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Yüksek Lisans Tezi 

 

HİDROTERMAL KARBONİZASYON YÖNTEMİYLE GERÇEK VE MODEL 

BİYOKÜTLELERDEN KARBON NANOKÜRE SENTEZİ VE 

KARAKTERİZASYONU 

 

Kıvanç AYDINCAK 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Kimya Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Ali SINAĞ 

 

Bu çalışmada geleneksel nano boyutlu karbon malzeme sentezleme yöntemleri olan ark 
boşalımı, lazer ile aşındırma ve kimyasal buhar biriktirme yöntemlerine göre birçok 
üstünlüğü bulunan hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile model (glikoz ve laktoz) ve 
gerçek biyokütlelerden (pirina ve fındıkkabuğu) nano ölçekli karbon içeriği yüksek 
küreler başarılı bir şekilde sentezlenmiş ve yapıları aydınlatılmıştır. Ön çalışma olarak 
farklı sıcaklıklar, deney süresi, reaksiyon ortamı, reaksiyon atmosferi ve sentez ölçeği 
gibi değişkenler değiştirilerek bir seri deney yapılmıştır. Elde edilen ürünler element 
analizi ve geçirgenlik elektron mikroskobu ile incelenmiş, küre yapısını en iyi gösteren 
örnekler seçilerek FT-IR, X-Işını Kırınım Desenleri, BET yüzey alanı, parçacık boyut 
dağılımı, Raman spektroskopisi, termogravimetrik analiz, yüksek perfornanslı sıcı 
kromatografisi ve katı faz CP-MAS 13C NMR gibi yöntemlerle yapı analizleri 
yapılmıştır. Elde edilen numunelerin çıkış maddesine göre çok daha iyi HHV değeri 
gösterdiği ve biyokömür olarak kullanım alanı olduğu görülmüştür. Kürelerin oluşum 
mekanizması analizlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda değerlendirildiğinde, 
karbonhidratlardan üretilen kürelerin, HMF ara ürünü üzerinden kondense furanik bir 
sistem olduğu, gerçek biyokütlelerden elde edilen kürelerin ise daha çok klasik pirolize 
benzer şekilde aromatik bir karbon ağı olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışma atık 
durumunda olan ve kullanım alanı çok kısıtlı ürünlerden değerli ve nano boyutlu 
malzemeler üretilmesi açısından oldukça önemlidir. 

 

Haziran 2012, 101 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Karbon nano küre, Hidrotermal karbonizasyon, Biyokütle 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 

 

SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF CARBON NANOSPHERE FROM 

REAL AND MODEL BIOMASSES BY HYDROTHERMAL CARBONIZATION 

METHOD 

 

Kıvanç AYDINCAK 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Chemistry 

 

Supervisor: Prof. Dr. Ali SINAĞ 

 

In this study, nano scaled carbonaceous spheres were successfully synthesized from two 
types of model biomasses (glucose and lactose) and two types of real biomasses (olive 
oil waste and hazel nutshell) by hydrothermal carbonization method, which have many 
advantages than conventional nano sized carbon materials production methods; arc 
discharge, laser ablation and chemical vapor deposition. For pre-study a series of 
experiments conducted with various temperatures, reaction hold time, reaction media, 
reaction atmosphere and synthesis scale. All products were analyzed by elemental 
analysis and TEM, and then the best samples which show spherical structure, selected 
and continued to characterization with FT-IR, X-ray diffraction, BET surface area, 
particle size distribution, Raman spectroscopy, thermogravimetric analysis, high 
performance liquid chromatography and solid state CP-MAS 13C NMR. According to 
results all products show better HHV values than their feedstock indicating the potential 
use of the products as biochar. The mechanism of carbon spheres which derived from 
saccharides depends on intermediate product HMF and final product shows condensed 
furanic system character. Formation mechanism of carbon spheres from real biomass 
proceeds like classical pyrolysis and the final product structure has aromatic carbon 
network. This study is very important due to obtaining valuable carbon nano structures 
from real biomasses which actually waste and have limited area to use.  
 

June 2012, 101 pages 

Key Words: Carbon nano spheres, Hydrothermal carbonization, Biomass. 
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1. GİRİŞ  

 

Karbon malzemelerin sentezi ve uygulamaları çok uzun bir geçmişe sahiptir. Yakıtların 

kısmi yanmasıyla elde edilen karbon siyahı; mürekkep, pigmentler ve dövmeler için 

3000 yıldan daha uzun bir süredir kullanılmaktadır (Suh vd. 2009). Fullerenlerin ve 

karbon nanotüplerin keşfi ile malzeme bilimleri değerli karbon malzemeler ile 

ilgilenmeye başlamıştır ve bu konu önemli bir alan haline gelmiştir (Kroto vd. 1985). 

Karbon malzemelerin kullanım alanları olan kataliz, adsorban, gaz depolama, elektrot, 

karbon yakıt hücreleri ve hücre biyolojisi uygulamalarına yönelik günümüze kadar çok 

sayıda çalışma mevcuttur (Hu vd. 2010).  

 

Farklı boyut, şekil ve kimyasal bileşime sahip amorf, karbonumsu, gözenekli ya da 

kristal yapıda karbon malzemeler ark boşalım yöntemi, lazer ile aşındırma, kimyasal 

buhar biriktirme ve hidrotermal karbonizasyon gibi sentetik yöntemlerle 

hazırlanabilmektedir. Hidrotermal karbonizasyon üstün özellikleri ile son yıllarda ön 

plana çıkmaktadır. 

 

Biyokütle işlenmemiş kaliteli bir karbon kaynağıdır ve değerli karbon malzemelerin 

sentezlenmesinde kullanılması oldukça anlamlıdır. Bunların yanı sıra çevre dostu 

tükenmez ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 

 

Biyokütlelerden çeşitli yöntemlerle elde edilen biyoyakıtlar günümüzde hali hazırda 

farklı uygulamalarda kullanılmaktadır. Örneğin benzin ve biyoalkol karışımıyla çalışan 

otomobiller yollardadır. Biyoyakıtlar ve biyokütlelerden elde edilen karbon 

malzemelerde en önemli sorun, tarım alanlarının biyoyakıt üretimi için üretilecek 

bitkiler ve buna bağlı olarak gıda için kullanılacak bitkilerin ekim alanlarının azalması 

ve fiyatların yükselmesidir. Bu nedenle bu tür malzemelerin üretilmesinde atık 

biyokütlelerin değerlendirilmesi ön plana çıkmıştır, ancak buradaki en önemli problem 

değerli karbon malzemelerin elde edilebilmesi için genel ve tatmin edici bir yöntemin 

bulunmamasıdır.  
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Hidrotermal karbonizasyon yöntemi biyokütleden ve özellikle değersiz atık 

biyokütleden değerli karbon malzemelerin sentezlenmesinde güçlü bir teknik olarak 

fırsat sunmaktadır. Farklı reaksiyon şartları ve reaksiyon mekanizmasına göre HTC 

işleminde iki ayrı yol tanımlanabilir (Şekil 1.1). Temel olarak biyokütle pirolizine 

benzer olan yüksek sıcaklık HTC işlemi ile karbon nanotüpler, grafit, aktif karbon 

malzemeler yüksek sıcaklık ve basınç altında sentezlenebilir. 250 °C sıcaklığa kadar 

gerçekleştirilen düşük sıcaklık hidrotermal karbonizasyon işlemi ise yüksek sıcaklık 

hidrotermal karbonizasyon işlemine göre basamaklı bir kimyasal dönüşüm sunar. 

Ayrıca HTC işleminde reaksiyon ortamının su olması, zehirli çözücülere ihtiyaç 

duyulmaması, çıkış maddesinin fiyatının ve işletme maliyetinin düşük olmasından 

dolayı prosesin ucuz ve ölçeklendirilebilir olması gibi ilâve avantajları mevcuttur.  

