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      1.Proje Özeti (Proje Tanımı):  
Teknolojik gelişmelerin, sanayileşmenin ve sosyal yaşamın insanlığa kazandırdığı sayısız 
faydaların yanı sıra, istenmeyen ve ekolojik dengeyi bozan etkilerinden biri olan toksik kirlilik 
her geçen gün artmaktadır. Bu oluşum önemli bir çevresel kirliliktir ve çok küçük 
konsantrasyonlarda bile toksiktir. Özellikle endüstriyel faaliyetlerden, madencilikten, plânsız 
şehirleşmeden, evsel veya belediye atıklarından çevreye yayılan toksik maddeler zamanla 
doğada birikirler. Bazı kirleticilerin hava, su ve toprakta düşük miktarlarda bulunmalarına 
karşın, besin zincirlerinin birbirini izleyen halkalarındaki tüketicilerde giderek artan 
yoğunluklarda bulunması olayına “biyolojik birikim” denir. Biyolojik birikime neden olan en 
zehirli kimyasallardan birisi de fenoldür. Fenol, sulara fabrikaların atık sularından, petrol 
rafinerileri ve çeşitli kimyasallar üreten fabrikalardan karışır.  Biyolojik birikime neden 
olabilecek maddelerin sucul ve karasal ortamlardan giderilmesi gerekir. Olumlu sonuç alınan 
çalışmalar genellikle aktif karbon ile yapılan çalışmalardır. Bu çalışmada çeşitli kimyasal 
işlemler ve polimerleşme reaksiyonları ile elde edilen metakrilat temelli kserojellerin Fenol ve 
BPA giderimi çalışmaları yapılmıştır. Sentezlenen kopolimerik kserojellerin yapı aydınlatma 
çalışmaları FT- IR spektrumları ve SEM mikrografları incelenerek belirlenmiştir. Emülsiyon 
polimerleşmesi tekniğiyle hazırlanan kserojellerin başarılı bir şekilde elde edildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Fenol ve BPA giderimi çalışmaları 12 saatlik süreyle takip edilmiş, çok küçük 
adsorban miktarının (0.1gr) 100 ppm’den 1000 ppm’e kadar soğurum değerleri belirlenmiştir. 
Hem Fenol hem de BPA giderimi için yüzde verim değeri %90’nın üzerindedir. Sentezlenmiş 
olan kserojel ve graftlama türevleri toksik ve önemli kirleticiler olan Fenol ve BPA için iyi birer 
adsorbandır. 

      2.Problem/Sorun: 
Nüfusun hızla artması ve endüstrideki genişlemeler oranında su kullanımı artmakta ve 
böylelikle mevcut kaynaklar kirlenmektedir. Gerek evlerden gelen kullanılmış sular gerekse 
endüstriyel atıkların neden olduğu su kirlilikleri, insan sağlığını ve doğadaki diğer canlıların 
yaşamını etkilemekte, çevrenin kirlenmesine sebep olmaktadır.  Fenol, sulara fabrikaların atık 
sularından, petrol rafinerileri ve çeşitli kimyasallar üreten fabrikalardan karışır. Giderilmesi en 
güç olan kimyasal maddeler içindedir. Fenol en zehirli 126 kimyasalın içinde 11. sırada yer alan 
bir maddedir. Sularda ppm mertebesinde bile olsa klorlanması esnasında belirgin bir tat ve koku 
değişikliğine neden olur. Ayrıca insan sağlığı için son derece zararlı bir maddedir. Günümüze 
kadar pek çok araştırma yapılmasına rağmen olumlu ve tutarlı sonuçların sayısı çok azdır.   
3.Çözüm:  
Fenol, sularda ppm mertebesinde bile olsa klorlanması esnasında belirgin bir tat ve koku 
değişikliğine neden olur. Ayrıca insan sağlığı için son derece zararlı bir maddedir. Fenol ve 
BPA arıtımı için ticari olarak kullanılan en iyi adsorban aktif karbondur ancak ekonomik olarak 
pahalıdır. Bu yüzden endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık su arıtılmasında ucuz, kolay elde 
edilebilir, adsorpsiyon kapasitesi yüksek adsorbanlara ihtiyaç vardır. Bu noktada sentezlemiş 
olduğumuz kserojellerin bütün formlarının önemli ve toksikolojisi yüksek Fenol ve BPA 
gideriminde rahatlıkla kullanılabileceği düşünülmüş ve yapılan çalışmalarla bu düşünce 
desteklenmiştir. 
4.Yöntem 
4.1.Fenol ve BPA Giderimi İçin Metakrilat Temelli Kserojellerin Sentezlenmesi 
Organik kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılmak üzere sentezlenen poli (Hema-co-dvb-co-
Dmaema) kopolimerinin hazırlanmasında mol oranı 0.02 mol, kullanılacak monomer oranları 
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ise %60 Hema- %40 DMAEMA şeklinde belirlenmiştir. Belirlenen oranlar dahilinde madde 
miktarları hesaplanmış ve polimer hazırlanmasında kullanılmıştır. Adsorban olarak kullanılacak 
kopolimer Emülsiyon polimerleşmesi tekniği kullanılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen 
kopolimerlerin graftlama ürünleri olarak akrilamid ve aktif karbon ilaveli türevleri 
sentezlenmiştir. 

