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İÇ ORTAM HAVASINDAN EŞ ZAMANLI PARTİKÜL MADDE VE
TOLUEN GİDERİMİ İÇİN NANOLİF VE AKTİF KARBON İÇEREN
FİLTRE SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ÖZET
Günümüzde insanlar zamanlarının %80-90 gibi büyük bir kısmını iç ortamlarda
geçirmektedir ve bu nedenle tren, uçak, hastane, restoran, ev ve ofis gibi sıklıkla
bulunduğumuz iç ortamların hava kalitesi önemli çalışma konusu haline gelmiştir. İç
ortamlarda soluduğumuz hava, en az dış ortamda soluduğumuz hava kadar sağlığımızı
etkilemektedir. Özellikle modern binalarda yapılan izolasyon sistemleri taze hava
sirkülasyonunu azaltmakta ve bu durum iç ortam havası kirleticilerine olan maruziyeti
arttırmaktadır. İç ortamlarda geçirilen zamanın, insan sayısının ve kirletici kaynakların
artması ile ‘’Hasta Bina Sendromu’’ ve ‘’Bina Bağlantılı Hastalık’’ gibi bazı sağlık
sorunları da ortaya çıkabilmektedir. Bunların yanı sıra iç ortam havası kirleticilerinden
partikül maddelerin (PM) ve uçucu organik bileşiklerin (UOB) varlığı solunum yolu
hastalıklarına neden olmaktadır.
İç ortam havasındaki partikül maddelerin birçok kaynağı bulunmaktadır. Yapılan
çalışmalarda iç ortamdaki partikül madde ve uçucu organik bileşik
konsantrasyonlarının dış ortamdaki partikül madde ve uçucu organik bileşik
konsantrasyonları ile paralellik gösterdiği, ayrıca iç ortamlarda kullanılan birçok
malzeme, teçhizat ve ekipmanın da kirletici madde kaynağı olabileceği görülmektedir.
Günümüzde yaşanan COVID-19 pandemi salgınında en önemli ve en büyük bulaş yolu
olarak görülen kaynak ise canlılardır. Ciddi solunum yolu enfeksiyonlarından ölüme
kadar sebebiyet verebilen SARS-CoV-2 koronavirüsü de aynı zamanda yaklaşık 0,065
– 0,125 µm boyutları arasında ince tanecik grubunda yer alan bir partikül maddedir.
Aynı zamanda bazı uçucu organik bileşikler de kimyasal yapılarından, buhar
basınçlarından ve kaynama noktalarından dolayı bulunulan iç ortamlarda
solunabilmektedir. Uçucu organik bileşikler, solunum yolu hastalıklarına ek olarak
aynı zamanda nörolojik toksisite, göz ve boğaz tahrişi gibi sağlık etkilerine de neden
olabilmektedir.
İç ortamdaki partikül maddelerin ve uçucu organik bileşiklerin gideriminde en etkili
yöntemlerden biri olarak görülen filtrasyon teknolojisi adsorpsiyon, oksidasyon ya da
her iki mekanizmanın da kullanılması ile işlevselleştirilebilmektedir. Bu tezin de temel
çıkış noktası, iç ortam havasında farklı boyutlarda bulunabilen partikül maddelerin,
polimer yapılarının nanolif filtrelere entegrasyonu ile adsorpsiyon özelliği
kazandırılarak filtrasyon teknolojisi yardımı ile gideriminin sağlanmasıdır. Böylece
elektroeğirme yöntemi ile üretilen nanolif hava filtreleri ve aktif karbon kullanılarak
yetersiz iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bir çözüm olarak
tasarlanmıştır. Tez kapsamında nanolif filtreler üretilirken literatürde poliamid 6
(Naylon 6, PA6) polimeri ile ilgili nanolif hava filtrelerin geliştirilmesine yönelik
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çalışmaların verimlerinin yüksek olması hem de yüksek dayanım ve fiber oluşturma
özelliği sunması nedeniyle ağırlıkça %18 oranında PA6 polimeri kullanılmıştır.
Havada bulunan partikül maddelerin filtrasyon mekanizması ile fiber yüzeylerine
adsorpsiyonunu sağlayarak kirleticilerin giderimi hedeflenmiştir. PA6 nanolif filtreler,
iki farklı mesh (büyük gözenekli) filtre destek tabaka üzerine ve 15-30-45 dakikalık
farklı üretim sürelerinde üretilerek filtrelerin hem yapısal karakterizasyonu hem de
performanslarına bakılmıştır. Üretilen PA6 nanolif filtreler filtrasyon cihazına
yerleştirilerek reaktör sistemi içerisinde PM1,0 ve PM2,5 boyutları için partikül madde
giderim etkinliklerine bakılmıştır. Üretilen nanolif filtrelerin en yüksek PM1,0 giderimi
%93, PM2,5 için %94 giderim verimi sergilediği görülmüştür. Bir diğer aşamada farklı
adsorbentler denenerek aralarında en iyi UOB giderim performansı gösteren adsorbent
belirlenmiştir. Kullanılan klinoptilolit, bentonit, aktif karbon, selüloz nanofibril
(CNF), silika jel, polivinil alkol (PVA) adsorbentlerinden aktif karbonun %97,03
giderim verimi ile en iyi performansı sergilediği görülmüştür. Filtre sistemine farklı
oranlarda aktif karbon adsorbenti yerleştirilerek uçucu organik bileşik olarak
kullanılan toluen kirleticisinin reaktör ortamında giderimi incelenmiştir. Kullanılan
cihazın kapasitesine bağlı olarak ve ön denemelere göre 3 ve 5 gram aktif karbon
adsorbenti ile toluen giderimleri izlenmiş ve %98’in üzerinde giderim verimi olduğu
görülmüştür. Eş zamanlı partikül madde giderimi ve toluen adsorpsiyonu optimum
şartlarda hem reaktör hem de gerçek oda ortamında gerçekleştirilmiştir. Böylece en iyi
partikül madde giderimi ve toluen adsorpsiyonu sağlayan PA6 nanolif filtre ve aktif
karbon oranı kullanılarak optimum koşullarda eş zamanlı giderim sağlanabilmiştir. Eş
zamanlı giderimde, seçilen nanolif filtre ve 3 gr aktif karbon kullanıldığında PM1,0
giderimi %97,83, PM2,5 giderimi %97,37 ve 5 gr aktif karbon kullanıldığında PM1,0
giderimi %97,51 ve PM2,5 giderimi %98,95 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen
çalışmalar sonucunda seçilen nanolif filtre ve 3 gr aktif karbon adsorbenti ile gerçek
oda koşullarında ölçümler gerçekleştirilmiştir. Farklı kompozisyonlarda üretilen
nanolif filtrelerin karakterizasyonu için SEM analizi ile fiber çapları ve yüzey
morfolojileri belirlenmiştir, nanolif fiber çaplarının 147 ile 167 nm arasında değiştiği
görülmüştür. Nanolif filtrelerin performanslarını belirlemek için ise standart yöntemler
ile hava geçirgenliği ve su buharı geçişi deneyleri yapılmıştır.
Deneysel çalışmalar sonucunda farklı destek tabakaları ve nanolif filtre üretim süreleri
ile üretilen filtrelere uçucu organik madde tutunum özelliği kazandırılarak iç ortam
hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik partikül madde ve toluen giderimi için filtre
malzemeleri geliştirilmiştir.
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SIMULTANEOUS REMOVAL OF PARTICLE MATERIAL AND TOLUENE
FROM INDOOR AIR WITH DEVELOPMENT OF A FILTER SYSTEM
CONTAINING NANOFIBER AND ACTIVATED CARBON

SUMMARY
Nowadays, people spend almost 80-90% of their time indoors. Therefore, indoor
spaces such as trains, airplanes, hospitals, restaurants, homes, and offices have become
an important research topic. The air we breathe indoors affects our health at least as
much as the air we breathe outdoors. In particular, insulation systems in modern
buildings reduce fresh air circulation, increasing exposure to indoor air pollutants.
With the increase of time spent indoors, the number of people and the sources of
pollutants, some health problems such as "sick building syndrome" and "buildingrelated diseases" may occur. In addition, the presence of particulate matter (PM) and
volatile organic compounds (VOC), which are indoor air pollutants, causes respiratory
illnesses.
There are many sources of particulate matter in indoor air. Studies show that indoor
concentrations of particulate matter and volatile organic compounds are equivalent to
outdoor concentrations of particulate matter and volatile organic compounds. Many
materials and appliances can also be a source of indoor air pollutants. Living things
are the source of particulate matter in indoor air, which is considered the most
important and largest transmission route in the current COVID -19 pandemic. The
coronavirus SARS-CoV-2, which can cause severe respiratory infections and even
death, is also one of the particulate matter with a size of about 0.065 - 0.125 µm.
Due to the chemical structure of some volatile organic compounds, such as vapor
pressure and boiling point, inhalation of indoor VOCs can cause respiratory diseases.
In addition to respiratory illnesses, volatile organic compounds can also cause health
effects such as neurological toxicity, eye irritation and throat irritation. One of the most
effective ways to improve indoor air quality is to remove pollutants from the
environment. If the source cannot be removed from the environment, ventilation is
used to reduce the concentration of pollutants in the indoor air. In cases where this is
not possible, various air purifiers can be used. Purification mechanisms such as UV
purifier, photocatalytic oxidation, ozone generator and filtration can be used to remove
pollutants from indoor air. Filtration technology is considered one of the most effective
methods for removing particulate matter and volatile organic compounds in indoor air.
Filtration technology can be functionalized by adsorption, oxidation, or both
mechanisms.
The main approach of this work is to remove particulate matter, which occurs in
various sizes in indoor air, using filtration technology by achieving adsorption
properties by integrating polymer structures into nanofiber filters. Nanofiber filters
fabricated by the electrospinning method can therefore be considered as a solution to
improve insufficient indoor air quality and be used in air filters.
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The electrospinning method is used to produce nanofiber filters, which are widely used
in filtration technology due to their advantageous properties. There are some important
parameters in converting a polymer solution into a nanofiber filter by electrospinning
method. These parameters play a key role in producing the desired nanofiber filter.
Some of them are the properties of the prepared polymer solution, the production
process and the working environment. All of these properties can affect the production
of nanofibers in different ways. Examples of polymer solution properties include
polymer molecular weight, solution viscosity, surface tension, and conductivity.
Parameters such as tension, feed rate, collectors, distance between tip and collector,
feed rate can be counted among the process parameters. Parameters humidity and
temperature can be mentioned as examples of environmental conditions.
In the fabrication of nanofiber filters in this work, 18 wt% of polyamide 6 (nylon 6,
PA6) polymer was used because there are studies in the literature on the development
of nanofiber air filters in combination with PA6 polymer and because it has high
strength and fiber forming ability. If we look at the studies in the literature, PA6
polymer is preferred for the production of ultrafine fibers by electrospinning process
because of its properties such as high durability and easy production.
The aim is to remove pollutants by adsorbing particles in the air to the filtration
mechanism. PA6 nanofiber filters were fabricated on different support layers and with
different production times, and the efficiency of the filters was studied. Two types of
mesh filters were used and 6 nanofiber filters were fabricated by electrospinning
method with production times of 15, 30 and 45 minutes. For the first 3 nanofiber filters,
coded BW6717 mesh filters were used as the support layer. The code of the nanofiber
filter with a production time of 15 minutes is M1, the code of the nanofiber filter with
a production time of 30 minutes is M2, and the code of the nanofiber filter with a
production time of 45 minutes is M3. The last 3 nanofiber filters used mesh filters with
code 4731 as the support layer. The code of the nanofiber filter with a production time
of 15 minutes is M4, the code of the nanofiber filter with a production time of 30
minutes is M5, and the code of the nanofiber filter with a production time of 45 minutes
is M6.
The produced PA6 nanofiber filters are inserted into the filter system. The efficiency
of removal of particles of different sizes in the filtration device in the reactor system
where the filter system is located was studied. The measurements were performed for
PM1.0 and PM2.5, which belong to the group of fine dust particles that cannot be
absorbed by the respiratory tract from the health point of view and have the possibility
of inhalation into the lungs. As a result of the measurements performed, the
measurements of the control filter and the nanofiber filter were compared for each
particle size. It was found that the best result for PM1.0 and PM2.5 dimensions in terms
of collection efficiency was obtained for the coded M4 nanofiber filter. The removal
efficiency of the M4 nanofiber filter was 93% for the PM1.0 size and 94% for the PM2.5
size. In a further step, studies were conducted on the removal of toluene from volatile
organic compounds, another important pollutant in indoor air. Toluene, which was
used as a representative VOC, plays an important role in volatile organic compounds,
and toluene was found to be relatively safe in a controlled laboratory environment.
Moreover, adsorption technique was found to provide better efficiency in removing
toluene. By testing different adsorbents, the adsorbent with the best performance was
determined. Clinoptilolite, bentonite, activated carbon, cellulose nanofibrils (CNF),
silica gel, and polyvinyl alcohol (PVA) nanoadditives were introduced into the filter
system. The measurements were performed by injecting the same amount of toluene
impurities into the reactor system by inserting the filter system into the filtration
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device. When the measurement results were evaluated, it was found that among the
nano-additives that showed the best performance over time, activated carbon showed
the best performance. It was found that 5 grams of activated carbon among the nanoadditives used such as clinoptilolite, bentonite, activated carbon, cellulose nanofibrils
(CNF), silica gel and polyvinyl alcohol (PVA) showed the best performance with
97.03% removal efficiency. Activated carbon is one of the most widely studied
adsorbents in the literature and is considered to be very suitable for the removal of
volatile organic compounds due to its small diameter and larger surface area. The
adsorption efficiency of toluene, a pollutant used as a volatile organic compound, was
studied by injecting it into the reactor system while different ratios of the activated
carbon adsorbent were added to the filter system. These experiments were used to
determine the optimum amount of adsorbent to be used. It was found that the removal
efficiency was above 98% for 3 and 5 grams of activated carbon adsorbent. The toluene
retention capacities of the activated carbon were calculated by serial toluene injections
for the indicated amounts of activated carbon. For the simultaneous removal of PM1.0
with an M4 nanofiber filter and 3 g of activated carbon, the removal of PM1.0 is 97.83%
and of PM2.5 is 97.37%. For simultaneous removal with an M4 nanofiber filter and 5 g
activated carbon, PM1.0 removal is 97.51% and PM2.5 removal is 98.95%. In the
concurrent removal studies, it was found that at the end of the 30th minute, 5 g of
activated carbon resulted in 45.58% better removal than 3 g of activated carbon. At the
end of the 60th minute, it was found that 5 g of activated charcoal resulted in 39.51%
better performance than 3 g of activated charcoal. At the end of the 90th minute, it was
found that 5 g of activated carbon performed 34% better than 3 g of activated carbon.
Measurements were then made under real room conditions using an M4 nanofiber filter
and 3 g of activated carbon as the adsorbent.
In addition to the fine dust and toluene removal measurements, a SEM analysis was
performed to determine the characterization of the materials used. The fiber diameters
and surface morphologies of the fabricated nanofiber filters were determined using
SEM analysis to characterize the nanofiber filters fabricated in different compositions.
To characterize the nanofiber filters fabricated in different compositions, the fiber
diameters and surface morphologies were determined using SEM analysis, and it was
found that the diameters of the nanofibers ranged from 147 to 167 nm. At the same
time, air permeability tests and water vapor permeability tests were performed on
nanofiber filters using standard methods to determine the performance of the materials
used. A water vapor permeability test was performed to determine the performance of
the activated carbon adsorbent. For the simultaneous removal of fine dust and
adsorption of toluene, the fine dust removal, the efficiency of adsorption of toluene,
and the characterization and performance tests of the materials used were studied to
determine the nanofiber filters, activated carbon, and ratios to be used. Thus,
simultaneous removal under optimum conditions was achieved by using the coded M4
nanofiber filter, which showed the best results, and activated carbon ratios of 3 g and
5 g.
The result shows that filtration technology can be used in the removal of fine dust and
adsorption of toluene to improve indoor air quality by achieving selective adhesion to
nanofiber filters produced by electrospinning with different support layers and
different production times.
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1. GİRİŞ
İç ortam hava kalitesi, özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıklarla insanların
sıklıkla temas halinde olması sebebiyle oldukça önemlidir. Yeterli miktarda
havalandırmanın ve temizlemenin yapılamadığı durumlarda partikül madde ve uçucu
organik bileşik olarak isimlendirilen iç ortam hava kirleticilerinin gideriminde hizmet
sağlayacak filtre malzemelerinin geliştirilmesi önemli avantaj sağlamaktadır. Tüm iç
mekanlarda (ev, ofis, hastane, alışveriş merkezi, uçak, tren vb.) kullanılan filtrasyon
prensibi ile iç ortam havasını temizleyen havalandırma sistemlerindeki en önemli
kısım filtre malzemesidir. Tez kapsamında filtre malzemesi olarak önerilen nanolifler,
elektroeğirme yöntemi ile üretilen ve çapları ortalama 1000 nm’den daha az olan
fiberlerdir. Nanolif filtreler, kullanım alanlarına göre, mikrometreden nanometreye
kadar değişen farklı gözenek boyut aralıklarında üretilebilmektedirler. Bu özellik
sayesinde elde edilen filtre çok geniş yüzey alanı/hacim oranı, değiştirilebilir yüzey
özellikleri ve üstün mekanik dayanıma sahip olmaktadır. Nanolif filtrelerin üretim
teknolojileri birçok alanda uygulanabildiği gibi hava filtresi geliştirmede de gelecek
vaat eden teknolojiler arasında bulunmaktadır. En büyük avantajlarından biri farklı
polimerler ve nanoeklentiler ile çalışmaya imkan sağlaması olarak açıklanabilir.
Kullanılan polimerler üretilen nanoliflere yüksek yüzey alanı, hızlı hava akışı, kabul
edilebilir basınç düşüşü, kontrol edilebilir gözenek boyutu, yüksek mekanik
dayanım/ağırlık oranı, ince membran yapısı, iyileştirilmiş mekanik özellikler ve uzun
ömürlü kullanım gibi üstün fonksiyonlar sağlayabilmektedir. Farklı çeşitlerde
polimerik malzemeler ve nanoeklentiler kullanılarak hava ortamından partikül madde
giderimi ve uçucu organik bileşik adsorpsiyonu için hava filtresi geliştirilmesine
yönelik çalışmalar literatürde yer almaktadır. Bu çalışmalara bakıldığında, iç ortam
havasından partikül madde ve uçucu organik bileşik giderimleri için adsorpsiyon
aşamasının oldukça önemli bir aşama olduğu ve bu tez kapsamında geliştirilecek olan
nanolif filtre malzemesinin ve filtre sistemine konulacak adsorbentin adsorpsiyon
özelliğinin sağlanabilmesi amacıyla malzeme geliştirme aşamasında dikkate alınması
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Tezin amacı, nanolif yapıların hava filtresi üretimine uyumluluğu ve filtre sistemine
aktif karbon ilavesi ile hava ortamından eş zamanlı olarak partikül madde ve uçucu
organik bileşik giderimi için hem filtre malzemesi üretmek hem de filtrasyon sistemi
tasarlamaktır. Nanolif filtrelerin bu sistemlerde uzun süreli kullanımını sağlayacak
şekilde bir elek tabakasının üzerine üretiminin incelenmesi ve bu malzemelerin
modüler bir filtre sisteminde kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Tez kapsamında, standartlara uygun olarak geliştirilen nanolif filtrelerin partikül
madde giderimine etkisini incelemek ve adsorbentlerin aynı filtre sistemine eklenmesi
ile eş zamanlı PM ve toluen giderimlerini incelemek öncelikli hedefimizdir. Nanolif
filtrelerin elek tabakası üzerine farklı sürelerde üretiminin PM giderimi üzerindeki
etkisi ve kullanılan adsorbentlerin toluen adsorpsiyonu üzerindeki etkisi bir seri
deneysel

çalışma

ile

araştırılmıştır.