 

Yapılan bu çalışmada da karbonizasyon işlemi için düşük sıcaklık hidrotermal 

karbonizasyonu tercih edilmiştir. Düşük sıcaklık hidrotermal karbonizasyon işlemi ile, 

yüksek sıcaklık hidrotermal işlemine göre çok daha farklı yapıda malzemeler 

sentezlemek mümkündür.  

 

 
Şekil 1.1 Hidrotermal karbonizasyon yöntemleri ve elde edilen ürünler 

 

Düşük sıcaklık hidrotermal karbonizasyonu ile farklı şekil, boyut ve morfolojide karbon 

içeriği yüksek malzeme sentezlemek mümkündür. Ayrıca bu yöntem çeşitli malzemeler 

ile birlikte kullanılarak, yüzeyi fonksiyonel gruplara sahip nano boyutlu malzemeler 

(nanoküre, nanotüp, nanofibril vb.), nanokompozitler, nanohibritler ve içi boş metal 

oksit küreler sentezlemek mümkündür. Düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen hidrotermal 
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karbonizasyon işlemi, doğal kömürleşme işlemine oldukça çok benzemekte ve 

milyonlarca yılda oluşan kömür, bu işlem ile saatler mertebesinde elde edilebilmektedir. 

Bu durum, atık biyokütlelerin değerlendirilmesinde ayrıca bir öneme sahiptir.  

 

Yüksek sıcaklık hidrotermal karbonizasyonu ve düşük sıcaklık karbonizasyonu ile elde 

edilen ürünlerin kataliz, çevre (suların temizlenmesi ve CO2 tutulması), biyoloji (ilaç 

taşınımı ve biyogörüntüleme), sensör ve elektriksel (Li-iyon bataryalar, karbon yakıt 

hücreleri) alanda birçok uygulamaları mevcuttur (Şekil 1.2) (Hu vd. 2008). 

 

 

Şekil 1.2 HTC işleminin tipine göre elde edilen ürünler ve uygulama alanları 
 

Türkiye, fındık ve zeytin üreticiliğinde dünyada başı çekmektedir. Fındık ve zeytin 

işlenirken yüksek miktarda fındıkkabuğu ve pirina atık olarak çıkmaktadır. Türkiye’de 

bu tip atıklar genellikle doğrudan yakma ile enerji sağlanmasında kullanılmaktadır 

ancak bu yöntem oldukça verimsizdir ve elde edilen ısıl değer oldukça düşüktür.  

 

2011-2012 rekolte sonuçlarına göre Türkiye’de 1.446.000 ton zeytin üretimi 

gerçekleşmiştir (www.zae.gov.tr). Zeytinden açığa çıkan pirina ve yağ miktarı zeytin 

tipi ve çevre koşullarına göre farklılık gösterse de ortalama olarak 100 kg zeytinden 15-



  4    
 

22 kg yağ elde edilirken, 35-45 kg arasında pirina elde edilir. Yani Türkiye’de açığa 

çıkan pirina miktarı oldukça yüksektir ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

Türkiye’de üretilen fındık dünyadaki fındık üretiminin 2/3’ünü karşılamaktadır ve 

önemli bir ticari değere sahiptir. Karadeniz bölgesinde yıllık yaklaşık olarak 600 bin ton 

fındık üretilmektedir ve fındığın % 44-50’sini fındıkkabuğu oluşturmaktadır. Ülkemizde 

fındıkkabuğu yalnızca doğrudan yakılarak kullanılmaktadır ancak fındıkkabuğu aslında 

birçok kimyasal ürün için hammadde kaynağıdır. Fındıkkabuğundan hidroliz ürünleri 

olarak furfural türevleri ve glikoz elde edilebilir, piroliz ürünlerinden ise katı, sıvı ve 

gaz ürünler elde edilebilmektedir.  

 

Bu bağlamda düşünüldüğünde hidrotermal karbonizasyon işlemi ile bu atık ürünlerin 

değerlendirilmesi ekonomik anlamda da bir potansiyel taşımaktadır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1 Nano Boyutlu Karbon Malzemelerin Sentez Yöntemleri 

 

2.1.1 Ark boşalım tekniği 

 

Ark boşalım tekniğinde iki adet yüksek saflıkta grafit elektrot kullanılır ve elektrik 

akımı verilerek elektrotlar arasında bir ark oluşturulur (Şekil 2.1). Anot için kullanılan 

elektrot saf halde ya da metal katkılanarak kullanılmaktadır. Sentez inert ya da reaktif 

bir gaz kullanılan kontrollü bir atmosferde 130-500 torr gibi düşük basınçlarda 

gerçekleştirilir. Elektrotların arasındaki mesafe, akım verildiğinde (50-150 A) akış 

sağlanacak kadar azaltılır. Elektrotlar arasındaki mesafe olan anodun yeri ayarlanarak 

sabit tutulur. Akım verildiğinde, elektrot iç bölgesinde sıcaklık çok yüksek değerlere 

çıkar ve karbon pozitif elektrottan süblimleşir. Ardından katot üzerinde tekrar oluşur. 

Elektrotlar arasında bir plazma oluşur. Oluşan plazma elektrotlar arasındaki mesafe 

gerilim ayarlanması (25-40 V) ile kontrol edilerek uzun reaksiyon süreleri boyunca 

varlığını sürdürebilir. Reaksiyon süresi 30-60 saniye ile 2-10 dakika aralığında 

değişmektedir. Reaktörün farklı bölgelerinde çeşitli ürünler oluşmaktadır. Reaktör 

duvarlarında yüksek miktarda is, katot ile bulunduğu hazne arasında ağımsı yapılar, 

katodun uç kısmında gri sert birikintiler ve katodik birikintinin çevresinde ise 

süngerimsi bir yapı oluşur. Metal katalizörü kullanılmadığında yalnızca is ve birikinti 

oluşur. İsin fullerenlerden oluştığu, birikinti içerisinde ise çok duvarlı karbon nanotüpler 

(MWNT) ve grafitik karbon bulunduğu bilinmektedir. Elde edilen çok duvarlı karbon 

nanotüplerin iç çapı 1-3 nm arasında değişirken, dış çapları 2-25 nm arasında değişir, 

uzunlukları 1 µm’yi geçmez ve kapalı uçları yoktur.  

 

Metal katalizörü kullanıldığında, oluşan birikintinin çekirdek kısmı çok duvarlı 

nanotüpler, metalle dolmuş çok duvarlı nanotüpler, grafitik nanopartiküller, metal 

katkılı grafitik nanoparçacıklar ve metal nanoparçacıklarından oluşmaktadır. Dış 

kısımdaki süngerimsi yapı içerisinde ise çok duvarlı nanotüpler, metalle dolmuş çok 

duvarlı nanotüpler ve tek duvarlı nanotüpler oluşmuştur. Tek duvarlı nanotüplerin uçları 
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kapalıdır ve içerisine metal katalizörü girişi olmaz. Genellikle tek duvarlı nanotüplerin 

çapı 1,1-1,4 nm aralığındadır ve uzunlukları birkaç mikron boyunda olabilmektedir 

(Szabó vd. 2010). Görüldüğü üzere ark boşalım yöntemleri ile elde edilen ürün tek tip 

değil, farklı tipteki yapıların bir karışımı şeklindedir. 

 

 

Şekil 2.1 Ark boşalım tekniği düzeneği 

 

Ark boşalım tekniğinden elde edilen ürünler, karbon buharının konsantrasyonu, karbon 

buharının inert gaz içerisinde dağılımı, reaktör içerisindeki sıcaklık ve katalizör 

kompozisyonu gibi fiziksel ve kimyasal faktörlerden etkilenmektedir. Bu teknik farklı 

araştırmacılar tarafından çeşitli ark ortamları (sıvı azot, saf su, çeşitli çözücüler vb.), 

değişik katalizör ve katalizör karışımları kullanılarak geliştirilmiştir ve nano boynuz, 

fulleren, metallofulleren, küresel nanokarbonlar, soğan benzeri nanoparçacıklar ve 

karbon kapsüller gibi farklı yapı ve tipte ürünler de elde edilebilmiştir. 