   
Polimerleşme reaksiyonu gerçekleşen poli (Hema-co-dvb-co-Dmaema) kopolimer ezilerek toz 
haline getirilmiş ve modifikasyon işlemi için akrilamid ve aktif karbon ile muamele edilmiştir. 
 
Sentezi yapılan süper adsorban kabiliyetli metakrilat temelli kserojellerin karakterizasyon 
çalışmaları yapılmıştır. FT-IR spektrumları yorumlanarak kopolimerleşme reaksiyonunun 
başarılı bir şeklide gerçekleştiği, kullanılan kimyasalların yapıya katıldığı görülmüştür. Alınan 
SEM mikrografları ise yapının gözenekliliği hakkında bilgiler vermiştir.  
 

 
Hema ve poli(hema-co-dvb-dmaema) FT-IR spektrumlarının incelenmesi neticesinde Hema 
monomeri ve dmaema gruplarının birbirlerine bağlandığı; Hema spektrumlarında olmayıp 
Dmaema yapısından gelen fonksiyonel gruplar spektrumlar üzerinde belirtilmiştir. 
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100 mikrometrede 1000 kat büyütme          20 mikrometrede 5000 kat büyütme             10 mikrometrede 10000 kat büyütme            
4.2.Adsorbsiyon çalışmalarında kullanılacak BPA sentezinin yapılması 
Plastik sektöründe yoğun kullanımı olan ve önemli bir çevre kirleticisi olan Bisfenol A (BPA) 
fenol ve aseton kullanılarak sentezlenmiştir. Bunun için 200 ml 2M Fenol ve 200 ml 1M Aseton 
çözeltileri çeker ocak içerisinde oda şartlarında manyetik karıştırıcı üzerinde 2 saat yüksek 
hızda karıştırılmış ve etkileşimleri sağlanmıştır.2 saat karıştırılan Fenol-Aseton karışımı 1 saat 
buzdolabında dinlendirilmiştir. Çeker ocak içerisinde karışım %70’lik H2SO4 içerisinde 
çöktürülmüş ve BPA kristaller halinde sentezlenmiştir.  
4.3.Adsorbsiyon çalışmalarının yapılması 
Sulu çözeltilerden organik kirleticiler olan Fenol ve BPA soğurum çalışması batch yöntemi ile 
shaker üzerinde 200 rpm çalkalama hızında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 1-2-3-4-5-6 ve 12 
saatlik çalışma süresinde gerçekleştirilmiş ve her saat başında ortamdan örnekler alınarak UV-
vis spektrofotometrede fenol için 270 nm’de, BPA için 265 nm’de ölçülmüştür. Çalışmalarda 
adsorban miktarı 0,1 g kserojel olarak sabit tutulmuş ve bütün ortamlarda aynı değer 
kullanılmıştır. Daha önce hazırlanmış 1000 ppm’lik Fenol ve BPA stok çözeltilerinden gerekli 
miktarlarda alınarak 100 ppm’den 1000 ppm’e kadar 50 ml’lik çözeltiler hazırlanmıştır. Çözücü 
olarak saf su kullanılmış, çalışmalar oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.  

4.3.1.Fenol Adsorbsiyon Çalışmaları Verileri 

   
(Çalışılan her bir kserojel için grafikler çizilmiştir, sayfa sınırlamasından dolayı örnek grafik olarak konulmuştur) 

   

Çalışılan bütün saat değerlerinde sabit adsorban miktarına karşılık Fenol ve BPA soğurumu 
yüzdelerinin arttığı görülmüştür. Fenol için ilk birinci saat sonunda %65-70 bandında, 6.saat % 
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90-96 bandında ve maksimum çalışma süresi olan 12 saat sonunda %93-98 aralığında giderim 
verimine ulaştığı görülmüştür. Adsorbsiyon çalışmalarında 100-1000 ppm aralığında çalışıldığı 
için kserojeller ilk 500 ppm’de ikinci 500’ e göre %2-3 birimlik bir farkla daha iyi giderim 
yapmıştır.  

