
1 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sağlık ve İlk Yardım 

PROJE ADI: MISIR KOÇANI KÜLÜ VE MİDYE 

KABUĞUNDAN BİYOSERAMİK SENTEZİ VE NANO 

KOMPOZİT YAPAY KEMİK DOKUSU ÜRETİMİ 

 

 
TAKIM ADI: Mısırcılar 

 
TAKIM ID:T3-14731-151 

 
TAKIM SEVİYESİ: Lise 

DANIŞMAN ADI: Şenay UÇAR 

 
 

 

 



2 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Son yıllarda kalsiyum silikat seramikler sahip olduğu iyi biyoaktivite nedeniyle kemik 

ikame biyomalzemesi olarak kullanılmak için aday bir malzeme olarak 

düşünülmektedir. Kalsiyum silikat esaslı biyoseramikler, yeni kemik oluşumunu 

sergileyen önemli metabolik olaylarda rol oynaması ve hidroksiapatitle kıyaslanacak 

üstün biyoaktivitesi sebebiyle  kemik doku yenilenmesinde potansiyel kullanım alanına 

sahip kapsamlı çalışmalar mevcuttur. Yapılan in vivo ve in vitro çalışmalar, kalsiyum 

silikat seramik malzemesinin simüle vücut sıvısında (SBF) kemik benzeri apatit tabaka 

oluşumu ve canlı kemik dokusuna kimyasal olarak entegre olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmada kalsiyum silikat esaslı doku iskelesi üretimi için öncelikle mısır 

koçanından silika üretilmiş, miduye kabuğundan sağlanan CaO kaynağı ile biraraya 

getirilerek dikalsiyum silikat sentezi ve tabakalı doku iskelesi başarıyla üretilmiştir. 

Kalsiyum disilikat sentezi 1200 C’de 1 saat sürede gerçekleştirilmiştir. Mısır 

koçanından üretilen silikanın tane boyutunun 100 nm’den daha küçük olduğu 

belirlenmiş ve nano malzeme sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada dikalsiyum 

silikat esaslı doku iskelelerinin üretimi için nişastayla konsolidasyon yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntem hem ekonomik, hem de kolay uygulanabilen, karmaşık 

geometrilerde üretime imkan tanıyan ve yüksek gözenek içeriğine sahip malzemelerin 

üretilmesine imkan sağlayan bir yöntemdir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Dünyada ve ülkemizde üretimi ve tüketimi fazla miktarda olan mısır (Zea mays) ve 

yetiştiriciliği yapılan midyenin (Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis) büyük bir 

miktarda atık oluşturması ve bu atıkların geri dönüşümünün sınırlı olması bu projenin 

temel sorununu oluşturmaktadır. 

 

3. Çözüm  

Dünyada ve ülkemizde üretimi ve tüketimi fazla miktarda olan mısır (Zea mays) ve 

yetiştiriciliği yapılan midyenin (Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis) atıklarından 

öncelikli olarak mısır koçanlarından doğal silika yapılması ve midye kabuklarının 

öğütülmesinden elde edilen kalsiyum karbonat tozunun hazırlanan doğal silika ile 

sentezlenerek biyoseramik ve nano kompozit içerikli yapay kemik dokusunun üretimi 

ve üretilen dokunun biyo uyum testlerinin yapılması ile bu atıkların değerlendirilmesi 

bu çalışmanın amacını ve sorunumuzun çözümünü belirlemektedir. 

 

4. Yöntem 

1. Materyal 

Mısır koçanları Bursa ilçesinde bulunan ve mısır yetiştiriciliğiyle uğraşan köylülerden, 

midye kabukları ise midye satanların atıklarından ve deniz kenarında kıyıya vuran ölü 

midyelerin toplanmasından elde edilmiştir. Laboratuvar malzemeleri ve test ölçüm araçları ise 
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kurumumuzun ve Bursa Teknik Üniversitesinin imkânlarından yararlanılarak sağlanmıştır. 

2. Yöntem 

2.1 Mısır Koçanlarından Silika (SiO2) Elde Edilmesi 

2.1.1 Mısır Koçanlarının Yakılması 

Mısır koçanları gün ışığında kurutulup hacimlerini küçültmek için normal ateşte ön 

yakma işleminden geçirilmiştir.  Ardından mısır koçanlarının küllerini organik kısımlarından 

arındırmak için yakma fırınında 650°C’de 3 saat boyunca dakikada 10°C ısıtma hızıyla 

yakılmıştır.  