 

2.1.2 Lazer ile aşındırma tekniği 

 

Lazer ile aşındırma tekniği ile yüksek miktarda tek duvarlı karbon nanotüp sentezi 

yapmak mümkündür ve elde edilen nanotüpler ark boşalım tekniğinden elde edilenlere 
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kıyasla çok daha az safsızlık içermektedir. İlk olarak Guo ve çalışma ekibi tarafından 

geliştirilen teknik (Guo vd. 1995) daha sonra Hafner ve çalışma arkadaşları tarafından 

daha etkili hale getirilmiştir (Hafner vd. 1998). Bu yöntemde temel olarak farklı gaz 

atmosferlerinde, yüksek sıcaklık fırınında (1200 °C) kuvars tüp içerisindeki grafit ve 

katalizör olarak kullanılan metal parçacıkları üzerine bilgisayar kontrollü olarak 532 nm 

dalga boyuna sahip lazer ışını gönderilir ve buharlaştırılır (Şekil 2.2). Oluşan is argon 

akışı ile yüksek sıcaklık bölgesinden uzaklaştırılır ve fırının dış kısmında bulunan su 

soğutmalı ve bakırdan üretilmiş haznede yoğunlaşarak birikir. Katalizör olarak 

kullanılacak olan metal ya da metaller grafit ile karıştırılarak hazırlanır ve genellikle 

katalizör olarak Co, Cu, Nb, Ni, Pt, Co/Ni, Co/Pt, Co/Cu, Ni/Pt metal ve metal 

karışımları kullanır. % 1 oranında Ni ve Co kullanılarak hazırlanan hedef 

kullanıldığında yüksek saflıkta tek duvarlı karbon nano tüpler elde edilmektedir. 

Genellikle safsızlıklar amorf karbon, grafit parçacıkları, katalizör ve fullerenler 

şeklindedir. Yapılan araştırmalar ile elde edilen ürünlerin metal katalizörü ve 

kompozisyonu, ortamdaki gaz ve basıncı, reaksiyon fırının sıcaklığı, lazer ışınının 

parametreleri gibi faktörlerden etkilendiği görülmüştür (Szabó vd. 2010).  

 

 

Şekil 2.2 Lazer ile aşındırma tekniğinde kullanılan sistem 
 

2.1.3 Kimyasal buhar biriktirme yöntemi 

 

Ark boşalım tekniğinde yüksek miktarda saf olmayan nanotüplerin elde edilmesi bu 

alanda çalışan araştırmacıları daha kontrollü bir sentez yöntemi arayışına itmiştir ve 
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kimyasal buhar biriktirme yöntemi (CVD) bu doğrultuda geliştirilmiştir. Katalitik 

kimyasal buhar biriktirme yöntemi bugün ekonomik olarak yüksek miktarda saf halde 

karbon nanotüp sentezi için kabul görmüş bir yöntemdir. Karbon buharı birikimi 

yönteminde nanotüplerin oluşumu diğer yöntemlere göre daha yavaş olmasına rağmen 

tek duvarlı veya çok duvarlı karbon nanotüplerinin üretiminde seçici özellikler gösterir. 

Yöntem temelde hidrokarbon ya da karbon esaslı hammaddenin geçiş metalleri desteği 

ile bozundurulmasına dayanmaktadır. Sentez dikey ya da yatay halde bulunan yüksek 

sıcaklık fırınlarında gerçekleştirilir (Şekil 2.3). 

 

 

Şekil 2.3 Farklı tipte kimyasal buhar biriktirme fırınları ve sistemleri 
 

Yatay sistemlerde, seramik veya kuvars hazne içerisine yerleştirilmiş olan katalizör, 

kuvars bir tüp içerisine yerleştirilir. Metan, etan, karbon monoksit ve asetilen gibi 

karbon içeren gazlar ile inert gaz karıştırılarak 550 °C – 1100 °C sıcaklık aralığında 

ısıtılmış olan katalizör yatağı üzerinden geçirilir ve ardından sistem oda sıcaklığına 

kadar soğutulur. Dikey sistemler ise pilot ölçek uygulamalar için çok daha uygundur.  
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Temel olarak CVD işleminde nanotüp sentez mekanizması incelendiğinde hidrokarbon 

moleküllerinin geçiş metalleri katalizörlüğü altında ayrıldığı ve metal nanoparçacıkları 

içerisindeki karbon atomlarının doygunluğa ulaştığı görülmektedir. Karbonun metal 

parçacıklarından ayrılarak çökmesiyle sp2 yapısında tüp şeklinde katı ürün açığa çıkar. 

CVD metodunun avantajları, daha büyük miktarlarda ürün elde edilmesi, daha düşük 

sıcaklıklarda çalışılabilmesi ve düzgün yapılı karbon nanotüplerin elde edilebilmesidir. 

Uygun katalizör seçimi ile karbon nanotüplerinin tasarımı ve büyümesi kontrol 

edilebilmektedir. Fakat bu avantajlarının yanında katalizörler safsızlık olarak 

nanotüplerde kalabilmekte ve nanotüplerde kusurlar gözlenmektedir. CVD metodu ile 

elde edilen karbon nanotüplerin özellikleri; sıcaklık, basınç, hidrokarbon türü ve 

derişimi, katalizör türü ve parçacık boyutu, reaksiyon süresi gibi parametrelere bağlı 

olarak değişir. Ayrıca farklı türde ya da saflıkta malzeme sentezi için O2 destekli plazma 

CVD, mikrodalga destekli CVD, lazer destekli CVD, sıcak tel CVD, sıcak filament 

CVD, alkol CVD, termal CVD ve enjeksiyon CVD gibi yöntemler geliştirilmiştir 

(Szabó vd. 2010).  

 

2.1.4 Hidrotermal karbonizasyon (HTC) 

 

Hidrotermal karbonizasyon işleminin tarihi 1910’lara kadar uzanmaktadır. 1913 yılında 

Bergius ve çalışma arkadaşları selülozun kömür benzeri yapılara hidrotermal olarak 

dönüşümüyle ilgili çalışmalarını yayınlamıştır (Bergius vd. 1913). 1932 yılında Berl ve 

Schmidt daha sistematik bir çalışma ile çeşitli biyokütleleri 150 – 350 °C sıcaklık 

aralığında hidrotermal karbonizasyon işlemine maruz bırakmışlardır (Berl vd. 1932). 

Daha sonra Schuhmacher ve arkadaşları hidrotermal karbonizasyon işlemine pH etkisini 

incelemiş ve C/H/O kompozisyonlarındaki değişimlerden farklı bozunma 

mekanizmaları bulmuşlardır (Hu vd. 2008).  

 

Değerli karbon malzemelere olan talebin malzeme kimyası ve nanoteknoloji 

uygulamalarında artış göstermesiyle, HTC işlemi bir kez daha ilgi çekmiştir. 1991 

yılında karbon nanotüplerin keşfi ile yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen hidrotermal 

karbonizasyon işlemi hızla gelişmiştir (Iijima 1991). Son dönemde düşük sıcaklık HTC 
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işleminde bir yeniden doğuş gerçekleşmiş ve araştırmacıların HTC konusuna olan ilgisi 

ciddi biçimde artarak günümüze kadar çok çeşitli karbon malzemeler sentezlenmiştir. 

Bunlara örnek olarak ilerleyen bölümlerde detaylı olarak açıklanacak olan karbon mikro 

ve nano küreler, işlevsel karbon malzemeler, karbon ile kapsüllenmiş yapılar, 

metal/karbon nanomimariler, karbon kompozitler gibi yapılar verilebilir. Bu 

malzemelerin çevre, kataliz, enerji, biyoloji, elektrik ve sensör alanlarında geniş 

uygulama alanları mevcuttur.  