Sentezlenen poli (Hema-co-dvb-co-Dmaema), fenol ve BPA giderimi için iyi bir adsorbandır. 
Ancak sentezlenen kserojelin graftlama ürünleri olan Akrilamid’li formu ana forma göre 
giderim değerlerini %3-5 arasında artırmıştır. İlave olarak Aktif karbon katkılı kserojeller her 
iki formdan da iyi çalışmış ve giderim yüzdelerini çok daha yukarı çekmiştir. Bu durum 
beklenen bir sonuçtur, fenol giderimi için aktif karbon çok iyi bir adsorbandır. Bizim 
çalışmamızda az miktar aktif karbon kullanılarak çok iyi bir verimle fenol giderimi sağlayabilen 
metakrilat temelli kserojellerimizin özelliklerini geliştirmiş ve aktif karbona göre hayli daha 
ekonomik bir adsorban sentezlenmiştir. 

4.3.2.BPA Adsorbsiyon Çalışmaları Verileri 

    
(Çalışılan her bir kserojel için grafikler çizilmiştir, sayfa sınırlamasından dolayı örnek grafik olarak konulmuştur) 

   

BPA adsorbsiyon çalışmalarında sentez ksrejellerin; ilk birinci saat sonunda %65-70 bandında, 
6.saat % 90-91 bandında ve maksimum çalışma süresi olan 12 saat sonunda %90-93 aralığında 
giderim verimine ulaştığı görülmüştür. BPA gideriminde de fenol gideriminde olduğu gibi 
Akrilamid ve aktif karbon ikilisi ile graftlanan formu diğerlerine göre daha iyi giderimine 
sahiptir. 

Maksimum çalışma süresinde; BPA giderimi, fenol giderimine göre yaklaşık %5’lik oranında 
daha düşük gözükmektedir. Bu durum yapıda çift fenol halkasının olmasına bağlanabilir.   

5.Yenilikçi(İnovatif) Yönü: 
 
Atık sulardaki yüksek konsantrasyondaki (500 mg/L konsantrasyonun üzeri) fenollerin 
giderilmesi ekonomiktir. Bu çalışmada kolay sentezlenerek ticari değeri olabilecek polimerik 
malzemeler sentezlenmiş, fenol ve BPA adsorpsiyonunda kullanılmıştır. Fenol adsorbsiyonunda 
kullanılan en etkin ticari ürün Aktif karbondur. Sentezlenmiş olan metakrilat temelli kserojellerin 
(3 farklı formu hazırlanmıştır) bütün formları aktif karbondan çok daha iyi verimde yüksek 
seçicilikle fenol ve BPA giderimi yapmıştır. 
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6.Uygulanabilirlik 

Projenin düşük maliyetli olması, kolaylıkla ulaşılabilecek malzemeler içermesi, basit yöntemlerle 
elde edilebilmesi, yüksek adsorbsiyon kabiliyetine sahip olması vb. özellikleriyle 
uygulanabilirliği yüksektir. 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Kullandığımız kimyasallar çalışma laboratuvarımızda bulunduğu ve yüksek miktarda üretim 
yapılmadığından herhangi bir maliyet analizi yapılmamıştır. 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü , Tarım ve Orman Bakanlığı veya suyun kullanımına  ihtiyaç 
duyan bir başka kuruluşun kullanımına uygundur. Ayrıca endüstriyel faaliyetlerinde su kullanan ve 
kirleten işletmeler, belediyelere ait atık su tesisleri, tekstil endüstrisi, yeraltından çıkarılan ve kuyu 
suyu olarak kullanılacak sularının temizlenmesi vb. gibi durumlarda bu ürün rahatlıkla 
kullanılabilir. 
9.Riskler 

Projemizde giderimi sağlanan Fenol ve Fenol türevi BPA birer zehirli kimyasallardır. Yüksek 
derişimlerde olan Fenol ve BPA giderim çalışmalarını çeker ocak içerisinde ve uygun şartlar 
altında gerçekleştirdik. Böylelikle insan sağlığına karşı olumsuz durumları ve riskleri ortadan 
kaldırmış olduk. Ayrıca kimyasal malzemeler ile çalışıldığından laboratuvar çalışma kuralları ve iş 
sağlığı kurallarına dikkat edilmesinde fayda vardır.  
10. Proje Ekibi 
Takım Lideri: Elif Yağmur KAR 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya problemle 
ilgili tecrübesi 

Elif Yağmur Kar Proje Sahibi Bursa Kamil Tolon 
Bilim ve Sanat Merkezi 

Proje çalışmalarında  aktif görev 
almıştır. 

Sudenaz Torun  Proje Sahibi Bursa Kamil Tolon 
Bilim ve Sanat Merkezi 

Proje çalışmalarında  aktif görev 
almıştır. 

Ahmet Şahan Proje Danışmanı Bursa Kamil Tolon 
Bilim ve Sanat Merkezi 

Uzun yıllardır proje danışmanlığı 
yapmaktadır. Çalıştırdığı ekiplerin 
ulusal ve uluslararası dereceleri 
mevcuttur. 

İşin Tanımı Aylar 

  Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

Literatür 
Taraması  X X          

Veri Toplanması   X X X      

Deneysel 
Çalışmalar       X X X   

Proje Raporu 
Yazımı             X X 
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