Partikül

maddelerin

nanolif

filtre

üzerinde/içerisinde tutunmasını sağlamak için nanoliflerin yapıları ayarlanmıştır. Aynı
şekilde filtre sistemi içerisine yerleştirilen adsorbentin toluen kirleticisini adsorbe
etmesini sağlamak için kullanılacak optimum miktarlar ve adsorbent türüne karar
verilmiştir. PM gideriminin ve toluen adsorpsiyonunun eş zamanlı olarak
gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir filtre malzemenin geliştirilmesi ve bunun modüler
bir filtre sisteminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda, elektroeğirme
yöntemiyle PA6 polimeri kullanılarak nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Nihai
nanolif filtresini elde etmek için üretilen nanolif filtrelerin yapısal özellikleri ve
performans testi sonuçları değerlendirilmiştir. Yapısal özellikler ayrıca nanolif üretimi
şartlarının belirlenmesinde rol almıştır. Daha sonraki aşamada farklı adsorbentler
kullanılarak toluen giderimleri değerlendirilmiştir. Adsorbentler arasında en iyi
giderimi sergileyen adsorbentin farklı oranlarına da bakılarak optimum miktarlar
belirlenmiştir. Seri kirletici enjeksiyonları yapılarak PM ve toluen gideriminin eş
zamanlı olarak aynı filtre sisteminde gerçekleştirilmesi ile reaktör sistemi içerisindeki
kirleticilerin eş zamanlı olarak giderimi ve adsorpsiyonu için optimum koşullar
belirlenmiştir.
Üretilen nanolif filtrelerin literatürdeki çalışmalardan temel farkı eş zamanlı PM
giderimi ve filtre sistemine eklenen adsorbent ile toluen adsorpsiyonunu aynı filtre
sistemi içerisinde sağlayarak yüksek filtrasyon performansına ulaşmaktır. Bu tezde,
PA6 polimeri kullanılarak yüksek filtrasyon verimliliği ve mekanik mukavemet gibi
çok işlevli özelliklere sahip nanolif filtreler üretilmiştir. İç ortam hava kirleticilerinden
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partikül madde ve uçucu organik bileşiklerden toluen kirleticisinin eş zamanlı
giderimlerini görebilmek hedeflenmiştir. Şekil 1.1’de iç ortam havasından kirletici
giderim mekanizması görülmektedir.

Şekil 1.1 : İç ortam havasından PM ve UOB giderim mekanizması.
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2. LİTERATÜR
2.1 İç Ortam Hava Kalitesi ve Önemi
İç ortam hava kalitesi, zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz mekanlardaki soluduğumuz
havanın temizliği ile ilişkili olan bir kavramdır (Diler, 2010). ASHRAE 62-2004
standardında tanımlanmış olan iç hava kalitesi, yetkili otoriteler tarafından belirlenen
standart seviyelerinin üzerinde herhangi bir kirletici madde bulundurmayan ve havayı
soluyanların en az %80’inin havanın kalitesi ile ilgili bir rahatsızlık hissetmediği hava
olarak tanımlanmaktadır (Stanke ve diğ., 2008). İnsanlar vakitlerinin yaklaşık
%90’ınını ev, ofis, hastane, alışveriş merkezi, restoran gibi iç ortamlarda
geçirmektedir ve bunun bir sonucu olarak bulunulan ortamdaki havanın kalitesinin
yeterliliği önem arz etmektedir. İç ortamda geçirilen zamanın ve insan sayısının
artması ile birlikte iç ortam hava kalitesinden kaynaklı çeşitli sorunlar oluşmaktadır.
Sağlığımızı farklı yönlerden etkileyen hasta bina sendromu, bina bağlantılı hastalık ve
lejyoner hastalığı bu sorunlara örnek olarak gösterilebilir (Dönmez, 2002; Gürdallar).
Hasta bina sendromu, bulunulan iç ortamda herhangi bir gerçek hastalık belirtisi
yokken kişilerin akut olarak baş ağrısı, kuru öksürük, konsantrasyon güçlüğü,
yorgunluk, kötü kokulara hassasiyet, kuru ve kaşıntılı deri, göz ve burun irritasyonları,
mide bulantısı gibi konfor ve sağlık şikayetlerinin ortaya çıkması ve o ortamdan
uzaklaşıldığında ise bu şikayetlerin yok olması olarak tanımlanmaktadır (Dönmez,
2002; Gürdallar). Bina bağlantılı hastalık kavramında ise, ortaya çıkan benzer sağlık
ve konfor şikayetlerinin nedenlerinin açıklanabildiği, bu nedenlerin ortamdaki
havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinden kaynaklandığının söylenebildiği
durumlardır. Ortaya çıkan bu şikayetlerin, ortamdan uzaklaşıldıktan kısa bir sonra bile
hala sürebildiği belirtilmiştir (Dönmez, 2002; Gürdallar). İç ortam hava kalitesinin yol
açabileceği başka bir hastalık ise lejyoner hastalığıdır. Bu hastalığa ise Lejyonella
bakterisi neden olmaktadır. Bahsedilen bu bakteri, nemli, sulu ortamlarda yaşayan ve
çoğalıp klima tesisatı gibi aracılarla yayılan bir zatürre hastalığı çeşididir (Dönmez,
2002; Gürdallar). Hava yolu ile bulaşan hastalıklar arasında Covid-19, nezle, grip,
verem, suçiçeği, kızamık, kabakulak, difteri, menenjit gibi hastalıklar da
sayılabilmektedir. İç ortam hava kalitesinin yetersizliği insanları etkilemekte ve iç
ortamlarda geçirilen zamanın daha da artmasıyla hava kalitesinin günden güne daha
da önemli hale gelecek bir konu olduğu düşünülmektedir (Özerkan-Aydın, 2013).
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İç ortam hava kalitesini etkileyen faktörler yetersiz havalandırma, iç ortam kaynakları,
dış ortam kaynakları ve diğer faktörler olarak sayılabilmektedir. Her ortamda
bulunabilecek mobilyalar, yapı malzemeleri, sıklıkla kullanılan temizlik ürünleri,
kişisel bakım ürünleri, oda spreyleri, iç ortamda yapılan yemek pişirme, sigara
kullanımı, havalandırma-iklimlendirme sistemlerinin çalıştırılması gibi durumlar iç
ortam hava kalitesini etkileyebilmektedir (Eraslan, 2020; Özerkan-Aydın, 2013). Dış
ortam hava kalitesi ise trafik-yakıt kullanımına, endüstriyel faaliyetlere, iklim
koşullarına,

tarımsal-hayvansal

aktivitelere

göre

iç

ortam

hava

kalitesini

etkileyebilmektedir (Eraslan, 2020; Özerkan-Aydın, 2013). İç ortam hava
kirleticilerinin dış ortam kaynaklarına bakıldığında endüstri ile bağlantılı emisyon
yüzdesi PM10 için %56, UOB için ise %32; trafik ile bağlantılı emisyonların yüzdesi
PM10 için %25, UOB için ise %34’tür (Bozkurt, 2009).
Bu tür kaynaklardan meydana gelebilecek iç ortam hava kirleticileri arasında partikül
maddeler, uçucu organik bileşikler, biyoaerosoller (virüs, bakteri, polen, mantar
sporları vb.), karbon monoksit, karbondioksit, radon gazı gibi kirleticiler
sayılabilmektedir (Eraslan, 2020; Özerkan-Aydın, 2013).
Çizelge 2.1’de iç ortam havasında bulunabilecek olası kirleticiler, bu kirleticilerin
kaynakları, iç/dış konsantrasyon oranları ve bulunabilecekleri muhtemel yerler
verilmiştir. Çizelge 2.1’de de görüldüğü üzere iç ortam havasında bulunan
kirleticilerin kaynakları genellikle sürekli kullandığımız malzeme, teçhizat ve
ürünlerden kaynaklanmaktadır ve zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz iç ortamlarda
sıklıkla görülmektedirler (Dönmez, 2002). İç ortam hava kirleticilerinden karbon
monoksit kirleticisi yakma cihazları, motorlar ve hatalı ısıtma sistemlerinden
kaynaklanabilmektedir. İç ortamdaki bulunma oranı dış ortamdaki bulunma oranına
göre çok daha fazladır. Araba yarış pistleri, ofisler, evler, arabalar, dükkanlar gibi
yerlerde bu kirleticiye rastlanabilmektedir (Dönmez, 2002). Tanecik kirleticiler
sobalardan, şöminelerden, sigara kullanımından, buharların yoğuşmasından, yemek
pişirme gibi işlemlerden kaynaklanabilmektedir (Dönmez, 2002). Organik buharlar
yanma faaliyetlerinden, solventlerden, reçine imalatından, tanecik ve aerosol
spreylerden kaynaklanabilmektedir. İç ortamdaki bulunma oranı dış ortamdaki
bulunma oranına göre çok fazla olan kirletici evler, lokantalar, ofisler ve hastaneler
gibi yerlerde görülmektedir

(Dönmez, 2002). Karbon dioksit kirleticisi yanma

faaliyetleri, insan ve hayvan aktiviteleri gibi faaliyetlerden kaynaklanabilmektedir. Ev,
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okul, ofis gibi yerlerde bu kirleticiye rastlanabilmektedir (Dönmez, 2002). Canlı
organizmalar ise insan ve evcil hayvanlardan, nemlendiricilerden, havalandırma ve
iklimlendirme cihazlarından kaynaklanabilmektedir ve iç ortam havasında bulunma
oranları oldukça fazladır. Diğer kirleticilere benzer olarak ev, okul, ofis ve hastane gibi
iç ortamlarda bu kirleticiye rastlanabilmektedir (Dönmez, 2002).
Dünya Sağlık Örgütünün 24.03.2014 tarihinde yayımlanmış olan raporunda, 2012
yılına ait verilerinde yaklaşık her sekiz ölümün birinin nedeninin hava kirliliği
kaynaklı olduğu bildirilmiştir (Karakaş, 2015). Bu raporda dış ortam havasının yanı
sıra ev ve işyerleri gibi bazı iç ortam havalarının da değerlendirildiği görülmüştür. İç
ortam hava kalitesini olumsuz olarak etkileyen en önemli kirletici parametrelerden biri
olarak partikül maddeler de görülmektedir (Karakaş, 2015). Aşağıdaki Şekil 2.1’de
taneciklerin boyutlarına göre havada asılı kalma, yayılma ve çökelme yeteneklerine
bakıldığında yaklaşık 1 metrelik mesafenin solunum yolu ile hastalık bulaştırma
riskini düşürdüğü söylenmektedir (Chang, 2020). Fakat 5 µm boyutundan küçük yani
damlacık olmayan asıltılar 1 metrelik mesafede dahi havada uzun sürelerle
kalabilmektedirler (Dönmez, 2002).

Şekil 2.1 : Etrafa yayılan taneciklerin boyutsal dağılımına göre yayılma mesafeleri.
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Çizelge 2.1 : İç ortam havasında bulunabilecek kirleticiler.
İç/Dış
Kirletici

İç Ortam Havası Kirletici Kaynakları

Konsantrasyon

Ölçüm Yeri

Oranı
Karbon

Yakma cihazları, motorlar, hatalı ısıtma

monoksit

sistemleri

>>1

Araba yarış pistleri,
ofisler, evler, arabalar,
dükkanlar

Tanecikler

Sobalar, şömineler, sigaralar, buharların

>>1

yoğuşması, aerosol spreyler, pişirme

Evler, ofisler, arabalar,
kamu görevleri, barlar,
lokantalar

Organik

Yanma, solventler, reçine imalatı,

buharlar

tanecikler, aerosol spreyler

>1

Evler, lokantalar, kamu
görevleri, ofisler,
hastaneler

Dumansız

Yanma, ısıtma sistemi

1

toplam uçucu

Evler, ofisler, nakil
vasıtaları, lokantalar

parçacıklar

Formaldehit

Yalıtım, ürün bağlayıcıları, sunta

>1

Evler, ofisler

Radon ve

İnşaat malzemeleri, yer suları, toprak

>>1

Evler, binalar

türevleri
Amyant

Yanma malzemeleri

1

Evler, okullar, ofisler

Karbondioksit

Yanma, insanlar, evcil hayvanlar

>>1

Evler, okullar, ofisler

Canlı

İnsanlar, evcil hayvanlar, kemirgen

>1

Evler, hastaneler,

organizmalar

hayvanlar, böcekler, mantarlar,

okullar, ofisler, kamu

nemlendiriciler, iklimlendirme cihazları
Ozon

Elektrik arkı

binaları
<1

Uçaklar

Partikül madde konsantrasyonunu birim hacimdeki kütle (µg/m3 veya mg/m3) olarak
ya da birim hacimdeki tanecik sayısı (adet/m3) olarak göstermek mümkündür
(Karakaş, 2015). İç ortamdaki partikül madde miktarını spesifik olarak yemek pişirme,
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pişirme türü, pişirme süresi, temizlik yapma, bilgisayar, yazıcı ve elektronik cihazlar
gibi kullanılan malzeme ve teçhizatlar, kullanılan havalandırma ve iklimlendirme
cihazları, ısıtma türü, mum yakılması, fiziksel aktiviteler, deri döküntüleri, mantar
sporları, toz miktarı gibi aktivite ve faaliyetler etkilemektedir (Taner, 2012). Örnek
olarak, iç ortamda yemek pişirilmesi faaliyeti sırasında 0,13 – 0,25 µm boyutlarında
partikül madde oluştuğu görülmüştür. Buna ek olarak, iç ortamda gerçekleştirilen
temizlik faaliyetleri sonucunda ise 3 – 4,3 µm boyut aralığında partikül madde
oluştuğu görülmüştür (Taner, 2012). Şekil 2.2 : Havada bulunabilecek kirleticiler ve
boyutları. iç ortam havasında bulunabilecek olası kirleticiler ve bu kirleticilerin
partikül boyutları µm cinsinden verilmektedir (Kodzius ve diğ., 2018).

Şekil 2.2 : Havada bulunabilecek kirleticiler ve boyutları.
Partikül maddeler boyutlarına göre havada farklı davranışlar sergilemektedir ve bunun
sonucu olarak boyutlarına göre havada kalma ve çökelme özelliklerine bakılarak
hastalıklar ile ilgili bağlantıları hakkında yorumlama yapılabilmesi mümkün
olmaktadır. PM2,5’un altında bulunan tanecik boyutlarına ince tanecik, PM2,5‘un
üzerinde bulunan tanecik boyutlarına ise kaba tanecik denilmektedir (Kisa). PM10
boyutundan büyük tanecikler üst solunum yolları tarafından tutulabilmektedirler.
PM2,0 boyutundan küçük olan taneciklerin ise akciğerde tutunma olasılığı daha yüksek
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olabilmektedir. PM0,1 boyutundan daha küçük tanecikler ise kimyasal yapılarından
dolayı insan sağlığı açısından daha da önem arz etmektedir. İnsan sağlığını partikül
maddelerin etkileme durumu yaş, hassasiyet, maruziyet gibi faktörlere göre de
değişkenlik gösterebilmektedir (Karakaş, 2015).
Biyoaerosol bileşenlerinden olan virüslerin tanecik boyutları 0,003 ile 0,06 µm,
bakterilerin 0,4 ile 5 µm, polenlerin 10 ile 100 µm, mantar sporlarının ise 10 ile 30 µm
arasında boyutları değişmektedir. Covid-19 virüsü ise 0,065 – 0,125 µm boyutları
arasında ince tanecik grubunda yer almaktadır (Shereen ve diğ., 2020). Şekil 2.3’te
konuşma, öksürük ve tek bir hapşırma ile tanecik boyutuna göre yayılan tanecik
sayısının grafiği görülmektedir. Tanecik boyutlarına bakıldığında konuşma, öksürük
ya da hapşırma ile bazı hastalıkların solunum yolu ile vücut içerisine alınması
ihtimaller arasındadır (Dönmez, 2002).

Şekil 2.3 : Enfekte olmuş bir kişi tarafından etrafa yayılan taneciklerin sayısal ve
boyutsal dağılımı.
Hapşırma sonrasında taneciklerin partikül boyutuna göre iç ortam havasında zamana
göre asılı kalma süreleri Şekil 2.4’te verilmektedir. Şekil 2.3’te de görüldüğü üzere
tanecik boyutu arttıkça havada daha kısa sürede asılı kalmaktadırlar ve daha hızlı
çökelme eğilimi göstermektedirler (Dönmez, 2002).
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Şekil 2.4 : Bir hapşırma sonrasında havada asılı kalan tanecik dağılımı.
İç ortam havasında bulunma olasılığı ve iç ortam hava kalitesinin yetersiz olmasına
neden olabilecek en önemli kirleticilerden bir diğeri ise uçucu organik bileşiklerdir.
Organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen atomları bulunmaktadır ve organik
bileşikler uçuculuklarına göre uçucu organik bileşikler, yarı uçucu organik bileşikler
ve uçucu olmayan organik bileşikler olmak üzere sınıflandırılabilmektedirler
(Özerkan-Aydın, 2013). Uçucu organik bileşikler ise yüksek uçucu, uçucu, yarı uçucu
ve uçucu olmayan şeklinde sınıflandırılabilmektedirler. Uçucu organik bileşikler 50
ile

150

°C

arasında

buharlaşabildiği

gibi

normal

oda

sıcaklığında

da

buharlaşabilmektedirler. Bu durum iç ortam havasında buhar fazında bulunma
ihtimallerini ortaya çıkartmaktadır (Özerkan-Aydın, 2013).
Uçucu organik bileşikler düşük kaynama noktaları, uçucu özellikleri ve yüksek
toksisite gibi özelliklerinden dolayı iç ortam hava kirleticileri arasında önemli bir yere
sahiptir. Uçucu organik bileşikler, kapalı hacimlerde spesifik olarak sıklıkla kullanılan
fotokopi makineleri, boyalar, yapıştırıcılar, yapı malzemeleri, ofis malzemeleri, vernik
kimyasalları, solvent kimyasalları, temizlik malzemeleri, oda kokuları, boya
malzemeleri, kişisel bakım ürünleri gibi araç-gereçlerden kaynaklanabilmektedirler
(Alyüz & Veli, 2006; Özerkan-Aydın, 2013). İç ortam havasında bulunan uçucu
organik bileşiklerin insan sağlığına olan etkileri yadsınamaz derecede yüksektir.
UOB’ler düşük konsantrasyonlarda olsalar dahi uzun süreler boyunca solunduklarında
uzun vadede insan sağlığı açısından risk oluşturabilmektedirler (Özerkan-Aydın,
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2013).

UOB’lerden

benzen,

vinil

klorür,

formaldehit,

paradiklorobenzen,

trikloroetilen gibi kimyasalların kanser riski oluşturduğu belirtilmektedir. Yine bazı
UOB’ler kansızlık, dolaşım sistemi rahatsızlıkları, deri hastalıkları, bulantı, kusma ve
ishal gibi rahatsızlıklara sebebiyet verdiği belirtilmektedir. İnsan sağlığına olan
etkilerinin yanı sıra reaktif UOB’ler, iç ortam havasında bulunabilecek ozon ile
reaksiyona girerek ikincil partiküllerin oluşmasına da neden olabilmektedirler
(Odabaşı, 2009). Uçucu organik bileşiklerin iç ortam havasındaki konsantrasyonları,
dış ortam havasında bulunduğu konsantrasyonlardan yaklaşık olarak beş kat daha
yüksektir. İç ortam havasında bulunan uçucu organik bileşiklerin yaklaşık 350
tanesinin konsantrasyonu 1 ppm değerinin üzerinde ölçülmüştür. Ayrıca herhangi bir
iç mekandaki UOB konsantrasyonları iç mekandaki kaynağın durumuna/potansiyeline
göre değişebilmektedir (Alyüz & Veli, 2006).
2.2 İç Ortam Hava Kalitesini İyileştiren Yöntemler
İç ortam hava kalitesini iyileştirmenin en etkili yollarından biri kirletici kaynakların
ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Kaynağın ortamdan uzaklaştırılamaması halinde ise
havalandırma yapılarak iç ortam havasındaki kirletici konsantrasyonunun azaltılması
sağlanmaktadır. Bu durumun mümkün olmadığı şartlarda ise çeşitli hava
temizleyiciler kullanılabilmektedir (Güllü, 2017). İç ortam havasından kirleticilerin
giderilmesini sağlayan UV temizleyiciler, fotokatalitik oksidasyon, ozon jeneratörü,
filtrasyon gibi temizleme teknolojisi mekanizmaları ve tropikal bitki yetiştirilmesi gibi
uygulamalar kullanılabilmektedir (Güllü, 2017). Ultraviyole (UV) temizleyiciler, UV
lambaları ile çeşitli dalga boylarında ürettiği UV ışınları ile kirleticilerin giderimini
gerçekleştirmektedir. UV temizleyiciler genellikle filtrasyon sistemleri ile birlikte
kullanılmaktadır; çünkü küçük ölçekli kullanımlarında düşük seviyede kirletici
giderimi sağlanabilmektedir bu yüzden UV teknolojisinin yanı sıra en az HEPA filtre
verimliliğindeki filtre malzemeleri ile oluşturulmuş filtrelere de iç ortam havasından
kirleticilerin giderilebilmesi için beraberinde ihtiyaç duyulmaktadır (Güllü, 2017).
Fotokatalitik oksidasyon mekanizmaları, iç ortam havasında bulunan çeşitli
kirleticilerin giderimini amaçlayan sistemlerdir. Sistemde UV lambalar ve UV
lambalar ile reaksiyona girerek aktif hale gelen katalizörler bulunmaktadır. Fakat bu
sistemin giderim verimi istenilen düzeylerde görülmediğinden başka bir yardımcı
mekanizma olmadan kullanımları sınırlı kalmaktadır. Ayrıca fotokatalitik oksidasyon
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sistemlerinin kullanılması ile yan ürün olarak uçucu organik bileşik oluşumları
gözlendiği belirtilmiştir (Güllü, 2017). Fotokatalitik proses, UV ışınları ile
nanopartiküllerden oluşan özel bir kaplama arasında (katalizörler arasında)
gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda filtre yüzeyinde bulunan kirleticilerin
parçalanıp yok edilmesine verilen isim olarak tanımlanmaktadır (Ceyhan, 2011). Şekil
2.5’te fotokatalitik oksidasyon gideriminin temsili bir şekli görülmektedir (Benli,
2014).