 

Hidrotermal karbonizasyon işlemi temel olarak kapalı bir kap içerisinde biyokütlenin 

sıcaklık ve basınçla muamele edilmesi şeklindedir ve biyokütle dönüşüm 

yöntemlerinden birisidir. Farklı reaksiyon mekanizması ve deneysel şartlar göz önüne 

alındığında iki farklı hidrotermal karbonizasyon işlemi mevcuttur. Bunlardan birincisi 

yüksek sıcaklık (300 – 800 °C) ve basınçta gerçekleştirilen hidrotermal karbonizasyon 

ve ikincisi 300 °C sıcaklığın altında gerçekleştirilen hidrotermal karbonizasyon 

şeklindesir. Yüksek sıcaklıkta yapılan işlemler ile nano yapılı karbon malzemeler elde 

edilirken, düşük sıcaklıkta yapılan hidrotermal karbonizasyon ile nano yapılı karbon 

ürünler yanında kömür benzeri ürünlerde elde edilebilmektedir. HTC işleminde basınç 

kendiliğinden oluşmaktadır.  

 

Reaksiyon mekanizması temel olarak hidroliz, dehidrasyon, HMF ve benzeri yapıların 

oluşumu, polimerizasyon ve aromatikleşme şeklinde verilebilir. Reaksiyon 

mekanizmaları bölüm 2.4’te kullanılan biyokütle türlerine göre detaylı olarak 

verilecektir. 

 

Hidrotermal karbonizasyonun genel olarak avantajları ve ark boşalım yöntemi, lazer ile 

aşındırma ve kimyasal buhar biriktirme işlemlerine göre avantajları aşağıda verilmiştir. 

 

• HTC işleminde kullanılan enerji miktarı ve çalışma şartları çok daha ılımandır 

• Sulu fazda sentez yapılmaktadır ve zehirli çözücülere ihtiyaç duyulmaz 

• Karbon kaynağı olarak yenilenebilir ve sürdürebilir giriş maddeleri olan biyokütle 

kullanılmaktadır.  
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• Giriş maddesi olarak kullanılan malzemelerin ucuz olması ve işletim 

maliyetlerinin düşük olması sebebiyle mali açıdan ucuz bir yöntemdir.  

• Tek basamakta gerçekleşen bir işlemdir. 

• Sentezlenen ürünler kullanılacak alana göre istenilen şekilde işlevsel hale 

getirilebilir ya da başka malzemelerle birlikte kullanılabilir.  

• Elde edilen karbon malzemeler için, ileri bir saflaştırma işlemine ihtiyaç 

duyulmaz. 

• Ölçeklendirmeye uygun bir yöntemdir ve büyük çaplı sentez yapılmasına olanak 

verir.  

• Sentez sırasında, diğer işlemde bulunması gereken ilave soğutma sistemlerine 

ihtiyaç duyulmaz 

 

2.2 HTC’de En Çok Kullanılan Girdi: Biyokütle 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyokütle, en geniş ifadeyle yaşayan 

organizmalardan türeyen tüm maddeleri kapsar ve uygulama potansiyeli en yüksek 

yenilenebilir enerji kaynağıdır. Dünyada doğal döngü sonucu sürekli meydana gelebilen 

kaynaklardan (güneş, rüzgâr, dalga, biyokütle vb) elde edilen enerjiye yenilenebilir 

enerji denir. Yenilenebilir kaynaklarının en önemli özelliği kullanımları sonrasında 

tekrar aynı miktarda oluşmaları ve aynı oranda enerji elde edilebilmesini sağlamalarıdır. 

Yenilenebilir enerji hem gerçek anlamda sürdürülebilir olmasıyla hem de kaynak arama 

gelişiminde başka kapılar açmasıyla toplumlara potansiyel bir güç sağlamış ve enerji 

gereksinimine düşük maliyet ve geniş üretim alanıyla bir çözüm oluşturmuştur.  

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı enerji amaçlı kullanılmayan dünya 

üzerindeki kırsal bölgelerin de değerlendirilmesi açısından da önemli bir katkı 

sağlamaktadır (Scheer 2004). 

 

Biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye 

dönüştürerek depolaması sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı her türlü 

yeşil bitki ve hayvan atıkları gibi organik madde kaynakları olarak tanımlanabilir. 
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Biyokütle, bol bulunması, her yerde yetiştirilebilmesi, çevrenin korunmasına katkı 

sağlaması ve atık halinin dahi değerlendirilebilir olması sebebiyle oldukça önemli 

yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyokütleye örnek olarak orman atıkları, otlak 

atıkları, kâğıt atıkları, kendini yenileyebilen bitkiler, hasat edilebilen bitkilerin 

kullanımından sonra geriye kalan ürünler (dal, saman, kök, kabuk vb.), hayvansal 

atıklar (gübre, kesim atıkları, hayvansal yağlar), algler, kanalizasyon atıkları ve 

endüstriyel atıklar verilebilir. Biyokütle dönüşüm yöntemleri; fiziksel, biyolojik ve 

kimyasal dönüşümler olarak üç ana grup altında toplanabilir (Parikka 2004). Biyokütle 

dönüşümü için, uygulanan dört ana termokimyasal yöntem mevcuttur. Bunlar yanma, 

gazlaştırma, sıvılaştırma ve pirolizdir. Hepsinde farklı reaktörler kullanılmakta ve farklı 

işletim koşullarında çalışılmaktadır. Bunların sonucunda ise farklı özelliklere sahip 

ürünler elde edilmektedir (Bridgwater 1991). Son yıllarda hidrotermal yöntemler ön 

olana çıkmaktadır. Hidrotermal dönüşüm, süperkritik şartlarda, kritik altı şartlarda ya da 

ılıman şartlarda gerçekleştirilebilmektedir. 

 

2.3 HTC Mekanizmasında Önemli Bir Ara Ürün: HMF 

 

Hidroksimetilfurfural (HMF) ya da 5-hidroksimetilfurfural (5-HMF) molekülü bir furan 

halkası ve aldehit – alkol fonksiyonel gruplarına sahiptir. HMF birçok değerli kimyasal 

ürünün sentezi için önemli bir maddededir. Örneğin HMF, 2,5-dimetilfurana 

dönüştürülebilir ve bu ürün birçok yönden etanolden üstün olan sıvı biyoyakıt olarak 

kullanılmaktadır. HMF’nin yükseltgenmesi 2,5-furandikarboksilik asidi verir ve 

poliester üretiminde kullanılan teraftalik asit yerine kullanılabilir.  

 

HMF ısıl işlemli gıda sanayiinde istenmeyen bir üründür. Şeker içeren besinlere 

uygulanan ısıl işlemler sırasında açığa çıkar ya depolanma sırasında yavaş bir şekilde 

oluşur. Bal, meyve sularında ve UHT sütlerde bir miktar bulunmaktadır.  

 

Heksozların dehidrasyona uğramasıyla açığa çıkan HMF bir dizi ardışık reaksiyona 

girer ve iki su daha kaybederek şekil 2.4 ’de görüldüğü gibi levülinik asit ve formik asit 
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verebilir. Çapraz polimerizasyon ile HMF’den çözünebilir polimerler de elde 

edilebilmektedir (Kruster 1990). 

 

 

Şekil 2.4 HMF’nin dehidrasyon ürünleri (Kruster 1990) 
 

HMF, tüm heksoz tiplerinden elde edilebildiği gibi hidroliz sonucu heksoz oluşturan 

oligo- / polisakkaritlerden ve ayrıca bu ürünleri içeren atık malzemelerden elde 

edilebilir. Daha seçici olarak keto-heksozlardan üretilebildiği düşünülmektedir. Bir keto 

heksoz olan fruktoz ile glikoz karşılaştırıldığında HMF verimi fruktozda daha yüksektir. 

