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✓ Laboratuvar ölçekli hidrotermal karbonizasyon reaktörünün kurulması,
optimizasyonu ve atıkların HTK yöntemi ile karbon içeriği zenginleştirilerek
ısıl değerinin arttırılması,

✓ Atıkların hidrotermal karbonizasyonu sonucu oluşacak atıksuyun geri
kazanımının veya yeniden kullanılmasının sağlanması,

✓ Çevresel etkilerinin yaşam döngüsü analizi ile belirlenmesi.

Proje Adı:

Amaç(lar)

Çıktılar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Atıkların Hidrotermal Karbonizasyonunun Araştırılarak Proses Sonrası Oluşacak 
Ürünlerin Kullanım Potansiyelinin ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi 

Ekip
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Aliye Suna Erses Yay
Araştırmacı: Dr. Öğr. Gör. Kubilay Yay (İTÜ)
Bursiyerler: Sebile Açıkalın, Bilge Birinci

Takvim : 03/2017- (Devam Ediyor)

Destekleyen Kuruluş, Proje No  : TÜBİTAK, 116Y141

✓ Hidrotermal karbonizasyon reaktörünün dizayn ve optimizasyonu,
✓ Hammadde olarak kullanılacak atıkların seçimi, hazırlanması ve

karakterizasyonu,
✓ Seçilen atıkların hidrotermal karbonizasyonu (kömürleştirilmesi) ve

optimizasyon çalışmaları,
✓ Atıkların hidrotermal karbonizasyonu sırasında oluşacak atıksuyun yeniden

kullanımı ve gerikazanımı.

✓ Doktora tezi (deney aşamasında),
✓ Yüksek Lisans tezleri (deney aşamasında),
✓ SCI endeksli dergilerde makale hedefi,
✓ Hakemli dergilerde makale hedefi,
✓ Uluslararası konferans bildiri hedefi.

Web Adresi: 

Hidrotermal Karbonizasyon Reaktörü ve Elde Edilen Ürünler

Teknoloji Hazırlık Seviyesi: 4

Açıklama: İlk deney 
sonuçlarına göre prina ve 
organik atıkların HTK sonrası 
ısıl değerinin  artarak 
kömürleştirilmesi 
kanıtlanmıştır

 

      
          (a)                                                                                     (b) 

 
 

               
Üst ve alt reaktör sızdırmazlık için tasarlanmış çevresel 

konik yüzeyleri 

Dijital PID kontrol ünitesi 

Gaz çıkışı 

Basınç Manometresi 

PT100 sıcaklık sensörü 

Isıtıcı 

Sıvı çıkışı 

1400 devir  

manyetik karıştırıcı 
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✓ Günümüzde ıslak mendiller (IM) ‘klozete atılabilir’ (flushable) şeklinde dünyanın bir çok
ülkesindeki tüketicilerin kullanımına sunulmaktadır (Bkz. Şekil -1). Bir yandan üretici
firmalar ürünlerin -klozete atılabilir- (flushable) olduğunu iddia ederken; öte yandan, bu
tür ürünlerin kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara ve atıksu ekipmanlarının
bozulmasına sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, ıslak mendillerin 
karakterizasyonun yapılması, ve kanalizasyon sistemelerindeki davranışlarının 
araştırılması bu projenin içeriğinin oluşturmaktadır.

Proje Adı:

Amaç(lar)

ÇıktılarYöntem/Ana İş Paketleri

Takvim : 08/2018-08/2019 (Devam Ediyor)

Destekleyen Kuruluş, Proje No  : TÜBİTAK, 118Y240

✓ Fiziksel karakterizasyon: Islak mendil numunelerinin yaprak ağırlığı, yaprak kalınlığı, yaprak hacmi, 

yüzeysel yoğunluğu, spesifik hacmi, ve rutubet oranlarının belirlenmesi

✓ Numunelerin kopma gerilmelerinin ıslak ve kuru şartlarda tespiti. Bu doğrultuda, Schimadzu AG-IC 

otoğraf cihazı ile standart metodlara uygun şekilde ölçümlerin gerçekleştirilmesi

✓ Fiber boyama testleri: Dupont fiber boyama ile Herzberg boyama testlerinin ilgili numunelere

uygulanması ve numunelerdeki fiber türlerinin belirlenmesi. 