Şekil 2.5 : Fotokatalitik oksidasyon gideriminin şematik gösterimi.
Ozon jeneratörleri, ozon üretimi için UV lambaları ya da elektriksel akımı kullanan
cihazlardır. Üretilen ozon, kirleticiler ile reaksiyona girerek giderimlerini
sağlamaktadır. Fakat üretilen ozonun bazı dezavantajları da bulunmaktadır ve bu
dezavantajlar arasında diğer bazı kirleticiler ile reaksiyona girerek yan ürünler
oluşturmaları; akciğerlerde tahrişe, öksürüğe, geniz ve burun akıntısına, astım
ataklarına neden olmaları sayılabilmektedir (Güllü, 2017). Bu sebeplerden dolayı,
sadece ozon ve UV teknolojileri ile çalışılan cihazlar, COVID-19 ile mücadelede
yeterli görülmemektedir. Bu sebeplerden dolayı filtrasyon teknolojisine ek olarak bu
teknolojilerin yardımcı olarak kullanılmasının tercih edilebileceği belirtilmektedir
(Güllü, 2017). Son olarak, tropikal bitki yetiştirilerek iç ortam havasının kalitesinin
iyileştirilmesine dair de literatürde çalışmalar bulunmaktadır. Fakat çalışmalarda, bu
yöntemin ortamdaki nem seviyesini arttırdığı ve ortama mikroorganizma salınımı
yaptığına dair sonuçlar belirtilmiştir (Güllü, 2017). Filtrasyon teknolojisi ise iç ortam
havasında bulunan olası kirleticilerin gideriminde tek başlarına ya da bahsedilen diğer
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temizleme sistemleri ile entegre bir şekilde kullanılabilmektedirler (Güllü, 2017). Bu
teknoloji özellikle bulunulan ortamdaki kirleticilerin giderimine yardımcı olarak iç
ortam hava kalitesinin iyileştirilmesinde rol oynamaktadır. Tüm bu hava kalitesini
iyileştiren temizleme sistemlerine bakıldığında, ortak amacın insan sağlığı ve
konforunun

korunmasının

amaçlandığı

söylenebilmektedir.

Solunum

yolları

vasıtasıyla hava ortamından vücudumuza girebilecek virüs ve diğer bileşenlerin
giderilmesinde bu amaçla da kullanılabilmektedirler (Güllü, 2017).
UOB’lerin giderilmesi amacıyla ise adsorpsiyon prosesi en çok ve en uygun
yöntemlerden biri olarak kullanılmaktır. Bu yöntem diğer yöntemlere kıyasla daha
uygulanabilir, kompleks olmayan, yüksek enerji tüketimi olmayan ve fiyatı yüksek
olmayan bir yöntem olarak kullanılabilmektedir (Buyukada-Kesici ve diğ., 2021).
Adsorpsiyon prosesinde kullanılan adsorbent yüksek yüzey alanı sağlayarak iç ortam
havasında bulunan uçucu organik bileşikleri yakalamaktadır ve bu şekilde giderim
gerçekleştirilmektedir (Buyukada-Kesici ve diğ., 2021). Adsorpsiyon prosesinde
önemli noktalardan biri de kullanılan adsorbentin özellikleridir. Kullanıma seçilen
adsorbentın sağlayacağı yüzey alanı, gözenek hacminin homojen olması, adsorpsiyon
kapasitesinin yüksek olması, termal stabilitesinin yüksek olması gibi özellikleri proses
için önemlidir (Buyukada-Kesici ve diğ., 2021).
2.3 Filtre Sınıfları, Partikül Madde ve Uçucu Organik Bileşik Standartları
‘’TS EN ISO 16890 Genel havalandırma için hava filtreleri’’ standardına göre filtre
performansı PM1,0 PM2,5 ve PM10 boyutlarına göre belirlenmektedir. Gerçekleştirilen
ölçümlerde ise PM1,0 ve PM2,5 boyutlarında yapılan ölçümler sunulmuştur. Bu
standardın öncesinde yerine yüksek verimlilik sınıfını sağlayamayan filtreler için
(EPA-verimli hava filtreleri, HEPA-yüksek verimli hava filtreleri ve ULPA-çok düşük
penetrasyona sahip hava filtreleri dışındakiler) ‘’EN 779:2012 Hava filtreleri-genel
havalandırma parçacık filtrelemek için-filtreleme performansının tayini’’ standardı
kullanılmaktaydı. EN 779:2012 eski standardında referans partikül boyutu 0,4 µm iken
yeni ISO 16890 standardında PM1,0, PM2,5 ve PM10 partikül boyutları referans
olmaktadır. Eski EN779:2012 standardında filtre sınıfları F7-F8-F-9, M5-M6 ve G2G3-G4 olarak sınıflandırılmakta iken yeni ISO 16890 standardında dört ISO grubuna
göre ISO ePM1, ISO ePM2,5, ISO ePM10 ve ISO Coarse olarak sınıflandırılmaktadır.
ISO 16890 standardına göre ISO ePM1 için başlangıç verimi ≥%50, minimum verimi
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≥%50’dir. ISO 16890 standardına göre ISO ePM2,5 için başlangıç verimi ≥%50,
minimum verimi ≥%50’dir. ISO 16890 standardına göre ISO ePM10 için başlangıç
verimi

≥%50, minimum verim değerlendirilmemektedir. ISO Coarse için ise

minimum verim değerlendirilmemektedir. ePM tanımında yer alan e sembolü
parçacıklı maddede (PM) verimlilik olarak sembolize edilmektedir ve Çizelge 2.2’de
ISO 16890 standardına göre filtre sınıflandırılması görülmektedir (Schuldt ve diğ.,
2020). Aşağıdaki Çizelge 2.3’de eski standart EN779:2012’de yer alan filtre sınıflarına
denk gelen yeni standart ISO 16890’daki sınıflandırma görülmektedir. Eski
EN779:2012 standardına göre filtre sınıflandırılması ise Çizelge 2.4’de görülmektedir.
Çizelge 2.4’de görüldüğü gibi filtre sınıflandırılmasında tutulan partikül boyutuna
göre filtreler kaba, orta ve ince olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. ISO 16890
standartında belirtildiği üzere filtrelerin sınıflandırılmasında partikül maddeleri tutma
durumu ve partikül maddelerin ağırlığı da değerlendirilmektedir. Boyutu büyük olan
partiküllerin giderilmesinde kaba, orta ve ince filtreler kullanılabilmektedir. Bu
filtreler 2-40 µm büyüklükteki nanoliflerden meydana gelmektedir. EN 1822
standartında ise hassas filtrelerin elektroeğirme yöntemi ile üretildiği ve 40-1000 nm
büyüklükteki nanoliflerden meydana geldiği belirtilmektedir. Boyutu küçük olan
partiküllerin giderilmesinde bu filtreler kullanılabilmektedir (Dinçer, 2018). ISO
16890: 2016, hava filtrelerinin sınıflandırılması ile ilgili bir standarttır ve 2018 yılında
EN779 standardının yerini almıştır. EN 779 standardı, genel havalandırma için kaba
ve ince partiküllerin yakalanmasında kullanılan kaba ve ince filtreleri (G ve F sınıfı
filtreler) bu standarda göre tanımlamaktadır. Bu iki standart arasındaki temel fark ise,
EN 779’daki verimlilik değerlendirilmesi sadece 0,4 µm çapı için yapılırken; ISO
16890’da ise, 0,3-10 µm boyutları arasında verimlilik değerlendirmeleri yapılmaktadır
(ISO 16890:2016 - Air Filters for General Ventilation, 2017). EPA, HEPA, ULPA gibi
yüksek verimliliğe sahip filtreler için ise Çizelge 2.5’de görülen ‘’EN1822-1-Yüksek
verimli hava filtreleri (EPA, HEPA ve ULPA)’’ kullanılmaktadır (Özkaymak, 2007).
TS EN 1822-1:2019, yüksek etkinlikli hava filtreleri, hassas filtreler (HEPA ve ULPA
filtreler) bu standarda göre tanımlanmaktadır. Hassas filtreler, bu standartta
geçirdikleri partikül miktarına göre sınıflandırılmışlardır (TSE, 2021).

15

Çizelge 2.2 : ISO 16890 standardına göre filtre sınıflandırılması.
Filtre Sınıflarının

Filtre Sınıfları

ePM1,min

ePM2,5,min

ePM10

ISO ePM1

≥%50

-

-

ISO ePM2,5

-

≥%50

-

ISO ePM10

-

-

≥%50

ePM1, ePM2,5, ePM10
değerlerini %5'lik
adımlarla aşağı
yuvarlama

ISO Coarse

-

-

≥%50

Gravimetrik verim

Belirlenmesi

Çizelge 2.3 : EN799:2012 ve ISO 16890 standartlarının karşılaştırılması.
Sınıflandırma (EN779:2012)

Sınıflandırma (ISO 16890)

G1-G4 arası

ISO Coarse

M5-M6

ISO ePM10

F7-F9 arası

ISO ePM2,5
ISO ePM1

Çizelge 2.4 : EN799:2012 standardına göre filtrelerin sınıflandırılması.
Filtre Grubu

Kaba Filtre Grubu

Orta Filtre Grubu

İnce Filtre Grubu

Filtre Sınıfı

0,1 (µm)

0,3 (µm)

0,5 (µm)

G1
G2

G3

-

-

0-5

G4

-

0-5

5-15

M5

0-10

5-15

15-30

M6

5-15

10-25

20-40

F7

25-35

45-60

60-75

F8

35-45

65-75

80-90

F9

45-60

75-85

90-95

Aşağıda bahsedilen standartlar ise filtre performanslarının kıyaslanmasında kullanılan
ve hava temizleme cihazlarının iç ortam havasındaki verimliliklerinin laboratuvar
ölçekli testlerinin bulunduğu standartlardır. ASHRAE Standart 52.1: 1992, bu standart
1992 yılında tanımlama ve sınıflandırmaların neredeyse tümüne temel oluşturmuştur.
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Çizelge 2.5 : EN 1822 standardına göre filtrelerin sınıflandırılması.

Filtre

HEPA Filtreler

ULPA Filtreler

Verim

Ortalama

(%)

Penetrasyon/Nüfuziyet (%)

H10
H11
H12
H13

85
95
99,5
99,95

15
5
0,5
0,05

H14

99,995

0,005

U15

99,9995

0,0005

U16

99,99995

0,00005

U17

99,999995

0,000005

Filtre Tipi

Amerika Birleşik Devletlerinde filtrelerin standart testlerinin tanımlandığı bir
standarttır (Foust ve diğ., 1992). ASHRAE Standart 52.2: 2017, genel havalandırma
hava temizleme cihazlarının performansını ölçmek için bir laboratuvar test yöntemini
açıklamaktadır. Performansı, partikül boyutuna göre giderim verimliliğine bakarak
belirlemektedir (Corbat ve diğ., 2007). ASHRAE Standart 145.2: 2016, gaz fazlı hava
temizleme sistemlerinin performansını değerlendirmek için hava temizleme cihazları
ile ilgili bir laboratuvar test yöntemidir (Middlebrooks ve diğ., 2011). ISO 10121-2:
2013, genel havalandırma için gaz fazlı hava temizleme cihazlarının performansını
değerlendirmek için test yöntemlerini içermektedir (Provided ve diğ., 2013). ISO/TS
21237: 2020, nanoteknolojiler, polimerik nanolif içeren hava filtre ortamı
özelliklerinin ve ölçüm yöntemlerinin belirlenlenmesi ile ilgili bir standarttır
(Standard, 2020). ASHRAE 52.2 standardında, parçacık tutma kabiliyeti verim yerine
MERV (Minimum verim beyan değeri) olarak ifade edilmektedir. Çizelge 2.6’da ise
NAAQS/EPA, OSHA ve WHO’ya göre bazı iç ortam hava kirleticilerinin
uygulanabilir ve düzenleyici düzeyleri görülmektedir. PM2,5 ve PM10 kirleticileri için
de bu değerler çizelgede görülmektedir (Chithra & Shiva Nagendra, 2018).
Çizelge 2.7’de ise toplam uçucu organik bileşikler için USEPA’nın maksimum iç
ortam hava standartlarında müsaade edilen konsantrasyon < 200 µg/m3 olarak
belirtilmektedir (Özerkan-Aydın, 2013).
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Çizelge 2.6 : İç ortam hava kalitesi standartları ve yönergelerinin karşılaştırılması.
Uygulanabilir ve/veya Düzenleyici Düzeyler
Kirleticiler

NAAQS/USEPA

OSHA

CO2

WHO

5000 ppm (8 sa)
30000 ppm (15 dak)

CO

9 ppm (8 sa)

35 ppm (8 sa)

35 ppm (1 sa)

90 ppm (15 dak)
50 ppm (30 dak)
25 ppm (1 sa)
10 ppm (8 sa)
60 ppm (30 dak)

CH2O

0,75 ppm

0,3 ppm

2 ppm (15 dak)

1 ppm

Pb

0,15 µg/m3 (3 ay)

0,05 mg/m3 (8 sa)

0,5 µg/m3 (yıllık)

NO2

53 ppb (yıllık)

1 ppm (15 dak)

200 µg/m3 (yıllık)
40 µg/m3 (yıllık)

O3

0,075 ppm (8 sa)

0,1 ppm (8 sa)

100 µg/m3 (8 sa)

0,3 ppm (15 dak)
35 µg/m3 (24 sa)

PM2.5
12

µg/m3

5 µg /m3 (8 sa)

(yıllık, birincil öncelik)

25 µg/m3 (24 sa)
10 µg/m3 (yıllık)

15 µg/m3 (yıllık, ikincil öncelik)
150 µg/m3 (24 sa)

PM10

50 µg/m3 (24 sa)
20 µg/m3 (yıllık)

SO2

75 ppb (1sa, birincil öncelik)

2 ppm (8 sa)

500 µg/m3 (10 dak)

0,5 ppm (3sa, ikincil öncelik)

5 ppm (15 dak)

20 µg/m3 (24 sa)

0,14 ppm (24 sa)

1 ppm

Çizelge 2.7 : Maksimum iç ortam hava standartları (USEPA).
İç Ortam Kirleticileri

Müsaade Edilen Konsantrasyonlar

CO

< 9 ppm

CO2
Küf

< 800 ppm
İç ve dış havadaki değerler aynı olmalıdır

Formaldehit (CH2O)

< 20 µg/m3

4-Fenil siklohekzan

< 3 µg/m3

Toplam partikül madde

< 20 µg/m3

Diğer kirleticiler

< Sınır değerin %5’i

Toplam uçucu organik bileşikler

< 200 µg/m3
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2.4 Elektroeğirme Yöntemi ile Nanoliflerin Üretimi ve İç Ortam Hava
Filtrasyonunda Kullanımı
Filtrasyon teknolojisinde yaygın olarak kullanılan nanoliflerin kullanılan diğer
malzemelere göre çeşitli üstünlükleri bulunmaktadır. Avantajlarından bazıları, küçük
gözeneklere ve geniş yüzey alanlarına sahip olmaları olarak belirtilmiştir (Söylemez,
2016; Sundarrajan ve diğ., 2014). Bu sayede yüksek filtrasyon verimliliği ve
dolayısıyla iyi bir filtrasyon performansı sergileyebilmektedirler. Ayrıca düşük hava
direnci ve yüksek yüzey/hacim oranları sağlamaları da diğer avantajları arasında
sayılabilmektedir. Böylece nanolifler, filtrasyon teknolojisinde etkili ve yaygın olarak
kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır ve diğer filtre malzemelerine
göre daha küçük partikül maddelerin tutulmasında da etkili oldukları görülmektedir
(Söylemez, 2016; Sundarrajan ve diğ., 2014). Küçük çaplı ve yüksek yüzey alanına
sahip nanoliflerin filtrasyon uygulamalarında kullanılabileceği görülmektedir (Wei ve
diğ., 2010). Elektroeğirme yöntemi ile üretilen nanolif hibrit filtreler yüksek özellikli
yüzey alanı, küçük gözenek çapı, yüksek gözeneklilik ve stabil gözenek boyutu
sağlaması nedenleriyle üstün filtre performansı sergileyebilmektedir (Yalcinkaya ve
diğ., 2019).
Nanolifleri oluşturmak için elektroeğirme yöntemi diğer yöntemlere göre kolay
uygulanabilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Elektroeğirme yöntemi ile
üretilen nanoliflerde tercih edilen geniş yüzey alanları ve küçük gözenek boyutu gibi
özellikler sağlanabilmiştir. Ayrıca elektroeğirme ile üretilen fiberlerin mükemmel bir
filtre ortamı oluşturduğu da görülmüştür (Chuang ve diğ., 2014; Kadam ve diğ., 2018).
Elektroeğirme yöntemi ile üretilen nanolifler partikül madde, uçucu organik bileşik
gibi iç ortam hava kirleticilerinin giderilmesinde kullanılmaktadır ve sonuçlar diğer
geleneksel filtrasyon teknolojilerine göre daha üstün sonuçlar sunmaktadır. Ayrıca
üretilen nanolifler tek başlarına ya da diğer malzemeler ile kompozit bir şekilde de
kullanılarak giderim verimlerinin arttırılması sağlanabilmektedir (Sundarrajan ve diğ.,
2014). Elektroeğirme yöntemi yüksek voltaj kullanılarak polimer çözeltisinin elektrik
yüklenerek iğneden püskürtülmesi ile oluşturulan bir prosestir (S. Zhang ve diğ.,
2009).
Elektroeğirme yönteminde ve polimer çözeltisinin nanolif filtreye dönüştürülmesinde
çalışılan parametreler oldukça önemlidir. Bu parametreler genel olarak çözelti
parametreleri, proses parametreleri ve ortam koşullarıdır. Tüm bu parametreler
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üretilen

nanolifin

gözenek

çapını

ve

morfolojisini

çeşitli

şekilllerde

etkileyebilmektedir (Z. Li & Wang, 2013). Çözelti parametreleri arasında çözeltinin
konsantrasyonu, moleküler ağırlığı, viskozitesi, yüzey gerilimi ve iletkenliği
sayılabilir (Z. Li & Wang, 2013). Proses parametrelerine bakıldığında ise voltaj,
besleme hızı, kolektör tipi ve uç-kolektör arası mesafe elektroeğirme yöntemini
etkileyen

parametreler

arasında

sayılabilmektedir.

Elektroeğirme

yöntemi

uygulanırken bir diğer önemli parametre ortam koşullarıdır. Nem ve sıcaklık gibi
ortam koşulları üretilen nanoliflerin çaplarını ve morfolojilerini etkileyebilmektedir.
PA6 liflerinin artan sıcaklığın etkisi ile daha ince nanolif çapı oluşturduğu görülmüştür
böylece

sıcaklık

ile

çözelti

viskozitesinin

arasındaki

ters

orantı

olduğu

görülebilmektedir (Z. Li & Wang, 2013). Düşük nem solventin buharlaşma hızını
arttırabilirken yüksek nem kalın nanolif çapının oluşturulmasına neden olabilmektedir
(Z. Li & Wang, 2013).
Nanolif üretiminde polimer seçimi oldukça önem taşımaktadır. Yalcinkaya ve diğ.
(2019) yaptıkları çalışmada PA6 membranlarının mikrofiltrasyon ve ters ozmos gibi
proseslerde kullanılmaktadır. PA6 polimeri esneklik, dayanıklılık ve dayanım gibi
özelliklerin yüksek olmasından dolayı iyi mekanik özelliklere sahiptir. Ayrıca
elektroeğirme yöntemi ile PA6 polimerinin üretiminin kolay olduğu belirtilmiştir
(Yalcinkaya ve diğ., 2019) . S. Zhang ve diğ. (2009) yaptıkları çalışmada PA6 polimeri
ve formik asit çözücüsü kullanılarak elektroeğirme yöntemiyle nanolif üretimi
yapmıştır.