Bunun temel iki sebebi olduğu düşünülmektedir: Glikoz kararlı bir halka yapısına 

sahiptir ve çözeltide halka açılma ve enolizasyon oranı düşüktür. Öte yandan fruktoz 

daha az kararlı bir halka yapısına sahiptir, halka açılma oranı ve enolizasyon oranı 

yüksektir. Enolizasyon sebebi ile fruktozdan, glikoza göre daha yüksek miktarda HMF 

oluşacağı düşünülmektedir. Ancak glikoz fruktoza göre çok daha ucuz bir ham madde 

olduğu için genellikle glikoz seçilerek sentez uygulanmaktadır ve glikoz izomerizasyon 

ile fruktoza dönüşebilmektedir.  

 

Şeker türevlerinden HMF oluşumu için, şekil 2.5’de görüldüğü gibi halkalı ara ürünler 

üzerinden ilerleyen mekanizma ile bir de düz zincirli ara ürünler üzerinde yürüyen bir 

mekanizma önerilmiştir. Ara ürünlerin miktarının çok düşük olması ve kolay 
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değişmeleri mekanistik çalışmayı oldukça zor hale getirmiştir. Ancak oluşum 

mekanizmasının daha çok halkalaşmayan ara ürünler üzerinden yürüyen mekanizma 

olduğu düşünülmektedir (Kruster 1990). 

 

 

Şekil 2.5 Şekerlerden HMF oluşumunun halkalı ve düz zincirli ara ürünler üzerinden 
yürüyen mekanizması (Kruster 1990) 

 

2.4 HTC İşleminden Elde Edilen Ürünlerin Oluşum Mekanizması ve Kimyasal 
Yapısı 

 

2.4.1 Karbonhidratlardan elde edilen HTC ürünlerinin mekanizması 

 

Şekerlerin kritik altı şartlarda su içerisinde bozunmaları, dehidrasyon ve retro-aldol 

kondensasyonları üzerinden gerçekleşir. 300 °C’tan düşük sıcaklıklar dehidrasyon için 

çok daha uygundur (Yu vd. 2008). Hidroksimetilfurfural (HMF) ve furfural şekerlerin 

bilinen dehidrasyon ürünlerindendir. Furfurallar genellikle pentozlardan (örneğin D-
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ksiloz) oluşurken, hidroksimetilfurfural heksoz (örneğin D-fruktoz ve D-glikoz) 

dehidrasyonundan oluşur. D-glikoz, biyokütle içerisinde en çok bulunan şeker birimidir 

ve lignoselülozik biyokütlelerin asidik hidrolizinin temel ürünüdür. Bu sebeple HTC 

çalışmalarında en çok glikoz kullanılmaktadır. 

 

Hidrotermal işlem sırasında glikoz, izomerizasyon ile fruktoza dönüşür ve dehidrasyon 

sonucu HMF açığa çıkar. HMF petrokimyasal birçok ürünün üretilmesinde önemli bir 

ürün olduğu için pek çok araştırmacı bu ürünün efektif bir şekilde üretimi için 

çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların temelini dehidrasyon katalizörü ve sulu 

ortamdan HMF’nin etkin bir şekilde ekstrakte edilebilmesi oluşturmaktadır (Leshkov 

vd. 2006). Bunun yanında birçok araştırmacı HMF’nin reçineleşmesini ve hidrotermal 

olarak karbonize olmasını engellemeye çalışırken, Titirici ve çalışma arkadaşları, bunu 

çevre dostu, değerli karbon ve karbon içeren malzemelerin üretilmesi için 

kullanmışlartır. Karbonizasyon derecesi gibi şartlara bağlı olarak elde edilen ürünler 

humin, hidrotermal karbon ya da hidrokömür olarak adlandırılmaktadır. 130 – 220 °C 

sıcaklık aralığında elde edilen karbonumsu (carbonaceous) ürünler hidrotermal karbon 

olarak anılmaktadır. Saf heksozlardan elde edilen HTC ürünleri benzer mikrometre 

boyutlu küresel morfolojik yapı gösterirler. Pentozlardan elde edilen HTC ürünleri ise 

yine küresel yapıda ve 700 nm ile 2µm çap aralığındadırlar.  

 

Karbonhidratlardan elde edilen HTC ürünlerinin mekanizması ve yapısı için literatürde 

temel olarak birkaç öneri bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Sevilla ve Fuertes (2009)’da 

önermiştir. Sevilla ve Fuertes’in önermiş olduğu ve şekil 2.6’da şematik olarak 

gösterilen mekanizmaya göre selüloz zincirleri hidroliz olarak oligomerlerine 

(sellobiyoz, selloheksoz, sellopentoz vb.) ve monomerine parçalanmaktadır. Oluşan 

oligomerler de mononmerleri olan glikoza parçalanmaktadır. Glikoz izomerize olarak 

fruktoza dönüşmektedir. Oluşan monomerlerin bozunmasıyla organik asitler (asetik asit, 

formik asit, propenoik asit vb) oluşur. Bu sırada yüksek miktarda H+ ve OH- iyonları 

oluşur. Oluşan H+ iyonları oligosakkaritlerin bozunmasında katalitik etki gösterir. 
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Şekil 2.6 Sevilla ve Fuertes tarafından önerilen mekanizmanın şematik gösterimi 

(Sevilla ve Fuertes 2009a) 
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Daha sonraki basamakta monomerlerin dehidrasyonu ve parçalanmasıyla furan benzeri 

yapılar (5-hidroksimetilfurfural, 5-metilfurfural vb.) ve 1,6-anhidroglikoz, eritroz, 

asitler ve aldehitler gibi bileşikler oluşur. 

 

Bir sonraki basamakta, polimerizasyon ya da kondensasyon ile çözünür polimerler 

oluşur ve ardından polimerlerin aromatikleşmesi gerçekleşerek aromatik kafesler 

(aromatic clusters) oluşur. Aromatik kafeslerin derişimi, kritik süper doygunluk 

noktasına ulaştığında (critical supersaturation point) çekirdeklenme gerçekleşir ve 

çekirdekler büyüyerek küreleri oluşturur. Elde edilen ürünün FT-IR, Raman ve XPS 

spektroskopileri ile elde edilen sonuçlara göre poliaromatik bir yapı gösterdiği ve lignin 

türü ağa benzediği düşünülmektedir. 

 

Zhang vd. (2012)’de fruktoz ile yaptıkları çalışma doğrultusunda önerdikleri 

mekanizmada ise önerilen bir önceki mekanizmada olduğu gibi fruktozun dehidrasyonu 

ile HMF oluşmaktadır. HMF monomeri hidroksil uçları gibi üzerinde aktif fonksiyonlu 

gruplara sahiptir. HMF polimerleri hidroksil ve H-uçları arasında gerçekleşen 

moleküller arası dehidrasyon ile polikondense olarak çapraz bağlı furanik türler 

oluştururlar ve bu furanik türlerin büyümesi sonucu moleküler kafesler çözeltiden 

ayrılarak birincil karbonumsu nano parçacıkları oluşturur. Daha sonra oluşan bu 

parçacıkların agregasyonu ile küreler oluşur. 

 

Önerilen diğer mekanizmaları içerisine alan ve daha geniş bir şekilde açıklamaya 

çalışan bir başka model ise Baccile tarafından ileri katı faz 13C NMR analizleri esas 

alınarak ileri sürülmüştür (Baccile vd. 2009). Katı faz NMR’nin HTC’den elde edilen 

ürünlerde yüzey karakterizasyonunda önemli yöntemler olan FT-IR ve XPS’e göre daha 

iyi spektral sonuçlar verdiği düşünülmektedir. Glikoz ile 180 °C’ta HTC işlemi yapılmış 

ve elde edilen ürünün, çeşitli MAS NMR (sihirli alanda döndürme ile gerçekleştirilen 

NMR yöntemi) yöntemleri (Single Pulse-SP, Cross Polarization-CP, Inversion 

Recovery Cross Polarization- IRCP) ile karaterize edilmiştir. Alınan sonuçlara göre, 

çapraz bağlı furan tabanlı yapısal türlere karbon atomlarının % 60’nın R-karbonu 

üzerinden veya sp2 ya da sp3 karbon grupları üzerinden doğrudan bağlandığı 

bulunmuştur.  
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HMF ve furfural ara ürünleri oluştuğunda oldukça karmaşık işlemler gerçekleşir ve bu 

basamakta eş zamanlı olarak halka açılma reaksiyonları gerçekleşerek diketonlar oluşur 

ve furanik türlerle aldol tipi kondensasyon gerçekleşir. Bu esnada Diels-Alder 

reaksiyonu ile aromatikleşmiş yapılar açığa çıkar ve polikondensasyon gerçekleşir. 

