştır. 

 Elde edilen nihai nanofiber filtrasyon kâğıdının yerleştirileceği gövdenin 

üretilmesi  

İstenen özelliklerdeki nanofiber kağıdın nihai ürün olan hava temizleme ünitesi 

formuna getirilmesi için gövde tasarlanmıştır. Bu gövdenin dikey silindir yapıda 

olmasına, altında dışardaki tozlu havayı içeri çekecek bir fan bulunmasına, silindirin 
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etrafına üretimi yapılan nanofiber filtrasyon kağıdının yerleştirilmesine ve silindirin 

yan kısımlarının sık delikli yapıda olmasına karar verilmiştir. Tasarlanan 

mekanizmada, fan yardımıyla dışarıdan alınan tozlu hava silindir yüzeyinde bulunan 

nanofiber filtrasyon membranında filtrelenerek, yan yüzeydeki deliklerden tozdan 

arındırılmış halde dışarı atılması planlanmıştır.   

Temizleme mekanizmasına ait hazırlanan prototip Ek-1’de verilmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Test sonuçlarından da anlaşılacağı üzere havadaki toz partiküllerinin %95’inin bu 

hava temizleme modülü vasıtasıyla tutulması mümkün hale gelmiştir. Boyutları 

itibariyle, bu denli etkili bir cihazın insanlara, ihtiyacı olduğu her yerde eşlik etmesi 

elverişli hale getirilmiştir. 

Çalışmalar devam ettirilirse hem daha küçük boyutlara indirilebilir hem de filtrasyon 

etkinliği %99,9 toz tutma kabiliyeti olacak şekilde geliştirilebilir.  

6. Uygulanabilirlik 

Çalışmamız esnasında hem üretim yapılan malzemelerin seçimi hem de kullanılan 

alet, teçhizat ve testlerin tamamı yurt içinden temin edilmiştir. Tamamına yakını yerli 

kaynaklarla üretilen hava temizleme modülü dünyada ilk defa nanofiber membran 

kullanılarak yüksek toz tutma kabiliyetine sahip olarak üretilmiştir. Seri üretilmesi 

halinde, insanlar için artık kullanması neredeyse zorunlu hale gelen bu cihazlara 

ulaşım kolaylaşacaktır. Özellikle şehirlerde, insan sağlığını tehdit edecek boyutlara 

ulaşan hava kirliliğine etkili bir önlem geliştirilmiş olacaktır. 

Yurt içi pazara ithalat yoluyla dağıtılan muadil ürünlerden daha kompakt ve daha 

verimli bir sistem, yerli olarak üretilerek ciddi bir ekonomik katkının önü açılmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

MALİYETİ OLUŞTURAN ANA 

KALEMLER 
MALİYET 

Fan ve Elektrik Aksam Maliyeti 18 TL 

3D Printed Gövde 120 TL 

Nanofiber Yapı; 

-Nonwoven Taşıyıcı Kumaş Maliyeti 
1 TL / m2 

-Nanofiber Membran Maliyeti 0,1 TL / m2 

Nanofiber Kumaş Maliyeti 0,15*0,5m2 = 0,075m2 = 0,0825 TL 

1 ADET ÜRÜN İÇİN TOPLAM MALİYET: 138,0825 TL 

 

PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

1 ve 2. AY 3. AY 4 ve 5. AY 

NANOFİBER MEMBRANIN 
OPTİMİZASYONU VE 

ÜRETİMİ 

3D PRİNTED GÖVDENİN 
TASARLANMASI VE 

ÜRETİLMESİ 

SON ÜRÜN MONTAJI VE 
TESTLERİN YAPILMASI 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Proje çalışmasında asıl hedef kitlemiz bebekler ve astım hastaları olmuştur. Bunun 

yanı sıra, kirli havanın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla her vatandaşın 

kullanabileceği, yüksek partikül tutma kabiliyetine sahip nanofiber filtre bulunduran 

hava temizleme cihazı geliştirilmiştir. 

9. Riskler 

Risk Açıklaması 
Ortaya Çıkma 

Olasılığı 

Projeye 

Etkisi 
Risk Azaltma Yolları 

Cihazın 3d baskı 

gövdesinin fazla 

maliyetli olması 

Orta Yüksek 

Seri üretim için alternatif kalıp 

veya metal şekillendirme 

yöntemleri tercih edilebilir. 

3d Printed 

teknolojisinin 

üretim hızının 

düşük olması 

Orta Orta 

Seri üretim için alternatif kalıp 

veya metal şekillendirme 

yöntemleri tercih edilebilir. 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Yağmur Zeynep Özal 

ADI SOYADI PROJEDEKİ GÖREVİ OKUL 

PROJEYLE VEYA 

PROBLEMLE 

İLGİLİ TECRÜBESİ 

YAĞMUR ZEYNEP 

ÖZAL 

Proje fikrinin ortaya 

çıkarılması, iş planı ve 

takvim oluşturulması 

Özel Eryaman 

Okyanus 

Ortaokulu 

Nanoliflerin araştırılıp projede en 

faydalı olacak üretim 

proseslerinin belirlenmesinde ve 

fikir ve deney süreçlerinde aktif 

rol oynamıştır. 

NEHİR VURAL 

Konu ile ilgili literatür 

araştırması yapılması, 

yöntemin tasarlanması 

Özel Eryaman 

Okyanus 

İlkokulu 

Sorun olarak ele alınan tozun 

sebep oldukları ve önleme için 

yapılabileceklerin araştırılmasında 

ve fikir ve deney süreçlerinde 

aktif rol oynamıştır. 

BAHRİYE VURAL 

Takım danışmanı; tüm 

konularda rehberlik 

yapılması 

Özel Eryaman 

Okyanus 

Ortaokulu 

Danışman Öğretmen olarak 

rehberlik yapmıştır. 

11. Kaynaklar  
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Ek-1 

 

Şekil 1: Elektrospinning İşlemi                            Şekil 2: Nanolifin Boyut Karşılaştırması 

Şekil 3: Üretilen nanofiberin SEM görüntüsü 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Şekil 4: Üretilen Hava Temizleme Cihazının 3D prototip görüntüsü 
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Şekil 5: Üretilen Hava Temizleme Cihazının son hali

Şekil 6: Üretilen Hava Temizleme Cihazının iç görünümü 