Çalışmada

elektroeğirme

parametreleri

voltaj

15

kV,

çözelti

konsantrasyonu ağırlıkça %10, %12 ve %15, uç-kolektör arası mesafe 15-20 cm,
besleme hızı ise 10, 15 ve 50 µl/dak olacak şekilde sabit tutulmuştur ve alüminyum
folyo üzerine üretim yapmışlardır. PA6 nanolif üretiminde PA6 konsantrasyonu
ağırlıkça %10-12 aralığında iken nanolif fiber çapı 85 nm ölçülürken konsantrasyon
%15’e çıkarıldığında fiber çaplarının 121 nm olarak ölçüldüğü ve fiber çaplarının
konsantrasyon artışıyla beraber arttığı gözlenmiştir (S. Zhang ve diğ., 2009). Z. Li &
Wang, (2013) elektroeğirme yönteminde kolektörlerin genellikle yüklü lifleri
toplamak için iletken alt tabaka görevi gördüklerini ve genel olarak alüminyum
folyonun toplayıcı olarak kullanıldığını belirtmişlerdir. Z. Li & Wang (2013)
yaptıkları çalışmada besleme hızının düşük olmasının polimer çözeltisinin
polarizasyon için yeterli süreye sahip olacağını sağladığını düşünmüşlerdir. Uçkolektör arası mesafe ise nanoliflerin çapını ve morfolojisini etkileyen bir diğer
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parametre olarak belirtilmektedir. Mesafenin kısa olması fiberlerin kolektöre ulaşırken
katılaşması için yeterli zamana sahip olmasını sağlamakta olduğunu ve mesafenin
uzun olmasının ise nanoliflerde boncuklu yapının görülmesine neden olabileceğini
belirtmişlerdir. Bu sebeplerden dolayı optimum uç-kolektör arası mesafenin
optimizasyonunun önemli olduğu vurgulanmaktadır (Z. Li & Wang, 2013). Wei ve
diğ. (2010) tarafından yapılan bir diğer çalışmada PA6 polimeri ve formik asit
çözücüsü ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirmişlerdir. Döner kolektörün üzeri
alüminyum folyo kaplanarak uç-kolektör arası mesafe 20 cm ve besleme hızı 0,2 ml/sa
olarak ayarlanmıştır. PA6 konsantrasyonu %10 üzerinde iken boncuksuz, pürüzsüz
lifler üretilmiştir (Wei ve diğ., 2010). Z. Li & Wang (2013) yaptıkları çalışmada
polimerin moleküler ağırlığının düşük olmasının boncuklu yapıda nanolifler oluşması
ihtimalini arttırabileceğini ve düşük viskozitesi olan çözeltilerde yüzey gerilimi baskın
hale gelerek boncuklu yapıda nanolif oluşmasına neden olabileceğini belirtmişlerdir.
Çözeltinin yüzey gerilimini azaltan konsantrasyon sabitlendiğinde ise boncuklu
yapıdaki nanoliflerin düzgün yapıda nanoliflere dönüştürülebileceğini belirtmişlerdir
(Z. Li & Wang, 2013). Ayrıca PA6 konsantrasyonu (ağırlıkça/hacimce) arttıkça (%15%40) ortalama nanolif çapları da 77 nm’den 350 nm civarlarına artmıştır (Wei ve diğ.,
2010). Z. Li & Wang (2013) yaptıkları çalışmada genellikle çözeltinin konsantrasyonu
elektroeğirme yöntemi için uygun ise arttırıldığında nanolif çaplarında da artış
olacağını belirtmişlerdir.
Vitchuli ve diğ. (2010) yaptıkları çalışmada PA6 polimeri ve trifloroetil alkol çözücüsü
kullanılarak elektroeğirme yöntemi ile nanolif filtre üretilmiştir. Elektroeğirme
parametreleri olarak besleme hızı 0,3 ml/sa, voltaj 8-20 kV, uç-kolektör arası mesafe
15 cm olarak sabit tutulmuştur. Farklı çözelti konsantrasyonları ile gerçekleştirilen
deneylerde çözelti konsantrasyonunun azalması ile filtrasyon veriminin arttığı
görülmüştür. Bir diğer parametre olan voltajın artması ile ise filtreleme veriminin
arttığı gözlenmiştir (Vitchuli ve diğ., 2010).
E. Yang ve diğ. (2008) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %8
PVA polimeri ve çeşitli nanoeklentiler ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir.
Elektroeğirme parametreleri voltaj 20 kV ve uç-kolektör arası mesafe 20 cm olarak
belirlenmiştir. Sadece saf PVA polimeri çözeltisi ile üretilen nanolif fiber çapı 193 nm
olarak görülmüştür (E. Yang ve diğ., 2008).
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Söylemez (2016) yaptığı çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %10 PVA
polimeri, saf PVA polimerinin %5’i polietilenimin (PEI) polimeri ve saf PVA
polimerinin %10’u grafen oksit (GO) adsorbenti kullanılarak nanolif üretimi
gerçekleştirilmiştir. PVA polimerinin çözücüsü olarak saf su kullanılmıştır.
Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 25 kV, uç-kolektör arası mesafe 10 cm,
çözelti besleme hızı 3 mL/sa, polimer çözeltisi 15 mL olarak belirlenmiştir. Nanolif
fiber çapı ise 226 nm olarak görülmüştür (Söylemez, 2016).
Jeong ve diğ. (2007) yaptıkları çalışmada ağırlıkça %9 PVA polimeri ile üretilen
nanolif filtrelerin fiber çaplarının 100-200 nm arasında olduğu görülmüştür.
Peresin ve diğ. (2010) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %7
PVA polimeri ve %0-15 arasında değişen selüloz nanokristal nanoeklentisi ile nanolif
filtre üretimi gerçekleştirmişlerdir. Elektroeğirme parametreleri voltaj 10 kV, uçkolektör arası mesafe 15 cm, çözelti besleme hızı 0,48 mL/sa ve yatay elektroeğirme
türü olarak belirlenmiştir. Nanolif filtrelerin çapı 235-275 nm arasında olduğu
görülmüştür (Peresin ve diğ., 2010).
Nirmala ve diğ. (2011) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %22
PA6 polimeri ile ağırlıkça %85 formik asit çözücüsü ile çözerek PA6 çözeltisi elde
etmişlerdir. Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 22 kV, uç-kolektör arası mesafe
15 cm, döner tambur tipi kolektörde nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Nanolif
fiber çaplarının 75-110 nm aralığında olduğu görülmüştür (Nirmala ve diğ., 2011).
Ryšánek, Čapková, ve diğ. (2019) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PA6
polimeri ve ağırlıkça %0,5-%3’lük 1-dodesiltrimetilamonyum bromür (DTAB) ile
nanolif filtre üretimi gerçekleştirmişlerdir. PA6 polimeri ile çözelti hazırlanırken
çözücü olarak ağırlıkça %12’lik (v/v) 2:1 oranında asetik asit ve formik asit
kullanılmıştır. Elektroeğirme parametreleri uç-kolektör arası mesafe 24 cm, sıcaklık
25 °C, çözelti besleme hızı 30 mm/dak olarak belirlenmiştir. Nanolif filtre üretimi
gerçekleştirilirken destek tabakası olarak ise polipropilen (PP) kullanılmıştır
(Ryšánek, Čapková, ve diğ., 2019).
Destek tabakası olarak kullanılan mesh filtrelerin deneylerde kullanım şekillerine
bakıldığında Q. Zhang ve diğ. (2019) yaptıkları çalışmada 0,255 çapına ve 1,2 mm x
1,2 mm göz boyutuna sahip ticari malzemeler kullanmışlardır. Mesh filtreler doğrudan
7,6 cm çapa sahip metal döner silindir kolektöre yerleştirilmişlerdir. Elektroeğirme
prosesi 22 kV voltaj, besleme hızı 0,5 mL/sa, oda sıcaklığı ve %50 ± 5 bağıl nem
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koşullarında gerçekleştirilmiştir. Nanolif filtre üretim süreleri 2, 4, 6 ve 8 dakika olarak
uygulanmıştır. Mesh filtreler elektroeğirme prosesinde kolektör üzerine yerleştirilerek
PVA polimeri ile filtrasyon malzemesi üretilmesine olanak sağlamıştır (Q. Zhang ve
diğ., 2019).
Lang ve diğ. (2013) yaptıkları çalışmada mesh filtreler üzerine gerçekleştirilen
üretimler ile farklı hava filtreleme cihazlarında verimliliği arttırmayı amaçlamışlardır.
Destek tabakası olarak kullanılan mesh filtreler ile oluşturulan filtrelerin performansını
belirlemek

amacıyla

gerçekleştirmişlerdir.

standartlara
Elektroeğirme

uygun

olarak

prosesinde

hava
üretim

geçirgenliği

deneyi

süresi

önemli

en

parametrelerden biri olarak değerlendirilmiştir. Mesh filtre destek tabakası üzerinde
gerçekleştirilen üretimde fiberlerin yoğunluğunun artması ile basınç düşüşü arasında
bağlantı olduğu belirtilmiştir. Üretim süresinin artması ile daha fazla lif tabakası
oluştuğunu ve bu durumun da hava geçirgenliği değerinin üstel şekilde azaltacağı
sonucuna varmışlardır. Buna ek olarak filtre verimliliği de filtre malzemelerinde en
önemli parametrelerden biri olarak belirtilmiştir. Filtre malzemesinin yapısını bu
parametrenin

çoğunlukla

etkileyebileceği

belirtilmiştir.

Filtre

verimliliği

parametresinin ise üretim süresine bağlı olduğu belirtilmiştir. Filtrelerin gelecekteki
hava filtrasyon sistemlerinde kullanımı için umut verici adaylar olduğu bildirilmiştir
(Lang ve diğ., 2013).
Müller ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada mesh filtrelerin gerekli filtre özelliklerini
sergileyebildiklerini belirtmişlerdir. Yüksek verimli filtrelerde nanolif fiber çaplarına
bağlı olarak mesh filtreler artan bir performans göstererek filtre katmanları olarak
kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Üretilen filtrelerin PM2,5 boyutu ve altındaki ince
partikül maddeler için yüksek filtre verimliliği ve düşük basınç düşüşü göstererek
yüksek filtre kalitesi sağladığını belirtmişlerdir. Bu tür uygulamaların filtreleme
kapasitesini arttırdığını ve akış direncini azaltarak filtreleme sistemlerinin
performansını iyileştirdiğini belirtmişlerdir (Müller ve diğ., 2020).
Nanolif filtreler, hava filtresi uygulama alanlarında aynı zamanda antimikrobiyal
özellik sağlamaları ile de yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Nanolif filtrelerin iç
ortam havası filtrasyonu kullanımlarında aynı zamanda çeşitli malzemelerin nanolif
filtrelere entegrasyonu ile antimikrobiyal özellik kazanması da sağlanabilmektedir.
Sundarrajan ve diğ. (2014) yaptıkları çalışmada nanoliflere Gümüş gibi antimikrobiyal
özellik sağlayan nanoeklentilerin eklenmesi ile üretilen filtreler antimikrobiyal
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özellikler kazanır. Ag nanopartikülleri içeren çeşitli kompozisyonlardaki nanoliflerin
antimikrobiyal özellik gösterdiği görülebilmektedir. Ag içeren PA6 nanoliflerin
Escherichia coli (Gram-negative) ve Staphylococcus aureus’a karşı antimikrobiyal
özellik gösterdiği görülmüştür (Sundarrajan ve diğ., 2014). Nanolif filtrelerin tek
başlarına ya da diğer konvansiyonel uygulamalar ile entegre edilmiş bir şekilde
kullanıldıkları hali ile havada bulunan bakteriyel kirleticilerin gideriminde oldukça
umut verici olduğu görülmüştür (Sundarrajan ve diğ., 2014).
Vitchuli ve diğ. (2011) yaptıkları çalışmada elektroeğirme ve elektrosprey
yöntemlerinin hibrit olarak kullanılması ile ZnO/PA6 nanolif filtresini üretmişlerdir.
Elektroeğirme

yöntemi

ile

üretilen

PA6

nanoliflerinin

yüzeyine

ZnO

nanopartiküllerinin elektrosprey yöntemi ile entegre edilmesi ile üretilen ZnO/PA6
nanoliflerinin bakterileri öldürme ya da büyümelerini önleyici yeteneğe sahip olduğu
gözlenmiştir. Gram-negatif Escherichia coli ve Gram-pozitif Bacillus cereus
bakterisine karşı üretilen ZnO/PA6 nanoliflerinin antibakteriyel verimi %99,99 olarak
görülmüştür (Vitchuli ve diğ., 2011).
Ryšánek, Čapková, ve diğ. (2019) yaptıkları çalışmada polipropilen destek tabakası
kullanarak PA6 polimeri ve 1-dodesiltrimetilamonyum bromür (DTAB) eklentisi ile
ürettikleri nanolif filtrelerde PA6 polimerinin tek başına kullanılmayıp DTAB
eklentisi ile üretilen nanolif filtrelerde antimikrobiyal özellik sağlandığı görülmüştür
(Ryšánek, Čapková, ve diğ., 2019). Kharaghani ve diğ. (2018) yaptıkları çalışmada
elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %10 PAN polimeri ve gümüş nanopartikülleri
(AgNPs) ile nanolif üretimi gerçekleştirilmiştir. PAN nanolifleri AgNP’ler ile
fonksiyonelleştirilerek PAN-AgNPs filtre ortamları oluşturulmuştur. Escherichia coli
ve Staphylococcus aureus bakterisine karşı antibakteriyel özellik filtre ortamlarında
%90’nın üzerinde olduğu görülmüştür (Kharaghani ve diğ., 2018).
W. Yang ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %11,
%12 ve %13 PAN polimeri ve ağırlıkça %9, %10 ve %11 AgNO3 kullanılarak
PAN/AgNPs nanolif filtreleri üretilmiştir. Antibakteriyel özellik Escherichia coli and
Staphylococcus aureus’a karşı %99,1 olarak hesaplanmıştır (W. Yang ve diğ., 2020).
2.5 Partikül Madde (PM) Giderimi
Nanolifler, brownian difüzyonu ve yakalama mekanizmaları sayesinde havada
bulunan çok küçük nanopartiküllerin yakalanmasında yüksek verime sahiptir. Nanolif
24

filtrelerin tek başlarına ya da diğer konvansiyonel uygulamalar ile entegre bir şekilde
kullanıldıkları halleri ile havada bulunan partiküllerin gideriminde oldukça umut verici
olduğu görülebilmektedir (Sundarrajan ve diğ., 2014).
Chuang ve diğ. (2014) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PVA polimeri
ve titanyum dioksit (TiO2) katalizörü kullanılarak nanolif üretimi gerçekleştirilmiştir.
Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 15 kV ve uç-kolektör arası mesafe 15 cm
olarak belirlenmiştir. Partikül boyutu 200 nm’den fazla olanlar için ve reaksiyon süresi
5 dak’dan fazla olduğunda %90 partikül madde giderimi görülmüştür (Chuang ve diğ.,
2014).
S. Li ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %10 PVA
polimeri ve AgNPs nanoeklentisi kullanılarak nanolif üretimi gerçekleştirilmiştir.
Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 15 kV, uç-kolektör arası mesafe 12 cm
olarak belirlenmiştir. Üretilen filtrelerin nanolif fiber çapı 213,18 ± 64,13 nm’dir.
Filtre ortamlarında NaCl partiküllerinin gideriminde %99,98 filtrasyon verimi
görülmüştür (S. Li ve diğ., 2020).
Fang ve diğ. (2016) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %16 PVA
polimeri ve soya proteini izolatı kullanılarak nanolif üretimi gerçekleştirilmiştir.
Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 20 kV, uç-kolektör arası mesafe 15-20 cm,
çözelti besleme hızı 0,4 mL/sa ve kolektör olarak döner silindir kullanılmıştır. Üretilen
nanolifin fiber çapı 214 nm olarak gözlenmiştir. PM2,5’den küçük ince partiküller için
30 dak’lık test sonucunda %99,99 filtrasyon verimi sağladığı görülmüştür (Fang ve
diğ., 2016).
Palmieri ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça
%8’lik polilaktik asit (PLA) polimeri ve siklodekstrin (CyD) ile nanolif filtre üretimi
gerçekleştirilmiştir. Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 16 kV, uç-kolektör arası
mesafe 10 cm, besleme hızı 0,5 mL/sa olarak belirlenmiştir. Nanolif fiber çapları farklı
filtre ortamları için 350 nm, 990 nm ve 530 nm olarak görülmüştür. Partikül madde
boyutları PM1,0, PM2,5 ve PM10 olarak seçilmiştir. Giderim verimi PLA+CyD filtre
ortamı ve PM2,5 taneciklerin büyük partiküller için %97’den fazla olduğu görülmüştür
(Palmieri ve diğ., 2020).
Kadam ve diğ. (2018) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %8
PAN polimeri ve PAN polimerine göre ağırlıkça %15, %30, %45 β-siklodekstrin (βCD) ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Çözücü olarak DMF kullanılmıştır.
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Elektroeğirme parametreleri olarak uç-kolektör arası mesafe 20 cm, kolektör dönme
hızı 30 mm/sn olarak belirlenmiştir. Fiber çapı 305-465 nm arasında olduğu
görülmüştür. Partikül madde giderim verimi %95’ten büyük olarak görülmüştür
(Kadam ve diğ., 2018).
W. Yang ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %11,
%12 ve %13 PAN polimeri ve ağırlıkça %9, %10 ve %11’lik AgNO3 nanoeklentisi
kullanılarak PAN/AgNPs nanolif filtreleri üretilmiştir. Elektroeğirme yönteminde
kullanılan parametrelerde voltaj 20 kV, uç-kolektör arası mesafe 20 cm olarak
belirlenmiştir. Ortalama fiber çapları ağırlıkça %12 PAN konsantrasyonu için 574 nm,
%13 PAN konsantrasyonu için 925 nm, PAN nanolif filtresi için 574 nm, ağırlıkça %9
AgNO3 eklentisi ile fiber çapı 450 nm, ağırlıkça %10 AgNO3 ile 324 nm, ağırlıkça
%11 AgNO3 eklentisi ile fiber çapı 196 nm'dir. Filtrasyon testleri yapılırken verilen
havanın içerisinde 0,26 mm boyutunda polistiren tanecikleri 23 L/dak debi ile
verilmiştir. Filtrasyon performansı AgNO3 eklentisi ile artmıştır. PAN nanolif filtresi
için filtrasyon verimi %90’dır. Ağırlıkça %9 AgNO3 eklentisi ile filtrasyon verimi
%94, ağırlıkça %10 AgNO3 eklentisi ile filtrasyon verimi %99,1, ağırlıkça %11
AgNO3 eklentisi ile filtrasyon verimi ise %99,8 olarak hesaplanmıştır. Optimum
filtrasyon verimi PAN konsantrasyonu ağırlıkça %12 ve AgNO3 eklentisi ağırlıkça
%10 iken gözlenmiştir (W. Yang ve diğ., 2020).
Su ve diğ. (2017) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PAN polimerine eş
zamanlı TiO2 katalizörünün elektrospreylenmesi ile kompozit filtre üretimi
gerçekleştirilmiştir. Partikül madde filtrasyonunda, filtrasyon verimi ve fotokatalitik
aktivitenin birlikte en iyi sonuç verdiği değerler TiO2/PAN kütlece oranı 3/1 olarak
(kütlece %13 TiO2) %89 giderim verimi ile elde edilmiştir (Su ve diğ., 2017).
J. Li ve diğ. (2018) yaptıkları çalışmada hava filtrelerinde kullanılmak üzere
elektroeğirme yöntemi ile PAN polimeri ve grafen oksit (GO) nanoeklentisiyle
üretilen kompozit filtrelerin, yapılan deney sonuçlarında PM2,5 için %99,97 oranında
giderim verimi gösterdiğine ulaşmışlardır (J. Li ve diğ., 2018).
C. Zhang ve diğ. (2019) yaptıkları çalışmada günümüzde halk sağlığı için ciddi
tehlikeler oluşturan PM2,5’un giderimi için PAN polimeri ve grafen oksit (GO)
kompozit

nanoliflerini

elektroeğirme

yöntemi

ile

üretmişlerdir.