Özetlenecek olursa, bir seri dehidrasyon, polimerizasyon ve aromatikleşme 

geçekleşerek alifatik bölgeler, hidroksil uçları ve karboksil fonksiyonlu grupları 

üzerinden köprülenmiş bir furanik sistem ortaya çıkar. Katı faz 13C-NMR sonuçlarına 

göre heksozlardan ve pentozlardan elde edilen ürünler farklı aromatikleşmiş yapılar 

gösterir. Pentozdan elde edilen ürün çok daha kondense bir yapı göstermektedir. Bu 

duruma, hidroksil grubuna bağlı bir karbon köprüsünün eksik olmasının sebep olduğu 

düşünülmektedir (Baccile vd. 2009). 

 

2.4.2 Lignoselülozik malzemelerden elde edilen HTC ürünlerinin mekanizması 

 

Lignoselülozik biyokütle daha öncede belirtildiği gibi Dünya üzerinde en çok bulunan 

yenilenebilir enerji kaynağıdır ve temel olarak selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşan 

kompleks yapıda bir malzemedir. Polisakkarit sınıfına giren selüloz ve hemiselüloza 

göre lignin, çapraz bağlı üç boyutlu bir yapı gösterir ve hidrofobik bir yapıya sahiptir. 

Lignin ve hemiselülozun bozunması selüloza göre çok daha kolaydır (Pandey ve Kim 

2011).  

 

Falco vd. (2011)’de lignoselülozik malzeme olarak yulaf sapını ve buna model olacak 

selülozu HTC işlemine tabi tutarak glikozun HTC işleminden elde edilen ürünlerle 

karşılaştırmak üzere katı faz 13C-NMR ile analiz etmişler ve şekil 2.7 ’de verilmiş olan 

mekanizmayı önermiştir. Elde edilen sonuçlara göre selüloz ve lignoselülozik 

malzemelerden elde edilen ürünler glikozdan elde edilene göre farklı özellikler 

taşımaktadır.  

 

Düşük sıcaklıkta glikozdan elde edilen ürün polifuranik yapı gösterirken, aynı 

sıcaklıklarda selülozdan elde edilen üründe bu durum gözlenmemiştir. Buna karşın 

lignoselülozik biyokütleden elde edilen ürün daha gelişmiş bir aromatik yapı gösterir ve 



  19    
 

bu yapı işlemin çok daha erken basamaklarında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ılıman 

hidrotermal şartlarda selülozun klasik pirolizde olduğu gibi dönüşüm gösterdiği 

düşünülmektedir. Selülozun 180 – 250 °C sıcaklık aralığında moleküller arası 

kondensasyon ve dekarboksilasyon ile aromatik bir karbon ağına dönüştüğü 

düşünülmektedir.  

 

 

Şekil 2.7 Falco ve arkadaşları tarafından önerilen mekanizmanın şematik gösterimi 
(Falco vd. 2011)  

 

2.5 Yüksek Sıcaklıkta Yapılan Hidrotermal Karbonizasyon 

 

2.5.1 Karbon nanotüpler 

 

Yüksek sıcaklıkta yapılan HTC işlemi iyi kristallenmiş çok duvarlı karbon nanotüplerin 

(MWNT) üretilmesi için oldukça yararlı bir yöntemdir. Diğer yöntemlerde yüksek 

sıcaklıkta (T > 3000 °C) ve geçiş metalleri nanoparçacıkları katalizörlüğü varlığında 
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sentez yapılırken HTC ile daha düşük sıcaklıklarda ve katalizöre ihtiyaç duyulmadan 

sentez yapılması mümkündür. Metal katalizörleri kullanılmadığı için işlem sonrasında 

ileri bir saflaştırma işlemine ihtiyaç duyulmaz ayrıca homojenlik yüksektir ve ucuz bir 

yöntemdir. Yoshimura ve Moreno (2001)’de ilk olarak amorf yapıdaki karbonu giriş 

maddesi olarak kullanmış ve otoklav içerisinde 800 °C ve 100 MPa’da 48 saat süreyle 

hidrotermal olarak karbonize etmiştir. Elde edilen TEM görüntülerine göre birkaç yüz 

nanometre uzunluğunda, dış çapı 10 – 50 nm arasında değişen ve iç çapı 2 – 8 nm 

civarında olan şekil 2.8’de görüntüleri verilmiş olan yüksek kalitede çok duvarlı karbon 

nanotüpler elde etmiştir. 

 

 

Şekil 2.8 HTC ile elde edilmiş çok duvarlı karbon nanotüplerin TEM görüntüsü 
(Moreno ve Yoshimura 2001) 

 

Swamy vd. ile Merono vd. (2002)’de ayrı ayrı yaptıkları çalışmalarda, tek duvarlı 

karbon nanotüplerin (SWNT) hidrotermal şartlarda (200 – 800 °C sıcaklık aralığında ve 

100 MPa basınç altında) kararlılığı ve gelişim de incelenmiştir. Kullanılan tek duvarlı 

karbon nanotüpler ticari olarak satın alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tek duvarlı 

karbon nanotüpler ılıman şartlarda ve kısa muamelelerde kararlılığını korumaktadır. 

Yüksek sıcaklıklardaki muamelelerde ise tek duvarlı karbon nanotüpler, çok duvarlı 

karbon nanotüplere ve grafitik nanoparçacıklara dönüşmektedir. 

 

Yang vd. (2008)’de yapmış olduğu çalışmada ise bazik ortamda HTC işlemi ile çok 

duvarlı karbon nanotüplerin hidroksil gruplarıyla modifiye edilebileceğini göstermiştir. 

Daha sonra hidroksil gruplarının Ce(IV) iyonlarıyla reaksiyonu sağlanmış ve ardından 
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N-izopropil akrilamid polimerizasyonuyla şekil 2.9’da görüldüğü gibi karbon 

nanotüplerin dış yüzeyinde polimer zincirleri oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 2.9 Modifiye edilmiş karbon nanotüp sentezleme yöntemi (Yang vd. 2008)  
a. Bazik ortamda hidrotermal muamele  
b. Ce(IV) iyonlarıyla başlatılan N- izopropilamin polimerizasyonu 
 

2.5.2 Üç boyutlu karbon yapılar 
 

Yüksek sıcaklıkta yapılan HTC işlemi ile karbon filmler ve yüksek esnekliğe sahip 

malzemeler hazırlamak mümkündür. Ayrıca bu yöntem ile karbonhidratlardan ve 

organik maddelerden tek dağılımlı karbon mikro küreler, elipsoidal karbon mikro 

yapılar, grafit tüpler ve nano hücreler sentezlemek de mümkündür. Örneğin Luo vd. 

(2005)’te 600 °C’ta otoklav içerisinde asetonu metalik çinko katalizörlüğünde karbonize 

ederek şekil 2.10’ da SEM görüntüleri verilmiş olan zeytin biçimli yeni tip bir mikro 

boyutlu karbon malzeme sentezlemiştir. 

