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Tanıtım:  
Araştırma Konuları: Laboratuvarda öncelikle katı katalizörler hazırlanmakta, daha sonra bu katalizörler üzerinde heterojen 

katalitik gaz fazı veya sıvı fazı reaksiyonları gerçekleştirilmektedir. Genelde incelenen reaksiyonlar; CO2 ve H2O’ya tam 

oksitlenme, kısmi oksidasyon ve izomerizasyon reaksiyonlarıdır. Öte yandan, sentetik olarak hazırlanmış organik kirletici içeren 

suların ultrases, heterojen Fenton reaktifleri ile oksidasyon, ışık varlığında foto oksidasyon gibi ileri oksidasyon tekniklerinin tek 

veya çoklu kombinasyonları ile oksidasyon çalışmaları yapılmaktadır. Katalitik çalışmalarda, hazırlanan katalizörler karakterize 

edilmekte, reaksiyonun kinetiği incelenmekte, parametrik ve modelleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  

Uygulama Alanları:  Çalışmalar özellikle atık su arıtımında (tekstil atık suyu, fenolik bileşikler gibi) kullanılabilecek etkin 

katalizörlerin hazırlanması ve test edilmesine yönelik olup çevre kirliliği sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  

Laboratuvarda Bulunan Cihazlar:  
Laboratuarda Bulunan Cihazlar 

GC (HP 6890) 

HPLC ( Agilent 1200)  

Ultra saf su cihazı (Millipore Direct Q) 

Ultrasonic Cleaner (2) (C.E.I.A. CP 102) 

Ultrasonik prob sistem (Bruel Kjaer) 

Ultrasonik prob sistem (Bandelin HD3200) 

Ultrasonik Reaktör (Meinhardt) 

Yüksek sıcaklık-basınç reaktörü (Parr 4576)  

COD ölçüm cihazı(Lovibond Checkit Direct COD Vario) 

H2O2 ölçüm cihazı (Lovibond) 

Santrifüj (Nahita) 

Mekanik karıştırıcı (Heidolph) 

Soğutmalı sirkülatör (Polyscience 9106) 

pH metre (2) (Inolab level 1 ve Mettler Toledo) 

Hassas terazi (Sartorious) 

Sepetli Isıtıcı (3) (Electrothermal) 

Etüv (2) (Dedeoğlu ve Venticell) 

Fırın (Carbolite Furnaces) 

Otoklav 



Manyetik karıştırıcı (IKA HS7) 

Laboratuvarda Bulunan Deney Sistemleri: 

Organik Kirleticilerin Ultrasonik Parçalanmasına ilişkin sonikasyon reaktörü ve problu deney düzeneği 

Sıvı Fazı Katı Katalizörlü İzomerizasyon/ katalitik ıslak hava/ıslak peroksit oksidasyon deney düzenekleri 

Gaz Fazı Reaksiyonları için sabit yataklı reaktörlü deney düzeneği (iki adet)  

UV-C lambalı sonofoto oksidasyon düzeneği 

Görünür bölge lambalı foto oksidasyon düzeneği 

Yürütülen Araştırma ve Projeler:  

Yürütülmekte olan Projeler:  
Değişik gözenek boyutuna sahip zeolit çeşitleri (ZSM-5, Mordenit, Beta, Mesobeta, MCM-41) killer ve heteropoli asitli katalizörler 

üzerinde alfa-pinen izomerizasyonu, suda çözünmüş muhtelif organik kirleticilerin ultrases ile parçalanması, n-pentanin 

izomerizasyonunda  katalizör deaktivasyonu çalışmaları, TiO2, silikajel, alumina ve aktif karbon taşıyıcılar üzerinde hazırlanmış Pt, 

Ru, Pd katalizörleri üzerinde karboksilli asitlerin (bütirik, maleik, asetik, formik ve okzalik asit gibi) ıslak hava oksidasyonu ile 

atmosfer basıncı ve daha yüksek basınçlardaki oksidasyonları, tekstil boyar maddelerinin (RR141, Rhodamine 6G, Orange II gibi) 

sulu çözeltilerinden Fe ve/veya Cu içeren ZSM-5 katalizörleri üzerinde katalitik ıslak peroksit oksidasyonu ile parçalanma

reaksiyonları ve Rhodamine 6G tekstil boyar maddesinin Fe içeren TiO2 katalizörleri üzerinde sonofotoFenton oksidasyonu

çalışılmıştır. Bu bağlamda Bulgar Bilimler Akademisi (BAS), Finlandiya Abo Akademi Üniversitesi, Ukrayna Bilimler Akademisi 

(NASU) ile ortak çalışmalar yürütülmüş, TÜBİTAK projeleri gerçekleştirilmiştir. Halen “Kristal Morunun FeZSM-5 Zeolit Katalizörü 

Üzerinde Heterojen Fenton Tipi Oksidasyon ve/veya Sonikasyon ile Bozunması”, “Asetik Asitin Fe içeren Zeolit Katalizörler 

üzerinde Ultrasessiz ve Ultrasesli ortamda Heterojen Fenton tipi Oksidasyon  ile Parçalanması” ve “Fenolik Bileşiklerin Demir 

içeren TiO2 Katalizörü varlığında Heterojen FotoFenton tipi Oksidasyonu ve/veya Sonikasyon ile Oksidasyonu” isimli BAP projeleri

ve doktora tez çalışmaları kapsamında Reaktif Yellow 84’ün sulu çözeltisinden demir içeren TiO2 katalizörü varlığında heterojen 

sonofotoFenton oksidasyonu ile parçalanması çalışmaları yürütülmektedir. 

  

Yapılan Analizler:    

HPLC , GC ile analizler, UV-vis spektrofotometresi ile analizler ve COD ölçümü 

Yürütülmüş olan Projeler:  
Bugüne değin, yukarıda verilen konular kapsamında, ikisi BAS ve NASU ile ortak uluslar arası proje olmak üzere 8 TÜBİTAK 

projesi,  15 BAP projesi ve 2 EBİLTEM Bilimsel Araştırma Projesi gerçekleştirilmiştir.  
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