PM2,5

konsantrasyonunun yaklaşık 460 µg/m3 olduğu değerlerde giderim verimi %99,6
olarak gözlenmiştir (C. Zhang ve diğ., 2019).
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Z. Wang ve diğ. (2018) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile
PVA/Kitosan/Gümüş nanolif filtreleri üretmişler ve partikül madde için %98 oranında
bir giderim verimi sağladığını belirtmişlerdir (Z. Wang ve diğ., 2018).
2.6 Uçucu Organik Bileşik (UOB) Giderimi
Son yıllarda çoğunlukla su arıtımında kullanılan nanolifler yüksek yüzey hacim oranı,
düşük direnç göstermesi ve gelişmiş filtrasyon performansı ile eşsiz malzemelerden
biri olarak görülmektedir. Elektroeğirme yöntemiyle üretilen nanoliflerin uçucu
organik bileşiklerin giderilmesi amacıyla kullanımı birçok çalışmaya konu olmaktadır.
Nanolif filtrelerin tek başlarına ya da diğer konvansiyonel uygulamalar ile entegre bir
şekilde kullanıldıkları hali ile havada bulunan uçucu organik bileşiklerin gideriminde
oldukça umut verici olduğu görülebilmektedir (Sundarrajan ve diğ., 2014).
Chuang ve diğ. (2014) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PVA polimeri
ve TiO2 katalizörü kullanılarak nanolif üretimi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç
konsantrasyonu hacimce 250, 500, 1000 ve 1500 ppm, bekletme süresi 10, 40 ve 100
sn, UV dalga boyu 8 watt gücünde 254 ve 365 nm olarak değişim parametreleri
belirlenmiştir. UOB olarak aseton kullanılmıştır. Başlangıç aseton konsantrasyonu 250
ppm, bekletme süresi 100 sn ve UV dalga boyu 254 nm’de iken aseton giderimi %99
olarak görülmüştür (Chuang ve diğ., 2014).
Ojstršek ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %17
selüloz asetat (CA) ve CA’nın ağırlığına göre ağırlıkça %1, %3 ve %5 oranlarında
ultra yüksek silika zeolitler kullanılarak nanolif filtre üretimi gerçekleştirmiştir.
Elektroeğirme parametreleri voltaj 18 kV, uç-kolektör arası mesafe 18 cm, sıcaklık 21
°C, besleme hızı 1 mL/sa, nem %35 olarak belirlenmiştir. Destek tabakası olarak ise
%100 polipropilen kullanılmıştır. Kirletici olarak amonyum kullanılmıştır. CA/silika
için adsorpsiyon oranı 498,6 μg/mg’dır. Ağırlıkça %5'lik CA/silika, CA/USY'ye (Ultra
kararlı silika Y zeolit) göre %60 daha yüksek oran göstermiştir. CA/silika için
adsorpsiyon oranı 198,7 μg/mg’dır. Ağırlıkça %3'lük CA/silika’da, CA/USY'ye göre
%55 daha yüksek adsorpsiyon oranı görülmüştür (Ojstršek ve diğ., 2020).
Bai ve diğ. (2013) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %10 ve
%15 PAN polimeri ve aktif karbon adsorbenti ile nanolif filtre üretimi
gerçekleştirilmiştir. PAN çözeltisi hazırlanırken dimetilformamid (DMF) çözeltisi
kullanılmıştır. Kirletici UOB olarak benzen ve etanol kullanılmıştır. Benzen
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adsorpsiyonu ağırlıkça %10’luk PAN polimeri ile hazırlanan çözelti için 84 cm3/gr’dır.
Benzen adsorpsiyon kapasitesi farklı filtre ortamları için 53 cm3/gr, 57 cm3/gr, 104
cm3/gr olarak görülmüştür. Etanol adsorpsiyon kapasitesi ise farklı filtre ortamları için
84 cm3/gr,m117 cm3/gr,m135 cm3/gr olarak görülmüştür (Bai ve diğ., 2013).
Ju & Oh (2017) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %10 PAN
polimeri, ağırlıkça %10 selüloz asetat (CA) ve aktif karbon adsorbenti ile nanolif filtre
üretimi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan aktif karbon içeriği %20 iken en iyi performans
PAN:CA 8:2 oranında görülmüştür. Elektroeğirme parametreleri voltaj 20 kV, uçkolektör arası mesafe 18 cm, besleme hızı 1 mL/sa, polimer karışım çözeltisi 30 mL
olarak belirlenmiştir. Kirletici UOB olarak toluen kullanılmıştır. Toluen adsorpsiyon
kapasitesi saf PAN için 65 gr/100 gr, PAN:CA 9:1 için 66 gr/100 gr, PAN:CA, 8:2
için 72 gr/100 gr, PAN:CA 7:3 için 67 gr/100 gr’dır (Ju & Oh, 2017).
Buyukada-Kesici ve diğ. (2021) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile
ağırlıkça %13 ve %17 PA6 polimeri ve ağırlıkça %0, %1, %1,5, %2 selüloz
nanokristal (SNK) ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Destek tabakası olarak
polipropilen kullanılmıştır. Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 25 kV, uçkolektör arası mesafe 15 cm, besleme hızı 1 mL/sa ve 1,5 mL/sa ve üretim süresi 60
dakika olarak belirlenmiştir. Kirletici UOB olarak toluen kullanılmıştır. Giderim
verimi 45 dak sonunda ve ağırlıkça %17 PA6 ve ağırlıkça %1,5 SNK için %50 olarak
belirtilmiştir (Buyukada-Kesici ve diğ., 2021).
Palmieri ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %8
polilaktik asit (PLA) polimeri ve siklodekstrin (CyD) ile nanolif filtre üretimi
gerçekleştirilmiştir. UOB kirletici olarak toluen kullanılmıştır. Giderim veriminin
PLA/CyD filtre ortamı için %98’den fazla olduğu görülmüştür (Palmieri ve diğ.,
2020).
Kadam ve diğ. (2018) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %8
PAN polimeri ve PAN polimerine göre ağırlıkça %15, %30, %45 β-siklodekstrin (βCD) ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Çözücü olarak DMF kullanılmıştır.
Elektroeğirme parametreleri olarak uç-kolektör arası mesafe 20 cm, kollektör dönme
hızı 30 mm/sn olarak belirlenmiştir. Fiber çapı 305-465 nm arasında olduğu
görülmüştür. UOB olarak formaldehit ve ksilen kullanılmıştır. Formaldehit için
giderim verimi %66 (0,07 µg/mg), ksilen için giderim verimi %73 (173 µg/mg olarak
görülmüştür (Kadam ve diğ., 2018).
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Yu ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %12, %10,
%8, %7 ve %6 PAN polimeri ve farklı konsantrasyonlardaki nanoeklentiler ile nanolif
filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 15 kV, uçkolektör arası mesafe 10 cm, besleme hızı 1,2 mL/sa olarak belirlenmiştir. UOB olarak
kloroform, formik asit, metanol ve ksilen kullanılmıştır. Giderim verimleri kloroform
> formik asit > metanol > ksilen şeklinde görülmüştür. Kloroform için giderim verimi
PAN+SA %0 filtre ortamı için 619,4 mg/g, PAN+SA %20 filtre ortamı için 1213,2
mg/g, PAN+SA %50 filtre ortamı için 1394,0 mg/g, PAN+SA %71,4 filtre ortamı için
1708,1 mg/g, PAN+SA %100 filtre ortamı için 1841,1 mg/g olarak görülmüştür (Yu
ve diğ., 2020).
Kayacı & Uyar (2014) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %25,
%22,5, %20’lik polietilen teraftalat, polyester (PET) polimeri ve PET polimerine göre
ağırlıkça %25 siklodekstrin (CD) ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir.
Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 15 kV, uç-kolektör arası mesafe 10 cm,
besleme hızı 1 mL/sa, sıcaklık 22 °C, bağıl nem %46 olarak belirlenmiştir. UOB olarak
anilin seçilmiştir. Anilin konsantrasyonları 500, 1000, 2000, 4000 ppm’dir.
Nanoliflerin adsorplama oranları ise PET nanolifler için 1300 ppm, PET/α-CD ve
PET/β-CD nanolifler için 2600 ppm, PET/γ-CD nanolifler için 3400 ppm olarak en
yüksek değer görülmüştür (Kayacı & Uyar, 2014).
Ge & Choi (2017) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %10
poliüretan (PU) polimeri ve farklı konsantrasyonlardaki nanoeklentiler ile nanolif filtre
üretimi gerçekleştirilmiştir. Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 15 kV, uçkolektör arası mesafe 18 cm, besleme hızı 1 mL/sa, kolektör dönme hızı 650 rpm
olarak belirlenmiştir. UOB olarak stiren, ksilen, toluen, benzen, kloroform seçilmiştir.
Giderim verimleri PU/RE-50 filtre ortamı için stiren %43, ksilen %41, toluen %36,
benzen %31 ve kloroform %20 olarak görülmüştür (Ge & Choi, 2017).
Aydın (2020) yaptığı çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %13 PA6
polimeri, halloysit nanotüp (HNT) ve nanokil (NK) adsorbentleri ve TiO2 ve ZnO
katalizörleri ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Elektroeğirme parametreleri
olarak voltaj 25 kV, uç-kolektör arası mesafe 15 cm, besleme hızı 1 mL/sa, 1,5 mL/sa
ve 2 mL/sa, nanolif filtre üretim süresi ise 30 dak, 45 dak ve 60 dak olarak
belirlenmiştir. UOB olarak toluen kullanılmıştır. Giderim verimi HNT-TiO2 içeren

29

nanolifler için %10 ile %60 arasında görülmüştür. En yüksek giderim verimi en yüksek
TiO2 katalizör oranının olduğu filtre ortamlarında görülmüştür (Aydın, 2020).
Lee ve diğ. (2010) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PAN polimeri ve
aktif karbon adsorbenti ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. UOB olarak 22
ppm formaldehit kullanılmıştır. 10 gr aktif karbon nanolif kullanıldığında kuru
koşullar ve %50 bağıl nem koşullarında çıkış konsantrasyonunun 1 ppm’in altında
olduğu görülmüştür. Giderim verimi uygun koşullar sağlandığında %95,4545’in
üzerine çıkabildiği görülmüştür (Lee ve diğ., 2010).
Kang & Hwang (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PAN polimeri
ve Manganez (II, III) oksit (Mn3O4) nanopartikülü ile nanolif filtre üretimi
gerçekleştirilmiştir. UOB olarak 10 ppm toluen kullanılmıştır. PAN polimeri ağırlıkça
%10 konsantrasyonunda ve DMF solventi çözücüsü olarak kullanılmıştır.
Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 13 kV, uç-kolektör arası mesafe 8 cm’dir.
Üretilen Mn3O4/HACNFs nanolif filtresinin, adsorpsiyon ve katalitik oksidasyon yolu
ile toluen giderme potansiyeline sahip olduğu ve çeşitli alanlarda UOB gideriminde
kullanılabileceği görülmüştür (Kang & Hwang, 2020).
Patil ve diğ. (2019) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile CA oranına göre
%5, %10, %15'lik aktif karbon (AC: 0,1 gr, 0,2 gr, 0,3 gr) ve selüloz asetat (CA: 1,9
gr, 1,8 gr, 1,7 gr) solüsyonu ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirmişlerdir.
Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj 24,1 kV, uç-kolektör arası mesafe 21 cm ve
besleme hızı 0,02 mL/dak olarak belirlenmiştir. UOB olarak aseton, benzen ve
diklorometan kullanılmıştır. Adsorpsiyon oranları %0 AC için, aseton 75 μg/cm2/gr,
benzen 165 μg/cm2/gr, diklorometan 245 μg/cm2/gr. Adsorpsiyon oranları %5 AC için
aseton 283 μg/cm2/gr, benzen 255 μg/cm2/gr, diklorometan 391 μg/cm2/gr.
Adsorpsiyon oranları %10 AC için aseton 403 μg/cm2/gr, benzen 350 μg/cm2/gr,
diklorometan 431 μg/cm2/gr. Adsorpsiyon oranları %15 AC için aseton 406 μg/cm2/gr,
benzen 352 μg/cm2/gr, diklorometan 534 μg/cm2/gr’dır. Adsorpsiyon oranı
diklorometan’ın aseton ve benzen’e oranla daha küçük moleküler boyutundan dolayı
daha yüksek görülmüştür. Diklorometan daha güçlü üretilen filtreye adsorbe olduğu
görülmüştür (Patil ve diğ., 2019).
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3. MATERYAL METOD
3.1 Kullanılan Kimyasallar ve Malzemeler
Filtre üretimlerinde ve deneylerde kullanılan çözücülerin, polimerlerin, destek
tabakalarının ve adsorbentlerin kimyasal adları, markaları ve kodları Çizelge 3.1’de
görülmektedir.
Çizelge 3.1 : Deneylerde kullanılan kimyasal adları, markaları ve kodları.
Kimyasal Adı

Marka

Kod

Poliamid 6, Naylon 6, PA6

BASF

ULTRAMID B24

Asetik Asit (CH3COOH)

Merck

1.00264.2500

Formik Asit (CH2O2)

Merck

1.00063.2511

Destek Tabakası, Mesh Filtre

WellCore

BW6717

Destek Tabakası, Mesh Filtre

WellCore

4731

Toluen

Merck

108325.2500

Klinoptilolit

Rota Madencilik

-

Bentonit

-

-

Aktif Karbon

Norm

Pellet Aktif karbon

CNF

Özel üretim

-

Silika Jel

Tekkim

-

PVA

Sigma

1002883241

Hekzan

Merck

1.04371.2500

3.2 Nanolif Filtre Üretimi ve Elektroeğirme Prosesi
Nanolif filtre üretimi için kullanılan kimyasallar PA6 (Poliamid 6, Naylon 6) polimeri,
asetik asit ve formik asit çözücüleridir. PA6 polimeri granül şeklinde bir yapıdadır.
PA6 polimerinin çözücüleri olarak asetik asit ve formik asit kimyasalları
kullanılmıştır.
Ağırlıkça %18 PA6 polimer çözeltisi hazırlanırken PA6 polimeri hassas terazide
ölçülmüştür ve cam numune şişesinin içerisine konulmuştur. Çözücü solvent olarak
ise asetik asit ve formik asit sırasıyla (v/v) 2:1 oranında kullanılmıştır. Çözelti 40 °C’ye
ayarlanmış ısıtıcıda 12 sa boyunca 200 rpm’de karıştırılmıştır. Şekil 3.1’de polimer
çözeltisinin hazırlanış aşamaları görülmektedir.
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Şekil 3.1 : PA6 polimeri, asetik asit çözeltisi, formik asit çözeltisi, PA6 polimer
çözeltisi.
Üretilen PA6 nanolif filtrelerin özellikleri Çizelge 3.2’de verilmektedir.
Çizelge 3.2 : PA6 nanolif filtrelerin özellikleri.
Destek

Üretim Süresi

Nanolif Filtre

Numune

PA6 Polimeri

Numuneleri

Kodu

(Ağırlıkça)

1. Numune

M1

%18

BW6717

15

2. Numune

M2

%18

BW6717

30

3. Numune

M3

% 18

BW6717

45

4. Numune

M4

% 18

4731

15

5. Numune

M5

% 18

4731

30

6. Numune

M6

% 18

4731

45

Tabakası
(Mesh Filtre)

(dak.)

Elektroeğirme yöntemi ile nanolif filtrelerin üretim aşamaları aşağıda anlatıldığı
şekildedir. PA6 çözeltisi elektroeğirme cihazına şırınga içerisinde uygun şekilde
yerleştirilmiştir. Besleme hızı 0,8 ml/sa, voltaj 28 kV, kolektör dönme hızı 100 rpm ve
uç-kolektör arası mesafe 22 cm olacak şekilde ayarlanmıştır. Alüminyum folyo
üzerine yapıştırılan destek tabakası kolektör üzerine pürüzsüz ve hava boşluğu
kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu sayede elektroeğirme cihazı ile destek
tabakasının üzerine nanolifler kaplanmıştır. Şekil 3.2’de elektroeğirme cihazında
nanolif filtre üretim aşamaları görülmektedir.
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Şekil 3.2 : Elektroeğirme cihazı.
Kullanılan elektroeğirme cihazının marka ve modeli NS plus İnovenso’dur.
Elektroeğirme cihazı toparlayıcı tipi (döner tambur) kolektördür. Döner tampur tipi
elektroeğirme cihazlarının avantajı döner tamburun kendi etrafında dönmesiyle
nanolifin homojen olarak ve daha fazla alana yayılmasını sağlamasıdır.
Elektroeğirme cihazı kullanılırken şırınganın içerisindeki polimer, borulara takılan
iğne ucu sayesinde voltaj verildikten sonra döner tamburun üzerindeki destek
tabakasında nanolifi oluşturur ve böylece elektroeğirme işlemi gerçekleştirilmiş olur.
Ayrıca şırınga ve borular birbirlerine takılırken hava boşluğunun olmamasına dikkat
edilerek takılmıştır. Şırıngayı doldurduktan sonra pompalama göstergesine basılarak
hava boşluğu alınmıştır. Daha sonra besleme hızı, voltaj, uç-kolektör arası mesafe,
döner tamburun dönme hızı parametreleri ayarlandıktan sonra elektroeğirme cihazının
kapağı kapatılıp düzenek aktif hale getirilerek elektroeğirme işlemi başlatılmıştır.
Şekil 3.3’de elektroeğirme yöntemi ile nanolif filtre üretilirken uygulanan
parametreler gösterge ekranında gösterilmiştir.
Elektroeğirme cihazında borunun ucunda bulunan iğne ucu ile kolektör (döner tambur)
arasındaki mesafeye uç kolektör ya uç toplayıcı mesafesi denmektedir. Bu mesafe
tabla oynatılarak optimize edilmiştir. Alüminyum folyo üzerine konulan destek
tabakası döner tambura konulurken döner tambur önce temizlenmiştir, pürüz ve hava
kalmayacak şekilde uygun şekilde yerleştirilmiştir. Destek tabakası olarak 2 farklı
mesh filtre kullanılmıştır. Ağırlıkça %18’lik PA6 polimeri, 0,8 ml/sa besleme hızında,
28 kV voltaj altında, kolektör dönme hızı 100 rpm ve uç-kolektör arası mesafe 22 cm
iken 2 farklı destek tabakası üzerine 15-30-45 dak sürelerinde üretim yapılmıştır.
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Şekil 3.3 : Elektroeğirme parametreleri.
3.2.1 Kullanılan malzemelerin karakterizasyon sonuçları
SEM analizi ile nanolif filtrelerin yüzey morfolojisinin belirlenmesi
Üretilen nanolif filtrelerin yüzey yapılarının ve nanolif çaplarının belirlenebilmesi için
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) cihazı kullanılmıştır. Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM), Gebze Teknik Üniversitesi, Malzeme Mühendisliği bölümünde
bulunan Philips XL30SFEG model SEM cihazıdır. Aşağıdaki Şekil 3.4’te Taramalı
Elektron Mikroskobu (SEM) cihazı görülmektedir. Elektroeğirme yöntemi ile üretilen
3 farklı nanolif filtrenin SEM analizleri yapılmıştır.

Şekil 3.4 : SEM cihazı.
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Numuneler, analizinden önce yüksek vakum altında (3,7x10-6 mbar) altın ile
kaplanmıştır. Analiz için belirlenen 2000x, 5000x, 10000x, 20000x SEM görüntüleri
elde edilmiştir. Aşağıdaki Şekil 3.5’de örnek SEM görüntüsü görülmektedir.

Şekil 3.5 : Örnek SEM görüntüsü.
Nanolif çaplarının belirlenebilmesi için Image J (Image J, 1.52a JAVA 1.8.0_112,
National Institutes of Health, USA) isimli görüntü analiz programı kullanılmıştır.
Nanolif çaplarını tespit edebilmek için SEM görüntüleri Şekil 3.6’da görülen IMAGE
J programı ile analiz edilmiştir. Bu görüntü analiz programı ile elde edilen SEM
görüntülerinden

fiber

çaplarının

ortalamaları

hesaplanabilmektedir.

SEM

görüntülerinde yer alan gerçek ölçek değerleri kullanılarak görüntü analiz programına
genelde 1 μm olacak şekilde birim uzunluk tanıtılmıştır ve alınan 25 farklı noktadan
nanolif çapları belirlenmiştir. Belirlenen nanolif çapları Image J görüntü analiz
programından excel dosyasına aktarılarak buradan ortalama nanolif çap değerleri ve
standart sapmaları hesaplanarak nanolif fiber çapları belirlenmiştir.

Şekil 3.6 : Image J görüntü analiz programı.
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3.2.2 Kullanılan malzemelerin performans sonuçları
3.2.2.1 Nanolif filtrelerin hava geçirgenliği testi
Hava geçirgenliği testi TS 391 EN ISO 9237 standardına uygun olarak İTÜ Tekstil
Mühendisliği TEMAG Laboratuvarında bulunan ProWhite AirTest II hava
geçirgenliği cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Cihazın besleme gerilimi 220 V %
10-50 Hz’dir. Nanolif filtreler, kıskaç yardımı ile 20 cm2’lik test başlıklarına
sabitlenmektedir

ve

test

başladıktan

sonra

nanolif

filtrelere

hava

akımı

uygulanmaktadır. Test başladığında, güçlü bir aspiratör pompası test başlığından
dairesel bir açıklıkta hava çekmeye başlamaktadır. Elde edilen sonuçların numuneyi
temsil etmesi amacıyla nanolif filtrelerin 3 farklı noktasından ölçüm yapılmıştır. 100
Pa basınç altında test edilen numunenin hava geçirgenliği mm/s ölçüm biriminde
görüntülenmektedir. Şekil 3.7’de kullanılan hava geçirgenliği test cihazı, 20 cm2’lik
test başlığı ve görüntülenme ekranı görülmektedir.