 

 

Şekil 2.10 Zeytin biçimli karbon mikro yapıların SEM görüntüleri (Luo vd. 2005) 
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Pol ve Thiyagarajan (2009)’da yeni bir deneysel sistem geliştirerek kendiliğinden 

oluşan basıncı ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak kimyasal türlerin ayrılmasını dikkatli 

bir şekilde çalışarak mesitilenden küresel, düzgün yapılı, saf ve paramagnetik karbon 

elde etmiş ve yapılan çalışma yüksek miktarda sentez yapılabilmesi için önemli veriler 

sunmuştur. 

 

Yüksek sıcaklıkta yapılan HTC işlemi aktif karbon malzemelerin üretilmesinde de 

oldukça etkili bir yöntemdir. Salvador vd. (2007)’de süperkritik şartlarda akış tipli bir 

reaktör kullanarak meşe odunu ve antrasitten aktif karbon üretmiş ve işlem sırasında 

şartlara bağlı olarak elde edilen katı ürünün yapısındaki değişim ve oluşan gaz ürünler, 

incelemiştir. Elde edilen ürünlerde, geniş bir mikro gözenek dağılımı ve bir miktar 

mezo gözenekler gözlenmiştir. Diğer aktivasyon yöntemlerine kıyasla HTC, daha 

yüksek gazlaştırma oranına sahiptir ve yapının gözeneklerine nüfuz etme gücü çok daha 

yüksektir. HTC işlemi meşe odununun gözenekliliğini hızlı ve etkili bir biçimde 

değiştirmiştir (Şekil 2.11) ancak antrasit üzerindeki etkisi oldukça düşüktür.  

 

 

Şekil 2.11 a. Meşe odununun, b,c. işlem görmüş numunelerin SEM görüntüleri 

(Salvador vd. 2007) 
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2.6 Düşük Sıcaklıkta Yapılan Hidrotermal Karbonizasyon 

 

2.6.1 Fonksiyonel karbon nano yapılar 

 

Düşük sıcaklıkta gerçekleştirilen HTC işlemi şeker gibi karbonhidrat kaynaklarından 

tek dağılımlı (monodispersed) koloidal karbonumsu kürelerin üretilmesi için oldukça 

elverişli bir yöntemdir.  

 

Sun ve Li (2004)’te yaptıkları çalışmada farklı derişimlerde hazırlanmış glikoz 

çözeltileri kullanılarak 200 nm ve 1500 nm çapında nano ve mikro karbon küreler elde 

etmiştir.  

 

Sevilla ve Fuertes (2009a), farklı sıcaklık ve sürelerde glikoz, nişasta ve sükroza HTC 

işlemi uygulayarak mikro boyutlu karbon küreler elde etmiştir. Elde edilen kürelerin 

boyutlarının, kullanılan sakkarit türünden bağımsız olduğunu, sıcaklık, reaksiyon süresi 

ve karışımın derişimi gibi değişkenlere bağlı olduğunu belirlemiştir. Ayrıca elde edilen 

mikro kürelerin, kabuk-çekirdek (core-shell) yapısında olduğunu ve çekirdek kısmının 

yüksek miktarda aromatik karakter gösterdiğini tespit edilmiştir. Elde edilen bu küreler, 

yüzeylerinde yüksek miktarda oksijen içeren gruplar bulundurması ve 500 nm altında 

tek tip olarak sentezlenebildikleri için kataliz, ilaç transferi ve enzim immobilizasyonu 

gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

 

Shin vd. (2008)’de yaptıkları çalışmada, farklı yapıdaki siklodekstrinleri (α, β, γ) 4-6 

saat süreyle HTC işlemine maruz bırakmış ve kullanılan siklodekstrin türüne göre elde 

edilen karbon kürelerin yapılarında farklı gözeneklilik miktarı gibi morfolojik 

değişimler olduğunu göstermiştir. 

 

Sevilla vd. (2007)’de yaptıkları çalışmada, monosakkarit olan glikoz, disakkarit olan 

sükroz ve polisakkarit olan nişasta giriş maddesi olarak HTC işleminde kullanmıştır. 

Buradan elde edilen küresel yapılar etanol içerisindeki nikel nitrat ile emdirilerek 
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yüksek sıcaklıkta ısıl işleme tutulmuş ve grafit yapısında olmuş karbon nano sarmallar 

elde edilmiştir. Elde edilen bu yapılar daha sonra Pt/Ru nanoparçacıklarına destek 

malzemesi olarak kullanılmış ve elde edilen destekli katalizör metanolün 

elektrooksidasyonunda denenmiştir. 

 

Cui vd. (2006)’da yaptıkları çalışmada, nişasta ve pirinç taneleri kullanmış ve demir 

iyonlarının ve demir oksit nano parçacıklarının HTC işleminden elde edilen ürünlere 

olan etkisini incelemiştir. Demir iyonlarının ve demir oksit parçacıklarının, hidrotermal 

karbonizasyon işlemini hızlandırdığı ortaya konulmuştur. Nişastadan demir iyonlarının 

etkisiyle içi boş karbon küreler (Şekil 2.12.a) ve demir oksit nano parçacıklarının etkisi 

ile halat benzeri yapılar elde edilmiştir (Şekil 2.12.b). Aynı işlem pirinç tanelerine 

uygulandığında ise, gözenekli karbon yapılar elde edilmiştir (Şekil 2.12.c). 

 

 

Şekil 2.12 Nişastadan elde edilen: a. içi boş küre, b. halat benzeri yapıların TEM 
görüntüleri, c. Pirinçten elde edilen gözenekli yapıların SEM görüntüleri (Cui 
vd. 2006) 

 

Bu yapılar; yüksek karbon içeriğine, özgün gözenek yapısına, kontrol edilebilir 

morfolojiye ve yüzey fonksiyonelliğine sahiptir. Bu gözenekli karbon malzemelerin 

yüzeylerinin modifikasyonu (örneğin yüksek derişimde hidoksil/fenolik, karbonil ve 

karboksil grupları) bu malzemelere yüksek reaktivite sağlamakta ve malzemelerin 
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çevre, kataliz, elektrokimya ve ilaç transferi gibi uygulamalarda kullanım 

potansiyellerini arttırmaktadır. Örneğin endüstri açısından asit katalizi oldukça 

önemlidir. Yıllık 15 milyon ton sülfürik asit katalizör olarak kullanılmaktadır ancak, 

homojen kataliz sebebiyle katalizör tekrar kullanılamamaktadır ya da ortamdan 

ayrılarak tekrar kullanımı oldukça maliyetli olmaktadır. Bu nedenle heterojen katalize 

imkân tanıyacak katı asit katalizörlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Liang ve Yang (2009), 

bu alanda yaptıkları çalışmada glikoz ile HTC işlemini kullanarak bir katı asit katalizörü 

hazırlamış ve bu katalizörün etkinliğini asetal ve ketal sentezinde denemiştir. 

Katalizörün hazırlanması sırasında tipik HTC reaksiyon ortamına sülfürik asit eklenmiş 

ardından elde edilen ürün derişik sülfürik asit ile azot gazı altında ısıtılarak muamele 

edilmiştir. Katalizör ile yapılan asetal ve ketal sentezinde %93 verim ve %98 seçicilik 

elde edilmiştir. Bu değer ticari ürünlerle kıyaslanmış ve elde edilen değerlerin ticari 

ürünler kadar iyi olduğu hatta bazı sentezlerde HTC işlemi ile elde edilem katalizörün 

daha etkin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca katalizör 5 kere ardı ardına kullanılmış ve her 

seferinde aynı etkinlik gözlenmiştir. Bu durum sanayi açısından oldukça önemli bir 

sonuçtur. 

 

Cakan vd. (2010)’da kataliz alanında bir başka çalışma gerçekleştirmiştir. Glikoz ile 

gerçekleştirilen HTC işleminin reaksiyon ortamına farklı derişimlerde vinil imidazol 

katılarak elde edilen karbon kürelerin imidazol grupları ile fonksiyonlaştırılması 

sağlanmış ve bu yapının katalitik etkisi Diels-Alder reaksiyonu, Knoevenagel 

kondensasyonu ve ester değişimi reaksiyonlarında denenmiştir. Kullanılan katalizör ile 

yüksek verim elde edilmiştir. 