2.1.2 Mısır Koçanlarının Küllerine Kimyasal İşlem Uygulanması 

İlk olarak 100 gram mısır koçanına 800 gram 3 molar(normal) NaOH ekleyip ağzı kapalı 

bir beherde sabit 70-71°C sıcaklık ile 4 saat boyunca manyetik karıştırıcıda sabit hızda 

karıştırılarak sodyum silikat elde edilmiştir. Daha sonra çözelti filtre kâğıdı ile filtrelenip kalıntı 

birkaç defa saf su ile yıkanmış ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. 

Sonra kalıntı suda çözündürülüp pH değeri 3 Molar(normal) HCl ile 11’den 7 ye 

düşürülerek kalıntıda bulunan silikanın jel formuna geçmesi sağlanmıştır. Jel oluşumunun 

artması için çözelti oda sıcaklığında 18 saat bekletilmiştir. 

Bekletilen çözeltinin suyu süzülüp kalıntı etüvde 75°C’de 24 saat kurutulmuştur. Birkaç 

defa saf suda yıkanmış ve tekrar etüvde 100°C’de 24 saat kurutularak silika elde edilmiştir. 

2.2 Midye Kabuklarının Yapay Kemik Dokusu Üretimi İçin Hazır Hale Getirilmesi 

Midye kabukları elde edildikten sonra yıkama işlemlerinden geçirilerek temizlenmiş 

tanecik boyutunu küçültmek amacıyla ön öğütme işleminden geçirilmiş, ardından değirmen 

kullanılarak öğütülmüşlerdir. 

 Değirmende öğütülme işlemi için öğütülecek midye kabuğunun kütlesi kadar saf su ve 

katı kütlesinin 0.008’i kadar Defloplant(Dolopix CE64) kullanılarak 300rpm’de 1 saat 

öğütülmüştür.    

 

2.3 Doku İskelesi Üretimi 

 

Azalan ve artan gözenek boyutlu doku iskelesi üretebilmek için ilk olarak 

2CaO+SiO2→Ca2SiO3+½O2 formülü kullanılarak Ca2SiO3 oluşumu hesaplanmıştır. 

Formülde kullanılan SiO2 mısır koçanlarından, CaO ise midye kabuklarında yüksek 

miktarda bulunan CaCO3’tan elde edilmiştir. CaCO3, Ca2SiO3 sentezi sırasında 

CaCO3→CaO+CO2 şeklinde ayrışmaktadır. Gözenekli bir yapı elde edebilmek için nişasta 

döküm yöntemi kullanılmıştır. 

 

Bu bilgiler kullanılarak ürün reçetesi oluşturulmuştur. 
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Tablo 1. Ürün reçetesi (KK=katı kütlesi (CaCO3+ SiO2’nin kütlesi)) 

 

Ürün Miktarları CaCO3 SiO2 Saf Su Defloplant Nişasta 

1. Grup 33.362gr 

(0.3 mol) 

10.014gr 

(0.15 mol) 

31.41gr 

(KK’ne göre katı 

oranı: %58) 

0,347gr 

(KK’nin 0,008’i) 

2,168gr 

(KK’nin %5’i) 

2. Grup 33.362gr 

(0.3 mol) 

10.014gr 

(0.15 mol) 

34.081gr 

(KK’ne göre katı 

oranı: %56) 

0,347gr 

(KK’nin 0,008’i) 

6,506gr 

(KK’nin %15’i) 

3. Grup 33.362gr 

(0.3 mol) 

10.014gr 

(0.15 mol) 

36.949gr 

(KK’ne göre katı 

oranı: %54) 

0,347gr 

(KK’nin 0,008’i) 

13,012gr 

(KK’nin %30’i) 

 

 

Bu çalışmada nişasta konsolidasyon yöntemiyle doku iskelesi üretilmiştir. Nişastayla 

konsolidasyon yönteminde bileşimde kullanılan nişasta miktarını arttırarak numunenin gözenek 

miktarını arttırmak da mümkündür. Bu durumda da nişasta sistemde şekillendirmeyi sağlayan 

bileşen olarak görev yaparken aynı zamanda da gözenek oluşturucu olarak da bir işlev 

üstlenmektedir. Nişastayla konsolidasyon yöntemi farklı geometrilere sahip numunelerin 

üretilebilmesi için oldukça elverişli ve son yıllarda özellikle üzerinde çok sayıda çalışmanın 

yapıldığı bir şekillendirme yöntemidir. 

 

Tablo 1’de gösterildiği üzere farklı gözenek boyutları elde edilebilmek için nişasta 

miktarları KK’nin yüzde 5’i, 15’i ve 30’u olacak şekilde 3 farklı grupta çalışılmıştır. Elde edilen 

malzemenin dökme işleminin yapılabilmesi için fazla katı ve etüvde uzun sürede kurumaması 

için fazla sıvı bir kıvamda olmaması gerekmektedir. Artan nişasta miktarı sebebiyle elde edilen 

malzemelerin katı olmaması için katı oranı %15 nişastada %2, %30 nişastada %4 

düşürülmüştür. 