Şekil 3.7 : Hava geçirgenliği test cihazı, test başlığı ve görüntülenme ekranı.
3.2.2.2 Su buharı geçişi testleri
Filtrelerin sahip olduğu gözenekler ile bir ortamdan diğer ortama su buharı geçişi
olmaktadır. Su buharı geçirgenliği, filtre performanslarının belirlenmesinde önemli bir
parametredir. Su buharı geçirgenliği, filtrelerin kütle transfer kapasitesini etkileyen
ana parametrelerdendir. Su buharı geçirgenliğini ölçmek için kullanılan en yaygın
teknik ‘’The American Society for Testing and Materials (ASTM)’’ tarafından
yayınlanan standartlara dayalı ASTM E96 standardında da açıklanan kap testidir.
Dikey kap testi, esas olarak kabın üzerindeki hava direncinin nispeten küçük olduğu
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düşük ve orta derecedeki geçirgen malzemelerin değerlerinin tahmininde
kullanılmaktadır (Mustapha ve diğ., 2020).
Üretilen nanolif filtre numuneleri, içerisinde belirli miktarda su bulunan metal kap
düzeneklerinin üst kısmına uygun şekilde yerleştirilmiştir. Metal düzenek içindeki
suyun sıcaklığının deney süresince sabit kalması için deney, ısıtıcı üzerinde
gerçekleştirilmiş ve ısıtıcı 40 ℃’ye getirilerek deney başlatılmıştır. Numune
yerleştirildikten sonra deney başlangıcı ve deney sonunda düzenek tartılmış olup
deney süresi 1 sa olarak sabit tutulmuştur. Filtre alanı 0,001256 m2 olarak
hesaplanmıştır. İki tartım arasındaki fark nanolif filtre direncini aşabilen su buharı
miktarını vermektedir. Su buharı geçişi değerleri g/m2/sa birimiyle ifade edilmektedir.
Bu analiz sonucunda nanolif malzemenin kalınlığı ve hidrofilik özelliği hakkında
yorum yapılabilmektedir. Su buharı geçişi değerleri denklem 3.1 ile hesaplanmaktadır.
Şekil 3.8’de su buharı geçişi testine ait düzenek gösterilmektedir.
𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑣𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑖ş 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑓𝑎𝑟𝑘𝑙𝑎𝑟𝚤
𝑔𝑟
1 𝑠𝑎𝑎𝑡
𝑆𝑢 𝐵𝑢ℎ𝑎𝑟𝚤 𝐺𝑒ç𝑖ş𝑖 =
= 2
𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤
𝑚 × 𝑠𝑎

(3.1)

Şekil 3.8 : Su buharı geçişi testi.
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3.3 Partikül Madde Giderim Deneyleri
Partikül madde ölçümü için kullanılan cihaz, CEM DT-9881 cihazıdır. Şekil 3.9 : PM
ölçer cihazı. partikül madde ölçüm cihazının fotoğrafı görülmektedir. Cihaz PM0,3,
PM0,5, PM1,0, PM2,5, PM5,0 ve PM10 değerlerini ölçebilmektedir.

Şekil 3.9 : PM ölçer cihazı.
Cihazda 3 adet ölçüm modu bulunmaktadır: Kümülatif, konsantrasyon ve diferansiyel
modlarıdır. Kümülatif modunda iken partikül madde sayısı, bir önceki değeri içerek
şekilde ölçülür. Konsantrasyon modunda ise partikül madde sayısı sadece o boyut için
ölçülür.

Ölçüm

döngüsü

modu,

cihazda

yapılan

ölçümün

kaç

döngüde

tamamlanacağının göstergesidir. Ölçüm süresi, bir ölçüm döngüsü içerisinde numune
alım süresini belirler. Ölçüm süresi aynı zamanda ölçülen hacmin değerini
belirlemektedir. 3, 5, 10, 15, 30 ve 60 saniyelik ölçüm süreleri sırasıyla 0,1416, 0,2360,
0,4720, 0,708, 1,416 ve 2,8320 litre hacimlere eş değerdir. Cihazın çalıştığı debi ise
istenilen ölçüm süresinin karşılık geldiği hacme bölünmesi ile 0,0472 L/sn olarak elde
edilmektedir. Cihazda ölçülen partikül madde sayısının değerlerinin ekranda gösteriliş
süresi, ekran süresi seçeneğinden ayarlanabilmektedir. Veriler, ekran süresi değerinin
ayarlandığı zaman aralığı süresince alınabildiği gibi cihazın kendi hafızasına belirli
sayıda kaydedebildiği ölçüde daha sonra da alınabilmektir. Cihazdaki gecikme süresi
ise bir ölçüm döngüsü tamamlandıktan sonra diğer ölçüm döngüsüne geçerken arada
beklenilen zamanın süresi olarak tanımlanmaktadır. Partikül madde ölçümlerinde
kullanılan filtrasyon cihazının içerisindeki filtre sistemi Şekil 3.10’da görülmektedir.
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Şekil 3.10 : PM ölçümlerinde kullanılan filtre sistemi.
Partikül madde deneylerinde ölçüm değerleri tanecik sayısı olarak ölçülmektedir. Her
bir partikül madde boyutu için tanecik sayısının konsantrasyon birimine çevrilmesi
yapılmıştır. Aşağıda PM0,5 boyutunda ölçülen tanecik sayısının konsantrasyon
birimine çevrilişi denklem 3.2’de gösterilmiştir.
𝑇𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑘 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑃𝑀0,5 = (
) × (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘ü𝑙 𝑚𝑎𝑑𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑚𝑖)
Ö𝑙çü𝑚 𝐻𝑎𝑐𝑚𝑖 (60 𝑠𝑛 𝑖ç𝑖𝑛)
× (𝑌𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘)
32642
µ𝑔
𝑃𝑀0,5 = (
) × (6,5449 × 10−20 𝑚3 ) × (1,2 × 1012 3 )
−3
3
2,832 × 10 𝑚
𝑚
µ𝑔
= 0,90 3
𝑚
(3.2)
Partikül madde giderimi testleri yapılırken belirlenen ölçüm koşulları Çizelge 3.3’de
görülmektedir.
Çizelge 3.3 : Partikül madde giderim testleri için ölçüm koşulu.
Veriler

Değerler

Ölçüm Döngüsü

100 Döngü

Ekran Süresi

100 sn

Gecikme Süresi

100 sn

Ölçüm Modu

Konsantrasyon

Ölçüm Süresi

60 sn

Hacim (60 sn için)

2,8320 L

Debi

0,0472 L/sn

Ölçüm Yerleri

Oda (≈ 36 m3) ve Reaktör Sistemi (≈ 100 L)

Ölçüm Süreleri

54 dak & 65 dak
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3.3 Toluen Adsorpsiyonu Deneyleri
Uçucu organik bileşik ölçümü için Şekil 3.11’de görülen ölçüm cihazı kullanılmıştır.
Model UOB olarak toluen kirleticisi kullanılmıştır. Seri enjeksiyonlar hariç tüm
yapılan deneylerde 10 µl toluen (≈ 23,40 ppm) reaktör sistemine enjekte edilmiştir.
Reaktör sisteminin hacmi yaklaşık olarak 100 litredir. Reaktör sisteminin içerisinde
UOB & CO2 ölçüm cihazı (Dräger X-am 8000) cihazı, filtrasyon cihazı ve şırınga
bulunmaktadır.

Şekil 3.11 : Ölçüm cihazı.
Çeşitli adsorbentler UOB adsorpsiyon deneylerinde kullanılmışlardır. Yapılan
deneylerde kullanılan adsorbentler belirlenen miktarlarda hassas terazide ölçüldükten
sonra filtre sistemine homojen olacak şekilde konularak filtre sistemi filtrasyon
cihazının içerisine yerleştirilmiştir. Filtrasyon cihazı ve UOB ölçüm cihazı reaktör
sisteminin içerisine yerleştirilmiştir. Her ölçüm öncesinde cihaza temiz hava
kalibrasyonu yapılmıştır. Her deneyde olduğu gibi 10 µl toluen şırınga ile hava
boşluğu kalmayacak şekilde çekilerek reaktöre enjekte edilmiştir. UOB ölçüm
değerleri ppm cinsinden reaksiyon süresince belirli zaman aralıklarında ölçülmüştür.
Kullanılan adsorbentlerin filtre sistemindeki görünümleri Şekil 3.12’de görülmektedir.
Sırasıyla klinoptilolit, hidrofobik klinoptilolit, hidrofobik bentonit, aktif karbon, CNF,
silika jel, PVA ve aktif karbon adsorbentleri kullanılmıştır. Çizelge 3.4’de kullanılan
adsorbentler, miktarları ve deney süreleri görülmektedir.

Şekil 3.12 : Kullanılan adsorbentler.
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Çizelge 3.4 : Kullanılan adsorbentler ve miktarları.
Adsorbent Adı

Adsorbent Miktarı (gr)

Deney Süresi (dak)

Klinoptilolit

10

660

Hidrofobik Klinoptilolit

10

120

10

120

Aktif Karbon

5

30

CNF

1

120

Silika jel

10

120

PVA

10

120

Hidrofobik
Bentonit

Klinoptilolit ve bentonit adsorbentleri hidrofobik yapıya getirilirken nemini gidermek
amacıyla 1 gece boyunca 100 °C etüvde kurutulmuşlardır. Daha sonrasında oda
sıcaklığına gelene dek soğutulmuşlardır. Adsorbentler oda sıcaklığına soğutulduktan
sonrasında her numune önceden belirlenmiş konsantrasyondaki hekzan içerisinde 50
mL hacimde olacak şekilde metiltriklorosilan (MTS) çözeltisi hazırlanmıştır.
İşlevselleştirilmiş adsorbentler çözelti içerisinden alınarak saf hekzan ile yıkanıp
kurutulmuşlardır (Pagliero ve diğ., 2020).
Deneylerde klinoptilolit ve hidrofobik klinoptilolit, bentonit hidrofobik, aktif karbon,
CNF, silika jel ve PVA polimeri gibi adsorbentler kullanılmıştır. Kullanılan
adsorbentlerin seçilmesinde bazı faktörler etkili olmuştur. Klinoptilolit adsorbenti bir
çeşit zeolit türüdür. Klinoptilolit adsorbenti doğal zeolitler arasından teknolojik
ürünleri en iyi sonuç veren ve dünyada rezervi en çok bulunan zeolitlerdendir, böylece
piyasada fiyat olarak da uygundur. Ayrıca içme suyu, havuz suyu, toksik kirletici
(Amonyum, ağır metal gibi), baca gazları, radyoaktif maddelerin uzaklaştırılması gibi
birçok arıtım sistemlerinde filtre malzemesi olarak da kullanıldığı görülmüştür (Bilgin
& Koç, 2012). Bentonit adsorbenti bir çeşit kil mineralidir. Su, meyve suyu gibi arıtım
sistemlerinde kullanılmaktadır. Bentonitin yaygın kullanım alanlarında adsorbent
olarak etkili kullanımı olduğu da görülmüştür. Ayrıca Türkiye geniş bentonit
yataklarına sahiptir. Bentonit gibi killer yapısal ve yüzeysel özellikleri sonucunda
spesifik yüzey alanı, yüksek kimyasal ve mekanik kararlılığı gibi avantajlı sonuçlar
göstermektedir (Başbuğ, 2008). Aktif karbon adsorbenti ise bir çeşit yapay
adsorbenttir. Yapay adsorbentlerin avantajlarından en önemlilerinden biri istenilen
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özelliklerde üretilebilmelileridir. Bir diğer kullanılan silika jel adsorbenti ise aktif
karbon adsorbentlerinden en yaygın olarak kullanılan ticari türlerindendir. Aktif
karbon yüksek gözenekliliğe sahip olmasından dolayı çeşitli sistemlerde yaygın olarak
kullanılan adsorbentlerdendir (Yalçın & Demir, 2014). Bir diğer adsorbent olan
selüloz nanofibril (CNF) bir çeşit doğal polimerdir. Kendi yapılarından kaynaklı
olarak yüksek dirence, yüksek mekanik özelliklere sahip olduklarından önemli
avantajlar sergileyebilmektedirler (Aydemir ve diğ.). PVA polimerinin ise literatür
çalışmalarında filtrasyon çalışmalarında yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür ve
yapılan deneylerde bir diğer adsorbent olarak kullanılmıştır. Klinoptilolit ve bentonit
adsorbentleri ayrıca hidrofilik yapıda iken hidrofobik özellik sergileyecek şekilde
deneylerde kullanılmıştır. Adsorbentlerin hidrofobik özellik sergileyecek şekilde
yüzeylerinin işlevselleştirilmesinin amacı temas açısını arttırmaktır (Pagliero ve diğ.,
2020).
Adsorpsiyon deneylerinde kullanılan adsorbentler arasından giderim verimi en yüksek
olan adsorbent ile deneylere devam edilmiştir.

Optimum miktardaki adsorbent

miktarının belirlenmesi amacıyla adsorbentin farklı miktarlarda kullanılması ile de
çeşitli deneyler gerçekleştirilmiştir. Aktif karbon adsorbenti, sırasıyla 1 gr, 3 gr, 5 gr,
8 gr ve 10 gr olacak şekilde filtre sistemine yerleştirilmiştir ve her deneyde reaktör
sistemine aynı miktarda 10 µL toluen enjekte edilerek adsorpsiyon deneyleri
tekrarlanmıştır. Şekil 3.13’de filtre sistemine konulan farklı miktarlardaki aktif karbon
adsorbentleri görülmektedir.

Şekil 3.13 : Aktif karbon miktarları.
3 gr ve 5 gr aktif karbon kullanılan deneylerde, farklı toluen miktarları enjeksiyon
edilerek tekrarlanmıştır. Sırasıyla reaktör sisteminin içerisine 20, 10, 10, 10, 8, 5 ve 5
µL toluen enjeksiyonları yapılmıştır. Reaktör sistemine farklı oranlarda yapılan toluen
enjeksiyonları sonrasında her dakika sonunda alınan ppm cinsinden ölçüm sonuçlarına
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göre değerler sabitlenince bir diğer toluen enjeksiyonu gerçekleştirilmiştir. Reaktör
sistemine enjekte edilen toluen miktarının ppm cinsinden değerinin hesaplanışı
aşağıdaki gibidir. 10 µL toluen için hesaplanış denklem 3.3’de görülmektedir.
𝐻𝑎𝑐𝑖𝑚 × 𝑌𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘 = 𝐾ü𝑡𝑙𝑒
𝑔𝑟 𝑚𝑔
10 µ𝐿 𝑡𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛 × 0,867
( ) = 8,67 𝑚𝑔 = 8,67 × 10−3 𝑔𝑟
𝑐𝑚3 µ𝐿
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑘ü𝑙𝑒𝑟 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 (𝑀𝐴)
𝐾ü𝑡𝑙𝑒 (𝑀)
𝑔𝑟
92,14
𝑚𝑜𝑙
𝑀𝑜𝑙 (𝑛) =
= 9,41 × 10−5 𝑚𝑜𝑙
8,67 × 10−3 𝑔𝑟
𝑀𝑜𝑙 (𝑛) =

𝑃×𝑉 =𝑛×𝑅×𝑇
1 𝑎𝑡𝑚 × 𝑉 = 9,41 × 10−5 𝑚𝑜𝑙 × 0,082

𝐿 × 𝑎𝑡𝑚
× (30 + 273)𝐾
𝑚𝑜𝑙 × 𝐾

𝑉 = 0,00234 𝐿 = 2,34 𝑚𝐿
𝑉=

2,34 𝑚𝐿
= 23,4 𝑝𝑝𝑚
10−3 𝑚𝐿
100 𝐿 × 1 𝐿
(3.3)

3.4 Eş Zamanlı PM Giderimi ve Toluen Adsorpsiyon Deneyleri
Üretilen PA6 nanolif filtreler ile yapılan partikül madde giderim deneylerinde en iyi
sonucu veren filtre belirlenmiştir. Farklı adsorbentler ile yapılan UOB adsorpsiyon
deneylerinde ise en iyi performans sergileyen adsorbent belirlenmiştir. Belirlenen
adsorbentin farklı oranlardaki miktarları denenerek UOB adsorpsiyon performansları
karşılaştırılmıştır ve miktarlarına karar verilmiştir. PM giderimi ve UOB adsorpsiyon
deneylerinde en iyi performansı sergileyen filtre, adsorbent ve adsorbentin miktarları
seçilerek eş zamanlı giderim için optimum koşullar belirlenmiştir. Filtre sistemine
yerleştirilen filtre ve farklı miktarlardaki adsorbent ile PM gideriminin ve toluen
adsorpsiyonunun eş zamanlı olarak incelemesi yapılmıştır. Eş zamanlı PM ve UOB
giderimleri için oluşturulan filtre sistemi Şekil 3.14’de, reaksiyon sistemi Şekil 3.16’da
ve Şekil 3.15’de kirleticilerin giderim mekanizması görülmektedir.
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Şekil 3.14 : Eş zamanlı giderim için filtre sistemi.

Şekil 3.15 : Eş zamanlı PM ve UOB giderim mekanizması.

Şekil 3.16 : Eş zamanlı giderim ölçümleri.
Eş zamanlı giderim deneylerinde filtre sistemi içerisine en iyi sonucu veren filtre ve
adsorbent miktarları konulmuştur. Temiz hava kalibrasyonu yapılan UOB ölçüm
cihazı, filtre sistemi içerisine yerleştirilen filtrasyon cihazı ve partikül madde ölçüm
cihazı çalıştırılıp filtrasyon sistemi kapatılmıştır. Şırınganın içerisine alınan 10 µL
toluen sisteme enjekte edilerek belirli aralıklarda ppm cinsinden ölçümler alınmıştır.
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Denenen adsorbent miktarları ile yapılan deneylerde seri toluen enjeksiyonları
yapılmıştır. 10 µL olarak yapılan seri toluen enjeksiyonlarında UOB ölçüm
değerlerinde azalma miktarı sabitlenmeye yakın değerlerde iken yeni toluen
enjeksiyonları yapılmıştır.
3.5 Gerçek Oda Koşullarında Eş Zamanlı Giderim Çalışmaları
Üretilen nanolifler ve adsorbentler ile reaktör sisteminde gerçekleştirilen partikül
madde ve uçucu organik bileşik ölçümleri sonucunda kullanılacak olan malzemelere
karar verilmiştir. Kesikli reaktör sisteminde gerçekleştirilen deneyler sonucunda M4
nanolif filtresi ve 3 gram aktif karbon adsorbentinin gerçek oda koşullarında
denenmesine karar verilmiştir. Deneyler yaklaşık 36 m3 hacme sahip olan boş oda
sisteminde gerçekleştirilmiştir. 3 gr aktif karbon adsorbenti ve M4 nanolif filtresi
filtrasyon sistemine yerleştirilmiştir. Deney başlangıcında oda içerisine 3,5 ml toluen
enjekte edilerek 6 saat boyunca belirli periyotlarda ölçümler alınmıştır. Gerçek oda
koşullarında eş zamanlı giderim çalışmaları Şekil 3.17’de görülmektedir.