✓ Islak mendillerin sularda parçalanma davranışlarını simule edecek bir matematiksel modelin

gelişitirilmesi

✓ Numunelerin sularda parçalanma deneylerinin gerçekleştirilmesi

✓ Yüksek Lisans tezleri,
✓ SCI endeksli dergilerde makaleler,
✓ Üreticilerle işbirliği ve yeni ürün geliştirme
✓ Uluslararası standart geliştirilmesi

Şekil-1. Ülkemizde üretilen klozete atılabilir türdeki ıslak 
mendillere örnekler

Teknoloji Hazırlık Seviyesi: 4 - 5 

Islak mendillerin karekterizasyonu ve atıksu sistemlerindeki
parçalanma davranışlarının araştırılması

Problemin Tanımı ve Projenin İçeriği:

Ekip

Yürütücü: Doç. Dr. Fatih Karadağlı
Bursiyerler: Serkan Durukan, Oguzhan Kıvan

✓ IM numunelerinin fiziksel özelliklerini belirlemek ve tuvalet kağıtları ile karşılaştırmak
✓ IM numunelerinin kopma gerilmelerini tespit etmek ve tuvalet kağıtları ile 

karşılaştırmak
✓ IM numunelerinin kompozisyonundaki fiber türlerini belirlemek
✓ Ürünleri yapısal kompozisyonları, kopma gerilmeleri, ve fiziksel özelliklerine göre

gruplar yapmak.
✓ IM ürünlerinin sulardaki davranışlarını simule edebilecek bir matematiksel model 

geliştirmek. 
✓ Ilgili matematiksel modeli kullanarak ıslak mendillerin kanalizasyon sistemlerindeki farklı

akım ve türbulans koşullarındaki davranışlarını simulasyon ve deneysel çalışmalarıyla
açıklığa kavuşturmak
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✓ Sapanca Gölü için ağır metal kütle denge modelinin geliştirilmesi ve 
oluşturulan bu modelden yola çıkarak Sapanca gölü ve havzasında ağır 
metaller için kirletici kaynakların (E-5 karayolu ve TEM Anadolu 
otoyolunun etkisinin) belirlenmesidir.

Proje Adı:

Amaç(lar)

Çıktılar

Yöntem/Ana İş Paketleri

Ekip Yürütücü: Dr. Ögr. Üye. ASUDE ATEŞ
Araştırmacı: Doç. Dr. Hüseyin ALTUNDAĞ
Dr. Öğr. Üye Rabia KÖKLÜ
Doç. Dr. Şenay ÇETİN DOĞRUPARMAK
Danışman: Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
Bursiyerler: Ögr. Grv. Hülya DEMİREL

Takvim : 15.07.2015- 28.12.2017 Tamamlandı

Destekleyen Kuruluş, Proje No  : TÜBİTAK, 115Y357

✓ •Sapanca gölü ve havzasını temsil edecek numune alma istasyonlarının belirlenmesi,
✓ •Sapanca gölünden, gölü besleyen yan derelerden, göl sedimentinden, göl havzasındaki

toprak ve havadan numune alınması, numunelerinin analize hazırlanması ve muhafaza
edilmesi

✓ •Su numunelerinde su kalitesi parametrelerinin ölçülmesi
✓ •Numunelerin ağır metal analizlerinin yapılması ve ağır metal kütle denge modelinin

geliştirilmesi
✓ •Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve hava, su ve toprak numunelerinde ağır metal 

konsantrasyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

✓ Doktora tezi,
✓ Yüksek Lisans tezi,
✓ SCI endeksli dergilerde makale,
✓ Hakemli dergilerde makaleler,
✓ Uluslararası konferans bildirileri,

Web Adresi:  aates@sakarya.edu.tr 

Teknoloji Hazırlık Seviyesi: 5

Açıklama: Sapanca gölünde 
yapılan çok numuneli
gerçek sonuçlar üzerinden 
kütle denge modeli 
kurulmuştur. 

"Sapanca Gölü'nde Ağır Metal Kütle Denge Modelinin 
Geliştirilmesi"
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Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/trl_tubitak_4.pdf

Teknoloji Hazırlık Seviyesi
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Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/trl_tubitak_4.pdf

Teknoloji Hazırlık Seviyesi