 

İlk olarak su ile defloplant 5 dk boyunca manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Daha sonra 

elde edilen çözelti diğer malzemeler ile birlikte değirmende 150 gr bilye kullanılarak 300rpm 

de 45dk boyunca karıştırılmıştır. Elde edilen malzemelerle iki farklı kaba döküm yapılmıştır. 

 

Döküm işlemi malzeme grubunun belirli miktarlarda kaplara eklendikten sonra 

katılaşmaya başlayana kadar etüvde 80°C’de kurutulup üzerine başka bir grup eklenerek etüvde 

kurutma işlemi tekrar edilerek yapılmıştır. Bu çalışmada kemik dokusunun taklit edilmesi için 

döküm yapılan malzeme grubu sırası bir kapta 1. grup-2. grup-3. grup ve diğer kapta 3. grup-2. 

grup-1. grup şeklinde yapılmıştır. 
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       Şekil 1. Sinterleme öncesi elde edilen yapay kemik dokuları (A, B) 

 

Bu çalışmada sinterleme 1200C’de 1 saat süreyle yapılmış olup elde edilen elektron 

görüntüleri farklı oranlarda gözenek içeren bir doku iskelesi üretildiğini ispatlamıştır. 

Gerçekleştirilen XRD analiziyle dikalsiyum silikat ve kalsiyum oksit fazları saptanmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde doku iskelesi üretimi için kullanılan malzemeler, literatürde daha önce denenmemiş 

ve oldukça çok atık oluşturan malzemelerdir. Üretim için kullanılan nişasta konsolidasyon 

yöntemi ise hem ekonomik hem de kolay uygulanabilen, karmaşık geometrilerde üretime imkân 

tanıyan ve yüksek gözenek içeriğine sahip malzemelerin üretilmesine imkân sağlayan bir 

yöntemdir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Dikalsiyum silikat esaslı doku iskeleleri literatürde yeni tanınmış bir malzeme olup 

biyouyumluluğu kanıtlanmış bir malzemedir. Bu projede üretilen doku iskelesinin de simüle 

vücut sıvısında biyouyumluluk testleri uygulandıktan sonra gerçek hayatta uygulamaya 

geçirilmesi uygun görülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ortalama bir fiyat hesaplaması yapıldığında: 

• Yaklaşık 3,2 kilogram kuru mısır koçanı: yaklaşık 22,4 TL’ye, 

• 3,84 kilogram NaOH:  120TL’ye, 

• 800 gram HCl: 26,24 TL’ye, 

• Midye Kabukları: Midye satan yerlerin atıklarından, midyelerin yetiştiği kıyılara vuran 

ölü midyelerin kabuklarının toplanmasından ücret ödenmeyecek şekilde, 

• 1 kilogram Nişasta yaklaşık 3,5 TL’ye elde edilebilir. 

• İşlem için kullanılan ekipman ücretleri hesaba katılmaksızın bu malzemeler kullanılarak 

mısır koçanından silika elde edilip yaklaşık 1 kg ağırlığında doku iskelesi üretilebilir 

A B 
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Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Bu projede elde edilen ürün sağlık alanında özellikle ortopedik kusur yaşayan insanlar 

için ideal bir dolgu malzemesi olarak düşünülmektedir. 

 

 

9. Riskler 

Bu projede doku iskelesinin kullanım amaçlı üretilmesi sırasında bir üretim hatası 

gerçekleşmediği sürece bu proje ciddi zararlara yol açabilecek bir risk içermemektedir. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Timuçin Topçu 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Şenay UÇAR Proje çalışması sırasında ve rapor 

yazma aşamasında danışmanlık 

BTSO Kamil Tolon Bilim 

ve Sanat Merkezi 

Danışman öğretmen 

Timuçin Topçu Projenin yapılması ve proje 

raporunun yazılması 

BTSO Kamil Tolon Bilim 

ve Sanat Merkezi 

Problemin tespiti 
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       Şekil 2. Sinterleme sonrası elde edilen mikroyapı 

 

 

 

A B 
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Şekil 3. Mısır koçanlarından elde edilen silikanın SEM ile farklı büyütmelerde analizi.  

 

Üretilen tozlardan gerçekleştirilen EDX analiz sonucu Şekil 21’de sunulmaktadır. Görüldüğü 

üzere mısır koçanından sentezlenen seramik içerisinde Si, O, Mg ve C elementleri yer 

almaktadır.  

 

 
 

Şekil 4. Elde edilen silikaya yapılan SEM-EDX analizinin sonuçları 

 

 

C D 