Şekil 3.17 : Gerçek oda koşullarında gerçekleştirilen ölçümler.
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4. SONUÇLAR
4.1 Kullanılan Malzemelerin Karakterizasyon Sonuçları
SEM analizi sonuçlarının değerlendirilmesi
Nanolif filtreler için SEM analizi ile fiber çaplarının hesaplanması bu kısımda
gerçekleştirilmiştir. M4, M5 ve M6 nanolif filtrelerine ait farklı ölçeklerdeki SEM
görüntüleri Şekil 4.1, Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’de görülmektedir. Ağırlıkça %18 PA6
polimeri, 4731 kodlu mesh filtre ve üretim süresi 15 dakika olan M4 nanolif filtresi
için Image J programı ile hesaplanan 1 µm ölçekteki nanolif çapı 147±23 nm olarak
hesaplanmıştır. Ağırlıkça %18 PA6 polimeri, 4731 kodlu mesh filtre ve üretim süresi
30 dakika olan M5 nanolif filtresi için Image J programı ile hesaplanan 1 µm ölçekteki
nanolif çapı 165±30 nm’dir. Ağırlıkça %18 PA6 polimeri, 4731 kodlu mesh filtre ve
üretim süresi 45 dakika olan M6 nanolif filtresi için Image J programı ile hesaplanan
1 µm ölçekteki nanolif çapı 167±40 nm‘dir. Çizelge 4.1’de filtrelerin Image J programı
ile hesaplanan nanolif fiber çapları görülmektedir. Nanolif filtrelerde üretim süresinin
artması fiber çapını çok büyük ölçüde etkilememiştir. Nanolif çaplarının 147-167 nm
arasında değiştiği görülmektedir.
Wei ve diğ. (2010) tarafından yapılan çalışmada PA6 çözelti konsantrasyonları %10
ve üzeri konsantrasyonlarda (%15-%40) ortalama nanolif çapları 77 nm’den 350 nm
değerlerine artmıştır. Bu ölçümlerde de ağırlıkça %18 PA6 polimeri ile üretilen nanolif
filtrelerde fiber çapları bu aralık arasında hesaplanmıştır (Wei ve diğ., 2010). S. Zhang
ve diğ. (2009) yaptıkları çalışmada PA6 polimeri ile elektroeğirme yöntemiyle nanolif
üretimi yapmışlardır. Çalışmada çözelti konsantrasyonları %10, %12 ve %15 olarak
çalışılmıştır. PA6 konsantrasyonu %10-12 aralığında iken nanolif çapı 85 nm
ölçülürken konsantrasyon %15 olduğunda ise nanolif çapının 121 nm olarak ölçüldüğü
ve fiber çaplarının konsantrasyon artışıyla beraber arttığı gözlenmiştir. Konsantrasyon
artışı ile nanolif çaplarının artmış olduğu değerlendirilirse çalışılan %18 PA6
konsantrasyonunda bu verilen aralık değerlerinden daha yüksek nanolif çapı olacağı
beklenmektedir ve sonuçlara bakıldığında daha yüksek nanolif çapı hesaplandığı
görülmüştür (S. Zhang ve diğ., 2009).
Nirmala ve diğ. (2011) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile üretilen
ağırlıkça %22 PA6 polimeri ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirmiştir. Nanolif
çaplarının 75-110 nm aralığında olduğu görülmüştür (Nirmala ve diğ., 2011). Aydın
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(2020) yaptığı çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %13 PA6 polimeri,
halloysit nanotüp (HNT) ve nanokil (NK) adsorbentleri ve TiO2 ve ZnO katalizörleri
ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Elektroeğirme parametreleri olarak voltaj
25 kV, uç-kolektör arası mesafe 15 cm, besleme hızı 1 mL/sa, 1,5 mL/sa ve 2 mL/sa,
nanolif filtre üretim süresi ise 30 dak, 45 dak ve 60 dak olarak belirlenmiştir.
Oluşturulan NK-Ti ve NK-Zn nanolif filtre ortamları için fiber çapı 80-140 nm
arasında olduğu görülmüştür (Aydın, 2020). Kim ve diğ. (2008) yaptıkları çalışmada
PA6 nanolif filtre üretimi gerçekleştirmişlerdir ve nanolif çapları 100 nm ile 730 nm
ile arasında olduğu görülmüştür. Bai ve diğ. (2013) yaptıkları çalışmada elektroeğirme
yöntemi ile ağırlıkça %10 ve %15 PAN polimeri ve aktif karbon adsorbenti ile nanolif
filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Ağırlıkça %10 PAN ile hazırlanan çözeltideki fiber
çapı 90-200 nm, ortalama olarak ise 140 nm’dir. Ağırlıkça %15’lik PAN ile hazırlanan
çözeltideki fiber çapı 550-850 nm, ortalama olarak ise 650 nm’dir (Bai ve diğ., 2013).
Ju & Oh (2017) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %10 PAN
polimeri, ağırlıkça %10 selüloz asetat (CA) ve aktif karbon adsorbenti ile nanolif filtre
üretimi gerçekleştirilmiştir. Nanolif fiber çapı 150-400 nm, ortalama olarak ise 200
nm olarak görülmüştür (Ju & Oh, 2017). Buyukada-Kesici ve diğ. (2021) yaptıkları
çalışmada elektroeğirme yöntemi ile ağırlıkça %13’lük ve %17’lik PA6 polimeri ve
ağırlıkça %0, %1, %1,5, %2’lik selüloz nanokristal (SNK) ile nanolif filtre üretimi
gerçekleştirilmiştir. Fiber çapı ağırlıkça %17 PA6 ve ağırlıkça %1,5 SNK için 131,03
± 26,15 nm olarak görülmüştür (Buyukada-Kesici ve diğ., 2021).

Şekil 4.1 : M4 nanofiber filtresi için SEM analizi sonuçları.
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Şekil 4.2 : M5 nanofiber filtresi için SEM analizi sonuçları.

Şekil 4.3 : M6 nanofiber filtresi için SEM analizi sonuçları.
Çizelge 4.1 : Nanolif filtrelerin nanolif fiber çapı değerleri.
Numune

PA6 Polimeri

Destek

Üretim Süresi

Nanolif

Kodu

(Ağırlıkça, %18)

Tabakası

(dak)

Çapı

(Mesh Filtre)

(nm)

M4

% 18

4731

15

147±23

M5

% 18

4731

30

165±30

M6

% 18

4731

45

167±40
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4.2 Kullanılan Malzemelerin Performans Sonuçları
4.2.1 Nanolif filtrelerin hava geçirgenliği sonuçları
Nanolif

filtrelerin

karakterizasyonunun

belirlenmesinde

önemli

performans

ölçümlerinden biri hava geçirgenliği testidir. Hava geçirgenliği testi filtreden geçen
hava miktarını belirlemek ve bu nanolif filtrelerin kullanılabilirliği ile alakalı fikir
vermek amacıyla kullanılan bir test olarak görülmektedir. (Dhineshbabu ve diğ., 2014)
yaptıkları çalışmada hava geçirgenliği testlerinin filtrelerin koruyucu uygulamalar için
önemli parametrelerden biri olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca hava geçirgenlik
ölçümleri sonucunda elde edilen verilerin nanoliflerin fiber çapları ile ilgili de bilgi
sağlayabildiği görülmektedir. (N. Wang ve diğ., 2014) tarafından yapılan çalışmada
nanolif filtrelerin fiber çaplarındaki artış gözeneklilik ile beraber hava geçirgenlik
sonuçlarını da arttırdığı görülmüştür. Üretilen 6 adet nanolif filtreye temsil edici 3
farklı noktasından 100 Pa basınç altında ölçümler gerçekleştirilmiştir ve hava
geçirgenlik sonuçları Şekil 4.4’te görülmektedir. 15 dakikalık üretim süresine sahip
M1 ve M4 nanolif filtreler için hava geçirgenliği ölçüm sonuçları sırasıyla 23,00
mm/sn ve 22,67 mm/sn’dir. 30 dakikalık üretim süresine sahip M2 ve M5 nanolif
filtrelerin hava geçirgenliği ölçüm sonuçları sırasıyla 10,67 mm/sn ve 13,75
mm/sn’dir. 45 dakikalık üretim süresine sahip M3 ve M6 nanolif filtrelerin hava
geçirgenliği ölçüm sonuçları sırasıyla 10,00 mm/sn ve 9,25 mm/sn’dir.
Vitchuli ve diğ. (2011) yaptıkları çalışmada PA6 polimeri ile nanolif filtre üretimi
gerçekleştirmişlerdir ve hava geçirgenliği testini filtre karakterizasyonunu belirlemek
amacıyla uygulamışlardır. Hava geçirgenliği testi 17,7 cm2 test başlığı alanı ve 762
mm cıva basıncı koşullarında uygulanarak 15,08 ± 0,1 mm/sn değeri elde edilmiştir ve
bu sonucun kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmüştür (Vitchuli ve diğ., 2011).
Ryšánek, Štojdl, ve diğ. (2019) tarafından yapılan bir diğer çalışma sonucunda
ağırlıkça %12 PA6 polimeri ile nanolif üretimi gerçekleştirmişlerdir. 93 ± 5 Pa basınç
altında 80 mm x 55 mm boyutlarındaki filtre numunelerine hava geçişi testi
uygulanmıştır ve 36,68 mm/sn hava geçirgenliği sonucu elde etmişlerdir. Yaklaşık
aynı basınç değerlerinde gerçekleştirilen hava geçirgenliği ölçümlerinde polimer
konsantrasyonunun daha düşük olması sebebi ile elde edilen sonucun daha yüksek
hava geçirgenliğine sahip olması beklenen bir durum olduğu görülmüştür (Ryšánek,
Štojdl, ve diğ., 2019). Polat ve diğ. (2014) benzer koşullar altında gerçekleştirdikleri
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çalışmada ağırlıkça %10 PA6 polimeri ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirmişlerdir.
PA6 nanolif filtresinde gerçekleştirilen hava geçirgenliği testi sonucunu 19 mm/sn
olarak

belirtmişlerdir.

Gerçekleştirilen

çalışmalar

ile

ölçüm

sonuçları

karşılaştırıldığında değişken parametrelerin ölçüm sonuçlarına etkisi göz önüne
alınarak benzer sonuçların elde edildiği söylenebilir. Şekil 4.4’te de görüldüğü gibi
nanolif filtrelerin üretim süresi arttıkça hava geçirgenlik değerleri azalmıştır. Üretim
sürelerinin artması ile nanolif tabaka kalınlıkları artmış ve hava geçirgenliklerini
doğrudan etkilenmiştir. Yin ve diğ. (2013) yaptıkları çalışmalar sonucu nanolif filtreler
ne kadar kalın ise hava geçirgenliğinin o kadar düşük olacağını belirtmişlerdir. Nanolif
filtrenin kalın olması havanın kat etmesi gereken mesafenin o derecede uzun olmasını
ve bundan dolayı da basınç düşüşünü arttırabileceğini belirtmişlerdir. Literatür
çalışmaları ile uyumlu olarak nanolif kalınlığının artması ile hava geçirgenliğinin
azalmış olduğu görülmüştür (Yin ve diğ., 2013). Kullanılan destek tabakalarına göre
değerlendirme yapıldığında ise hava geçirgenlikleri sonuçlarında çok büyük
farklılıklar olmadığı görülmektedir.

Hava Geçirgenliği (mm/sn)

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

5,00
0,00
M1

M2

M3

M4

M5

M6

Nanolif Filtreler

Şekil 4.4 : Nanolif filtrelerin hava geçirgenliği sonuçları.
4.2.2 Su buharı geçişi sonuçları
Su buharı geçişi, belirli bir filtre alanından belirli bir zaman diliminde geçen su buharı
miktarına denmektedir ve su buharı geçişi değeri kütle transfer kapasitesi olarak da
bilinmektedir. Su buharının nanolif içerisindeki taşınma mekanizması nanoliflerin
genel performansını gösteren önemli parametrelerdendir. (Mukhopadhyaya ve diğ.,
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2005) yaptıkları çalışmada su buharı geçişi değerinin nanolif filtrenin gözenek çapı ve
kullanılan malzeme türü gibi fiziksel özellikleri ile de ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.
Nanolif filtrelerin su buharı geçişi sonuçları Şekil 4.5’te görülmektedir. 15 dakikalık
üretim süresine sahip M1 ve M4 nanolif filtrelerin su buharı geçişi değerleri sırasıyla
410,03 gr/m2/sa ve 310,51 gr/m2/sa’dir. 30 dakikalık üretim süresine sahip M2 ve M5
nanolif filtrelerin su buharı geçişi değerleri sırasıyla 366,24 gr/m2/sa ve 286,62
gr/m2/sa’dir. 45 dakikalık üretim süresine sahip M3 ve M6 nanolif filtrelerin su buharı
geçişi değerleri sırasıyla 342,36 gr/m2/sa ve 207,01 gr/m2/sa’dir. Üretim süresinin
artması ile su buharı geçişi değerlerinin azaldığı görülmüştür.
Farklı aktif karbon miktarları için de su buharı geçişi deneyleri gerçekleştirilmiştir ve
Şekil 4.6’da görülmektedir. 3 gr aktif karbon ile gerçekleştirilen su buharı geçişi
sonucu 135,35 gr/m2/sa’dir. 5 gr aktif karbon ile gerçekleştirilen su buharı geçişi
sonucu 199,04 gr/m2/sa’dir. Fazla miktarda aktif karbon bulunan düzenekte daha fazla
su buharı tutulumu gerçekleşmiştir.
Destek tabakaları açısından değerlendirildiğinde BW6717 kodlu mesh filtrede 4731
kodlu mesh filtreye göre su buharı geçişi sonuçlarının daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Vitchuli ve diğ. (2011) yaptıkları çalışmada nanoliflerin su buharı geçişlerini
ölçmüşlerdir. Numuneler deney öncesinde 24 saat boyunca 20°C'de ve %65 bağıl
nemde şartlandırılmışlardır. PA6 nanolif filtresi için gerçekleştirilen deneyde su buharı
geçişi deneyi sonucu 324±1,42 gr/m2/sa olarak görülmüştür. Hava geçirgenliği
değerinin pratik uygulamalar için kabul edilebilir değerlerde olduğu görülmüştür ve
ölçüm sonuçları ile karşılaştırıldığında benzer sonuçların olduğu görülmüştür
(Vitchuli ve diğ., 2011). Maksoud ve diğ. (2018) yaptıkları çalışmada nanolif filtrenin
kalınlığının artması ile ortalama gözenek çapının da azaldığını belirtmişlerdir ve
ölçüm sonuçlarında da üretim süresi arttıkça kalınlaşan filtrede su buharı geçişi
değerlerinin düşüş gösterdiği görülmüştür. Hashmi ve diğ. (2019) yaptıkları çalışmada
PAN polimeri ile oluşturulan nanolif filtrelerede gerçekleştirilen ölçüm sonucu 197,04
gr/m2/sa olarak ölçülmüştür. Nanolif filtreye entegre edilen CuO nanoeklentisi ile
yapılan ölçümlerde ise su buharı geçişi değerlerinin arttığı görülmüştür. Sheng ve diğ.
(2016) yaptıkları çalışmada PAN polimeri ve polidimetilsiloksan nanoeklentisi ile
oluşturulan nanolif filtrede ölçülen su buharı geçişi sonucu 520,83 gr/m2/sa olarak
belirtilmiştir. Maksoud ve diğ. (2018) yaptıkları çalışmada PU polimeri ile oluşturulan
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nanolif filtrede su buharı geçişi sonucunun en düşük kalınlık ve en büyük fiber çapında
62 gr/m2/sa olduğu bildirilmiştir.
Su Buharı Geçişi (gr/m2/sa)
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Şekil 4.5 : Nanolif filtreler için su buharı geçişi sonuçları.
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Şekil 4.6 : Farklı aktif karbon miktarları için su buharı geçişi sonuçları.
4.3 Toluen Giderim Çalışmalarının Sonuçları
Uçucu organik bileşiklerden toluen kirleticisinin giderimi için farklı adsorbentler
kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Toluen giderimi için klinoptilolit, bentonit,
aktif karbon, CNF, silika jel ve PVA malzemeleri kullanılmıştır.
4.3.1 Farklı adsorbentler ile yapılan ön çalışmaların sonuçları
Klinoptilolit ve hidrofobik klinoptilolit, bentonit hidrofobik, aktif karbon, CNF, silika
jel ve PVA polimeri gibi adsorbentler kullanılarak toluen giderimi için en iyi sonucu
veren adsorbente aşağıdaki ön çalışmalar sonucunda karar verilmiştir. Ön çalışmalar
sonucunda kullanılan adsorbentler ve giderim verimleri Çizelge 4.2’de görülmektedir.
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Klinoptilolit adsorbenti ile toluen giderim çalışmalarında filtrasyon cihazının içerisine
konulan 10 gr klinoptilolit adsorbentinin reaktör sistemine 10 µl toluen enjeksiyonu
sonucunda zamana bağlı C/C0 grafiği Şekil 4.7’de görülmektedir. 660 dakika boyunca
yapılan ölçümlerde toluen gideriminin %31,5 olduğu görülmüştür. Klinoptilolit
adsorbentinin giderim verimini arttırmak amacıyla adsorbenti hidrofobik hale
getirerek ölçümler tekrarlanmıştır. Filtrasyon cihazının içerisine konulan 10 gr
hidrofobik klinoptilolit adsorbentinin reaktör sistemine 10 µl toluen enjeksiyonu
sonucunda zamana bağlı C/C0 grafiği ise Şekil 4.8’de görülmektedir. Gerçekleştirilen
ölçümlerde toluen gideriminin %5,9 olduğu görülmüştür.
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Şekil 4.7 : Klinoptilolit adsorbenti ile toluen giderim grafiği.
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Şekil 4.8 : Hidrofobik klinoptilolit adsorbenti ile toluen giderim grafiği.
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Hidrofobik bentonit adsorbenti ile toluen giderim çalışmalarında filtrasyon cihazının
içerisine konulan 10 gr bentonit hidrofobik adsorbentinin reaktör sistemine 10 µl
toluen enjeksiyonu sonucunda zamana bağlı C/C0 grafiği Şekil 4.9’da görülmektedir.
Gerçekleştirilen ölçümlerde toluen gideriminin %5,1 olduğu görülmüştür.
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Şekil 4.9 : Hidrofobik bentonit adsorbenti ile toluen giderim grafiği.
Aktif karbon adsorbenti ile toluen giderim çalışmalarında filtrasyon cihazının içerisine
konulan 5 gr aktif karbon adsorbentinin reaktör sistemine 10 µl toluen enjeksiyonu
sonucunda zamana bağlı C/C0 grafiği ise Şekil 4.10’da görülmektedir. Gerçekleştirilen
ölçümlerde toluen gideriminin %98,6 olduğu görülmüştür.
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Şekil 4.10 : Aktif karbon adsorbenti ile toluen giderim grafiği.
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CNF adsorbenti ile toluen giderim çalışmalarında filtrasyon cihazının içerisine
konulan 1 gr CNF adsorbentinin reaktör sistemine 10 µl toluen enjeksiyonu sonucunda
zamana bağlı C/C0 grafiği ise Şekil 4.11’de görülmektedir. Gerçekleştirilen
ölçümlerde toluen gideriminin %6,7 olduğu görülmüştür.
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Şekil 4.11 : CNF adsorbenti ile toluen giderim grafiği.
Silika jel adsorbenti ile toluen giderim çalışmalarında filtrasyon cihazının içerisine
konulan 10 gr silika jel adsorbentinin reaktör sistemine 10 µl toluen enjeksiyonu
sonucunda zamana bağlı C/C0 grafiği ise Şekil 4.12’de görülmektedir. Gerçekleştirilen
ölçümlerde toluen gideriminin %11,2 olduğu görülmüştür.
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Şekil 4.12 : Silika jel adsorbenti ile toluen giderim grafiği.
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PVA adsorbenti ile toluen giderim çalışmalarında filtrasyon cihazının içerisine
konulan 10 gr PVA polimerinin reaktör sistemine 10 µl toluen enjeksiyonu sonucunda
zamana bağlı C/C0 grafiği ise Şekil 4.13’de görülmektedir. Gerçekleştirilen
ölçümlerde toluen gideriminin %7,1 olduğu görülmüştür.
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Şekil 4.13 : PVA polimeri ile toluen giderim grafiği.
Çizelge 4.2’de kullanılan adsorbentler ile gerçekleştirilen deneyler ile elde edilen
giderim verimleri görülmektedir.
Çizelge 4.2 : Farklı adsorbentler ile yapılan ön çalışmaların giderim verimleri.
Adsorbent Miktarı

Deney

Giderim

(gr)

Süresi (dak)

Verimi (%)

Klinoptilolit

10

660

31,5

Hidrofobik Klinoptilolit

10

120

5,9

10

120

5,1

Aktif Karbon

5

30

97,0

CNF

1

120

6,7

Silika jel

10

120

11,2

PVA

10

120

7,1

Adsorbent türü

Hidrofobik
Bentonit

4.3.2 Aktif karbon ile yapılan toluen adsorpsiyonu çalışmalarının sonuçları
Farklı adsorbentler ile yapılan deney grafiklerinde giderimin en çok aktif karbon
adsorbenti ile olduğu görülmüştür. En iyi performansı sergileyen adsorbent aktif
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karbon olduğundan bu adsorbent ile devam edilmiştir. Optimum miktarda aktif karbon
miktarına karar verilmesi için ise aşağıda görülen deneyler gerçekleştirilmiştir. Toluen
giderimlerinin zamana bağlı C/C0 grafikleri ise Şekil 4.14’de görülmektedir. Filtre
sisteminin içerisine 1 gr, 3 gr, 5 gr, 8 gr ve 10 gr aktif karbon konulmuştur. Yapılan
her bir deneyde reaktör sisteminin içerisine 10 µl toluen enjeksiyonu yapılmıştır. 1 gr
aktif karbon adsorbenti ile gerçekleştirilen ölçümlerde %96,2 giderim verimi elde
edilmiştir. 3 gr aktif karbon adsorbenti ile gerçekleştirilen ölçümlerde %98,8 giderim
verimi elde edilmiştir. 5 gr aktif karbon adsorbenti ile gerçekleştirilen ölçümlerde
%98,6 giderim verimi elde edilmiştir. 8 gr aktif karbon adsorbenti ile gerçekleştirilen
ölçümlerde %99,4 giderim verimi elde edilmiştir. 10 gr aktif karbon adsorbenti ile
gerçekleştirilen ölçümlerde %99,00 giderim verimi elde edilmiştir. Aktif karbon
miktarlarına göre giderim verimleri Çizelge 4.3’de görülmektedir.
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Şekil 4.14 : Farklı miktarlarda gerçekleştirilen aktif karbon adsorpsiyonları.
Çizelge 4.3 : Farklı miktarlarda gerçekleştirilen aktif karbon giderim verimleri.
Aktif Karbon Miktarları

Giderim Verimleri

1 gr

%96,2

3 gr

%98,8

5 gr

%98,6

8 gr

%99,4

10 gr

%99,00
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Farklı adsorbentler arasından devam edilmesine karar verilen aktif karbon
adsorbentinin farklı miktarları denenerek optimum miktarlar belirlenmiştir. 3 ve 5 gr
aktif karbon adsorbent miktarları zaman-giderim açısından değerlendirilerek bu
miktarlar ile deneylere devam edilmesine karar verilmiştir.
4.3.3 Seri toluen enjeksiyonları ile yapılan adsorpsiyon çalışmaları
Aktif karbon adsorbentinin bulunduğu reaktör sisteminin içerisine seri toluen
enjeksiyonları gerçekleştirilmiştir. Filtre sistemi içerisine 3 gr ve 5 gr aktif karbon
adsorbenti yerleştirilerek reaksiyon sisteminin içerisine 46,7 ppm, 23,4 ppm, 23,4
ppm, 23,4 ppm, 18,70 ppm, 11,6 ppm ve 11,6 ppm toluen kirleticisi enjekte edilmiştir.
C/C0-Zaman grafiği Şekil 4.15’de oluşturulmuştur. Reaktör sistemine yapılan farklı
miktarlardaki toluen enjeksiyonları sonucunda Şekil 4.15’de görülen grafik göz
önünde bulundurulduğunda her iki miktarın eş zamanlı giderim çalışmalarında da
denenmesine karar verilmiştir.
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Şekil 4.15 : 3 gr & 5 gr aktif karbon ve farklı toluen enjeksiyonları ile hesaplanan
C/C0 değerleri.
4.4 Nanolifler ile Partikül Madde Giderim Çalışmalarının Sonuçları
4.4.1 Kesikli reaktör sonuçları
Kesikli reaktörün konulacağı ortamın kontrolü, ortam şartlarının tayini ve ölçüm
koşulları optimizasyonunun sağlanması amacıyla reaktör sisteminin konulacağı oda
içerisinde (≈36 m3) ölçümler gerçekleştirilmiştir. Deney 1, deney 2, deney 3, deney 4,
deney 5, deney 6 ve deney 7’de oda içerisinde sadece partikül madde ölçüm cihazı ile
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PM1,0 ve PM2,5 boyutları için ölçümler gerçekleştirilmiştir. PM1,0 boyutu için
gerçekleştirilen deney sonuçları Şekil 4.16’da, PM2,5 boyutu için gerçekleştirilen
deney sonuçları ise Şekil 4.17’de görülmektedir.
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Şekil 4.16 : PM1,0 ölçümleri-ortam kontrolü.
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Şekil 4.17 : PM2,5 ölçümleri-ortam kontrolü.
Reaktör sisteminin içerisinde (≈100 L) partikül madde ölçümleri PM1,0 ve PM2,5
boyutları için gerçekleştirilmiştir. Deney 8 ve deney 9’da reaktör sisteminin kontrolü
olarak reaktör sisteminin içerisinde sadece partikül madde ölçüm cihazı konularak
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ölçümler gerçekleştirilmiştir. Deney 10 ve Deney 11’de reaktör sisteminin içerisine
filtrasyon cihazının kendisi konularak partikül madde ölçüm cihazı ile ölçümler
gerçekleştirilmiştir. Deney 12’de ise reaktör sisteminin içerisine filtrasyon cihazının
kendisinin içerisinde yer alan destek tabakası çıkarılarak partikül madde ölçüm cihazı
ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. PM1,0 boyutu için gerçekleştirilen ölçüm sonuçları
Şekil 4.18’de, PM2,5 boyutu için gerçekleştirilen ölçüm sonuçları Şekil 4.19’da
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Şekil 4.18 : PM1,0 ölçümleri-reaktör sistemi.
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Şekil 4.19 : PM2,5 ölçümleri-reaktör sistemi.
Nanolifler ile gerçekleştirilen ölçümlerde M1, M2, M3, M4, M5 ve M6 nanolif
filtreleri sırasıyla filtre sistemine yerleştirilerek reaktör sisteminin içerisinde (≈100 L)
PM1,0 ve PM2,5 boyutları için ölçümler gerçekleştirilmiştir. Her bir filtre ve partikül
boyutu için yapılan ölçümler reaktör sisteminin içerisinde kontrol filtresi ile yapılan
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ölçümler ile karşılaştırılmıştır. PM1,0 boyutu için gerçekleştirilen ölçüm sonuçları Şekil
4.20‘de görülmektedir. PM1,0 tanecik boyutu için kontrol fitresinin giderim veriminin
%81 olduğu görülmüştür. M1 filtrede %89, M2 filtrede %89, M3 filtrede %84, M4
filtrede %93, M5 filtrede %91, M6 filtrede %91 olduğu görülmüştür. Nanolif filtreler
ile yapılan ölçümler sonucunda PM1,0 boyutu için giderim verimleri Çizelge 4.4’de
görülmektedir.
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Şekil 4.20 : Nanolif filtreler ile PM1,0 ölçümleri.
Çizelge 4.4 : Nanolif filtreler ile yapılan ölçüm sonucu PM1,0 giderim verimleri.
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PM2,5 boyutu için gerçekleştirilen ölçüm sonuçları Şekil 4.21‘de görülmektedir. PM2,5
tanecik boyutu için kontrol fitresinin giderim veriminin %87 olduğu görülmüştür. M1
filtrede %91, M2 filtrede %79, M3 filtrede %80, M4 filtrede %94, M5 filtrede %90,
M6 filtrede %90 olduğu görülmüştür. Nanolif filtreler ile yapılan ölçümler sonucunda
PM2,5 boyutu için giderim verimleri Çizelge 4.5’de görülmektedir.
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Şekil 4.21 : Nanolif filtreler ile PM2,5 ölçümleri.
Çizelge 4.5 : Nanolif filtreler ile yapılan ölçüm sonucu PM2,5 giderim verimleri.
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Chuang ve diğ. (2014) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PVA polimeri
ve TiO2 katalizörü kullanılarak nanolif üretimi gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon süresi 5
dakikadan fazla olduğunda boyutu 200 nm’den fazla olan partiküller için %90 partikül
madde giderimi görülmüştür. S. Li ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme
yöntemi ile PVA polimeri ve Ag nanoeklentileri kullanılarak nanolif üretimi
gerçekleştirilmiştir. NaCl partiküllerinin gideriminde %99,98 filtrasyon verimi olduğu
görülmüştür. Fang ve diğ. (2016) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PVA
polimeri ve soya proteini izolatı kullanılarak nanolif üretimi gerçekleştirilmiştir. PM2,5
boyutundan küçük ince partiküller için üretilen nanolif filtrenin 30 dakikalık test
sonucunda %99,99 filtrasyon verimi sağladığı görülmüştür. Palmieri ve diğ. (2020)
yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile PLA polimeri ve siklodekstrin (CyD)
ile nanolif filtre üretimi gerçekleştirilmiştir. Partikül madde boyutları PM1, PM2,5 ve
PM10 olarak seçilmiştir ve giderim verimi PM2,5 boyutundan büyük partiküller için
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%97’den fazla olduğu görülmüştür. Kadam ve diğ. (2018) yaptıkları çalışmada
elektroeğirme yöntemi ile PAN polimeri ve β-siklodekstrin (β-CD) ile nanolif filtre
üretimi gerçekleştirilmiştir. Partikül madde giderim verimi %95’ten büyük olarak
görülmüştür. W. Yang ve diğ. (2020) yaptıkları çalışmada elektroeğirme yöntemi ile
PAN polimeri ve AgNO3 kullanılarak PAN/AgNPs nanolif filtreleri üretilmiştir. PAN
nanolif filtresi için filtrasyon verimi %90 olarak görülmüştür. Literatür çalışmaları ile
yapılan ölçüm sonuçları ilgili partikül boyutları için karşılaştırıldığında giderim
verimlerinin benzer şekilde olduğu söylenebilir.
Kesikli reaktörde PM1,0 boyutları için gerçekleştirilen ölçümlerde destek tabakası
olarak BW6717 mesh filtre kullanılan M1, M2 ve M3 nanolif filtrelerde üretim süresi
kısa iken giderim veriminin daha yüksek ya da aynı olduğu görülmüştür. Destek
tabakası olarak 4731 mesh filtre kullanılan M4, M5 ve M6 nanolif filtrelerinde de
üretim süresi kısa iken giderim veriminin daha yüksek ya da aynı olduğu görülmüştür.
Kesikli reaktörde PM2,5 boyutları için gerçekleştirilen ölçümlerde destek tabakası
olarak BW6717 mesh filtre kullanılan M1, M2 ve M3 nanolif filtrelerde üretim süresi
15 dakika iken giderim veriminin daha yüksek olduğu görülmüştür. Destek tabakası
olarak 4731 mesh filtre kullanılan M4, M5 ve M6 nanolif filtrelerinde de üretim süresi
15 dakika iken giderim veriminin daha yüksek olduğu görülmüştür. Partikül madde
boyutu farketmeksizin 30 ve 45 dakikalık üretim sürelerinde giderim veriminin aynı
olduğu görülmüştür. Kullanılan destek tabakaları olarak ölçüm sonuçları
değerlendirildiğinde partikül madde boyutu farketmeksizin 4731 kodlu mesh filtre
destek tabakasının kullanıldığı M4, M5 ve M6 nanolif filtrelerinde partikül madde
giderim veriminin daha yüksek olduğu görülmüştür. Üretim süreleri ve destek
tabakaları birlikte değerlendirildiğinde partikül madde boyutu farketmeksizin 4731
kodlu mesh filtre destek tabakası ve 15 dakikalık üretim süresine sahip M4 nanolif
filtresinin daha iyi sonuç sergilediği görülmektedir.
Gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarının ilgili standartlar ile karşılaştırılması yapılmıştır.
Nanofiber filtrelerdeki giderim verimleri PM1,0 ve PM2,5 boyutları baz alınarak
verilmiştir fakat yapılan ölçümlerde PM0,3, PM0,5, PM5,0 ve PM10 boyutları için de
ölçümler alınmıştır.
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4.4.2 Eş zamanlı giderim çalışmalarının sonuçları
Reaktör sisteminin içerisine eş zamanlı UOB ve PM giderimi için düzenek
kurulmuştur. Partikül madde testlerinde optimum sonuca ulaşılan M4 membranı ile
toluen adsorpsiyonunda en iyi sonuca ulaşılan 3 gr ve 5 gr miktarlarındaki aktif karbon
adsorbenti ile aynı filtre sistemi içerisinde deneyler gerçekleştirilmiştir.
M4 membranı ve 10 µL seri toluen enjeksiyonları ile yapılan deney sonuçları 3 gr aktif
karbon ve 5 gr aktif karbon adsorbenti için Şekil 4.22’de görülmektedir. 3 gr ve 5 gr
aktif karbon için C/C0-Zaman grafiğine bakıldığında 5 gr aktif karbon 3 gr aktif
karbonun ulaştığı verime daha kısa sürede ulaştığı görülmektedir. Yapılan belirli
periyotlardaki ölçümlere bakıldığında başlangıçta (0. dak’da) C/C0 değerleri 1 olarak
başlatılmıştır. Gerçekleştirilen ilk enjeksiyon sonucunda 5 gr aktif karbon %97,34, 3
gr aktif karbon ise %96,41 oranında giderim gerçekleştirmiştir. 30. Dakikanın sonunda
5 gr aktif karbonun 3 gr aktif karbondan %45,58 oranında daha iyi giderim sağladığı
görülmüştür. 60. Dakikanın sonunda 5 gr aktif karbonun 3 gr aktif karbondan %39,51
oranında daha iyi verim sağladığı görülmüştür. 90. Dakikanın sonunda 5 gr aktif
karbonun 3 gr aktif karbondan %34 daha iyi verim sağladığı görülmüştür. M4 nanolif
filtresi ve 3 gram aktif karbon ile gerçekleştirilen eş zamanlı giderimde PM1,0
boyutundaki tanecikler için %98,83, PM2,5 boyutunda tanecikler için ise %97,37
giderim verimi elde edilmiştir. M4 nanolif filtresi ve 5 gram aktif karbon ile
gerçekleştirilen eş zamanlı giderimde PM1,0 boyutundaki tanecikler için %97,51, PM2,5
boyutunda tanecikler için ise %98,95 giderim verimi elde edilmiştir. Şekil 4.23 ve

C/C0

Şekil 4.24’de görülmektedir.
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

100

200

300

400

500

Zaman (dak)
3 gr Aktif Karbon
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Şekil 4.22 : Eş zamanlı giderim-3 gr ve 5 gr aktif karbon için UOB giderimleri.
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Şekil 4.23 : Eş zamanlı PM1,0 giderim sonuçları.
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Şekil 4.24 : Eş zamanlı PM2,5 giderim sonuçları.
4.4.3 Gerçek oda koşullarında eş zamanlı giderim çalışmaları
Gerçek oda koşullarında M4 nanolif filtresi ve 3 gr aktif karbon adsorbenti
gerçekleştirilen eş zamanlı giderim çalışmalarında toluen giderim verimi %91,09
olarak Şekil 4.25’de görülmektedir. Kesikli reaktörde 3 gr aktif karbon adsorbenti ile
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gerçekleştirilen deney sonucunda ise %98,76 giderim veriminin olduğu görülmüştü.
İki sistem arasında 360 kat hacim farkına rağmen gerçek oda koşullarında yalnızca
%7,76 oranında bir verim kaybı oluşmuştur.
Gerçek oda koşullarında gerçekleştirilen partikül madde ölçümlerinde kontrol ölçümü
için oda sisteminin içerisinde filtrasyon cihazının içerisinde malzeme olmadan
çalıştırılarak ölçümler gerçekleştirilmiştir. Filtrasyon sisteminin içerisine M4 nanolif
filtresinin ve 3 gr aktif karbon adsorbentinin yerleştirilmesi ile gerçek oda
koşullarındaki deneyler gerçekleştirilmiştir. PM1,0 ve PM2,5 boyundaki partikül
maddeler için giderim verimleri sırasıyla %50,61 ve %61,22 olarak Şekil 4.26 ve Şekil
4.27’de görülmektedir. Kesikli reaktörde M4 nanolif filtresi ile gerçekleştirilen deney
sonucunda PM1,0 boyutu için %93 giderim veriminin olduğu görülmüştü. İki sistem
arasında gerçek oda koşullarında %45,58 oranında bir verim kaybı oluşmuştur. Kesikli
reaktörde PM2,5 boyutu için ise %94 giderim veriminin olduğu görülmüştü. Burada da
%34,87 oranında bir verim kaybı olduğu görülmüştür. Gerçek oda koşullarında
gerçekleştirilen partikül madde ölçümlerinde kontrol ölçümü olarak filtrasyon cihazı
içerisinde hiçbir malzeme yokken çalıştırılmıştır. Filtrasyon cihazının içerisine 3 gr
aktif karbon ve M4 nanolif filtresinin konulması ile gerçekleştirilen ölçümlerde ise
PM1,0 boyutu için %50,61, PM2,5 boyutu için %61,22 giderim gerçekleşmiştir.
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Şekil 4.25 : Gerçek oda koşullarında toluen giderimi.
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Şekil 4.26 : Gerçek oda koşullarında PM1,0 giderimi.
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Şekil 4.27 : Gerçek oda koşullarında PM2,5 giderimi.
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5. GENEL DEĞERLENDİRME
İç ortamlarda geçirilen zamanın artması ile birlikte iç ortam hava kalitesinin yeterliliği
önem arz etmektedir. İç ortamlarda solunan hava kalitesinin yeterli düzeye gelebilmesi
amacıyla filtrasyon teknolojileri kullanılmaktadır. İç ortam hava kalitesini ve
dolayısıyla sağlığımızı da etkileyen en önemli kirleticilerden partikül madde ve uçucu
organik bileşiklerin giderilmesi amacıyla çeşitli özellikteki nanolif filtreler ve
adsorbentler kullanılarak filtrasyon teknolojileri geliştirilmektedir. İç ortam hava
filtrasyonunu sağlamak amacıyla PA6 nanolif filtreleri elektroeğirme yöntemi ile
üretilmişlerdir ve aktif karbon adsorbenti ile aynı filtre sisteminin içerisine entegre
edilmişlerdir. Nanolif filtrelerin üretimi PA6 polimeri kullanılarak farklı üretim
süreleri ile mesh filtre destek tabakaları üzerinde uygun elektroeğirme koşulları ile
gerçekleştirilmiştir. Nanolif filtrelerin üretilmesi sonrasında karakterizasyonlarının
belirlenmesi amacıyla SEM analizi yapılarak nanolif fiber çapları belirlenmiştir.
Nanolif filtrelerin performans testleri ise hava geçirgenliği, su buharı geçişi ve partikül
madde giderimi sonuçları ile belirlenmiştir. Kullanılmasına karar verilen aktif karbon
adsorbentinin performansının belirlenmesi amacıyla da toluen adsorpsiyonu sonuçları
değerlendirilmiştir. Eş zamanlı partikül madde ve toluen giderimleri için kesikli
reaktörde gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçları incelendiğinde en iyi sonucun 15
dakikalık üretim süresine sahip M4 nanolif filtresinde ve 3 gr – 5gr aktif karbon
miktarlarında olduğu görülmüştür. Değerlendirmeler sonucunda M4 nanolif filtresi ve
3 gr aktif karbon adsorbenti aynı filtre sistemi içerisinde iken gerçek oda koşullarında
da ölçümler gerçekleştirilmiştir. Nanolif filtrelerde en iyi giderim M4 nanolif
filtresinde, en iyi performansı sergileyen adsorbent aktif karbon, en iyi performansı
sergileyen aktif karbon miktarı 3 gr, reaktör sisteminde eş zamanlı giderimde 3 gr aktif
karbon için verim %96,41 olarak hesaplanmıştır. Oda sisteminde eş zamanlı giderimde
3 gr aktif karbon için verim %91,09 olarak hesaplanmıştır. Reaktör sisteminde eş
zamanlı giderimde PM1,0 ve PM2,5 boyutları için giderim verimleri sırasıyla %98,83 ve
%97,37 olarak hesaplanmıştır. Oda sisteminde eş zamanlı giderimde PM1,0 ve PM2,5
boyutları için giderim verimleri sırasıyla %50,61 ve %61,22 olarak hesaplanmıştır.
Üretilen nanolif filtrelerine ve adsorbentlere ait ilgili fiber çapı, hava geçirgenliği, su
buharı geçişi, toluen adsorpsiyonları, partikül madde giderim verimleri Çizelge 5.1’de
sunulmuştur. Nanolif filtrelerde PM1,0 ve PM2,5 boyutlarındaki partikül madde
giderimlerinin daha kısa üretim sürelerinde daha iyi sonuç gösterdiği belirlenmiştir.
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Kullanılan adsorbentler arasında ise en iyi toluen adsorpsiyonu aktif karbon
adsorbentinde görülmüştür. Aktif karbon miktarının artması ile toluen adsorpsiyon
giderim veriminin de arttığı görülmüştür. PA6 polimer malzemesi, filtrasyon
uygulamalarında kullanılabilecek bir alternatif olarak düşünülebilir. Aktif karbonun
UOB gideriminde önemli bir potansiyel olduğu görülmüştür. Mevcut çalışmalara iyi
bir alternatiftir. İç ortam hava kalitesini iyileştirmek amacıyla nanolif ve
adsorbentlerin aynı filtre sistemine entegrasyonu ile iç ortam hava kirleticilerinin
giderilmesinde etkili olduğu görülmüştür.
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Çizelge 5.1 : Nanolif filtrelere ve adsorbentlere ait karakterizasyon ve performans
sonuçları.
Nanolif Filtrelere ait Sonuçlar

Veriler
M1

M2

M3

M4

M5

M6

Fiber Çapı (nm)

-

-

-

147±23

165±30

167±40

Hava Geçirgenliği (mm/sn)

23

10,67

10

22,67

13,75

9,25

410,03

366,24

342,36

310,51

286,62

207,01

89

89

84

93

91

91

91

79

80

94

90

90

-

-

-

97,51

-

-

-

-

-

98,95

-

-

-

-

-

50,61

-

-

-

-

-

61,22

-

-

Su Buharı Geçişi

(gr/m2/sa)

Kesikli Reaktör
(PM1,0, Giderim Verimi, %)
Kesikli Reaktör
(PM2,5, Giderim Verimi, %)
Eş Zamanlı Giderim
(PM1,0, Giderim Verimi, %)
Eş Zamanlı Giderim
(PM2,5, Giderim Verimi, %)
Gerçek Oda Koşulları
(PM1,0, Giderim Verimi, %)
Gerçek Oda Koşulları
(PM2,5, Giderim Verimi, %)

Adsorbentlere ait Sonuçlar

Veriler
Aktif
Karbon
Adsorpsiyon Sonuçları

Klinoptilolit

Hidrofobik

Hidrofobik

Klinoptilolit

Bentonit

CNF

Silika
Jel

PVA

97,03

31,53

5,85

5,10

6,73

11,22

7,11

135,35

-

-

-

-

-

-

199,04

-

-

-

-

-

-

Farklı Miktarlarda Aktif

1 gr

3 gr

5 gr

8 gr

10 gr

Karbon (Giderim Verimi, %)

96,24

98,76

98,59

99,42

99

-

96,41

97,34

-

-

-

91,09

-

-

-

(Giderim Verimi, %)
Su Buharı Geçişi
(3 gr Aktif Karbon), (gr/m2/sa)
Su Buharı Geçişi
(5 gr Aktif Karbon), (gr/m2/sa)

Eş Zamanlı Reaktör Sisteminde
Toluen Adsorpsiyonu
Gerçek Oda Koşullarında
Toluen Adsorpsiyonu
(Giderim Verimi, %)
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