 

Makowski vd. (2008)’de çekirdek-kabuk şeklinde Pd@C nanoparçacıkları hazırlamış ve 

bu malzemenin hidroksil aromatik türevlerinin kısmi hidrojenlenmesini seçici olarak 

katalizlediğini göstermiştir. İşlem sırasında soy metal tuzu furfural tarafından 

indirgenmiştir ve Pd@hidrfofilik-karbon küre şeklinde malzeme elde edilmiştir. Bu 

nanokompozit katalizör fenolü siklohekzanona yüksek seçicilik ile çevirmiştir. Bu 

dönüşüm işlemi için ticari olarak satılmakta olan hidrofobik kömür ile desteklenmiş 

katalizör ile karşılaştırıldığında daha iyi seçicilik göstermiş ve siklohekzanole kıyasla 

çok daha yüksek miktarda siklohekzanon elde edilmiştir. 
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Selvi vd. (2008) ise, HTC işlemi ile kendinden floresans özelliğe sahip karbon küre 

sentezini gerçekleştirmiştir. Elde edilen küreler ile in-vivo çalışmalar yapılarak 

membranları geçemeyen moleküllerin memeli hücrelerinin çekirdeklerine yollanması ve 

gen modülasyonu incelenmiştir. Konfokal lazer tarama mikroskobu ile yapılan 

incelemelerde hazırlanan kürelerin çekirdek içerisine 3 saat içerisinde giriş yaptığını ve 

ilerleyen zamanla miktarının arttığını görülmüştür. Ayrıca floresans görüntüler ve 

Raman spektrumları ile kürelerin kan-beyin engelini geçerek beyine nüfuz edebildiği 

gözlenmiştir. Alınan sonuçlar, beyin tümörlerine karşı ilaç yollanması konusunda 

oldukça önemlidir. In-vivo çalışmalarda, kullanılan kürelerin hayvanlar üzerinde zehir 

etkisi göstermediği ve birkaç gün sonunda harcandığı tespit edilmiştir. 

 

Yumuşak ya da sert şablonlama (hard or soft templating) ile HTC işlemi birleştirilerek 

çok çeşitli ve özel morfolojilere sahip karbonumsu nano yapıların elde edilmesi 

mümkün hale gelir. Örneğin Qian vd. (2006)’da yaptıkları çalışmada, tellür nano telleri 

glikoz ile yapılan HTC işlemine farklı derişimlerde eklemiş ve farklı çap ve 

uzunluklarda fotolüminesans özellik gösteren tellür/karbon nanokablolar elde etmiştir 

(Şekil 2.13.a). Daha sonra nanokablolar içerisindeki tellür, çeşitli işlemlerle ortamdan 

uzaklaştırılarak ultra uzun karbonumsu nanofiberler elde edilmiştir (Şekil 2.13.b). 

Burada tellür bir şablon olarak kullanılmıştır. 

 

Sun ve Li (2005), yumuşak şablonlama için glikoz ile yapılan tipik HTC ortamına 

anyonik bir yüzey aktif madde olan sodyum dodesil sülfat (SDS) ilave ederek farklı 

morfolojide içi boş karbon kapsüller elde ederek bunlara gümüş nanoparçacıkları 

tutturmuştur. Elde edilen kapsüllerin morfolojileri ve kalınlıkları eklenen SDS miktarına 

ve deney şartlarına bağlı olarak farklılıklar göstermiş ve şekil 2.14’de görüldüğü gibi 

elma biçimli, çanak biçimli ve küresel kapsüller elde edilmiştir. 
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Şekil 2.13 a. Te/C nanokabloların TEM görüntüsü, b. karbon nanofiberlerin TEM 

görüntüsü (Qian vd. 2005) 
 

 
Şekil 2.14 Elde edilen karbon kapsüllerin TEM görüntüleri (Sun ve Li 2005) 

 

Wen vd. (2008a) ise yapısında nano boyutlu kanalcıklar içeren anodik alüminyum oksit 

(AAO) filmlerini şablon olarak kullanmıştır. AAO filmleri HTC ortamına batırılmış ve 

işlemden sonra filmler üzerinde ve içerisinde bulunan malzeme alınarak TEM 

görüntüleri çekilmiştir (Şekil 2.15). Elde edilen karbon nanotüplerin bir ucunun kapalı 

olduğu görülmüştür. Ayrıca ortama platin tuzu eklenmiş ve platin nanoparçacıklar 

tutturulmuş karbon nanotüpler de edilmiştir. Bu malzemeler yakıt hücresi katalizörü 

olarak test edilmiştir. Bu yöntemle geleneksel karbon nano tüp sentezleme yöntemleri 

olan ark boşalımı, kimyasal buhar biriktirme ve lazer ile aşındırma metotlarına göre çok 

daha pratiktir, ihtiyaç duyulan donanım maliyeti, işletme maliyeti ve elde edilen ürünün 

çeşitlendirilebilmesi açısından çok daha üstündür. 
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Şekil 2.15 Şablon kullanılarak HTC’den elde edilen karbon nanotüpler (Wen vd. 2008a) 
 

Zhan ve Yu (2008), glikozu uygun miktarda piridin çözeltisi içerisinde solvotermal 

karbonizasyon işlemine tabi tutarak kendiliğinden düzenlenme ile şekil 2.16’da görülen 

karbonca zengin kompozit mikron altı tüpler oluşturmuştur. Piridin muamelesi ile 

hazırlanan bu nanoparçacıklar yüzeylerine bağlı fonksiyonel gruplara sahiptir ve elde 

edilen katı siyah ürün içeren çözeltinin suyla yıkanmasıyla kendiliğinden kurulum 

işlemi tamamlanır. Yüzeyde bağlı halde bulunan hidroksil ve piridil grupları FTIR ve 

XPS ile kanıtlanmıştır. Fonksiyonlu gruplar ve çözücüler arasındaki farklı afiniteler 

sebebiyle nanoparçacıklar birbirleriyle olan pozisyonlarını otomatik olarak ayarlayarak 

tüp formunda yüzey aktif malzemelerin misel oluşturması gibi kendiliğinden 

düzenlenir. 

 

 

Şekil 2.16 Piridin muamelesi ile hazırlanmış mikron altı tüpler (Zhan ve Yu 2008) 
 

Cakan vd. (2009), karbon kaynağı olarak glikozun kullanıldığı HTC işleminde, deney 

ortamına farklı derişimlerde akrilik asit monomerleri eklemiş ve elde edilen ürünler 

üzerindeki kimyasal ve morfolojik etkileri izlemiştir. Ortama ilave edilen akrilik asit 

monomeri miktarı arttıkça yüzeyde bulunan karboksil gruplarının arttığı gözlenmiştir. 
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Aynı zamanda akrilik asit monomerinin yüzdesine (% 1, % 2, % 5 ve % 10) bağlı olarak 

morfolojik değişimler gerçekleşmiştir. Normal şartlarda glikozdan elde edilen pürüzsüz 

küreler şekil 2.17’de görüldüğü gibi böğürtlen benzeri bir yapı göstermeye başlamıştır. 

Bu fonksiyonel ve yüzey alanı geniş malzemelerin ağır metal (Pb2+ ve Cd2+) 

adsorpsiyon kapasiteleri de uygulama olarak incelenmiştir. % 1’lik akrilik asit eklenerek 

elde edilen ürün beklenildiği gibi en düşük adsorpsiyon kapasitesi göstermiştir. % 2 

akrilik asit ilave edilerek elde edilen ürünün adsorpsiyon kapasitesinde ciddi bir artış 

gözlenmiştir. En yüksek metal adsorpsiyon kapasitesi ise % 10 akrilik asit ilave edilerek 

elde edilen üründe gözlenmiştir. Bu ürünün kapasitesi diğer yapılan birçok adsorpsiyon 

çalışmasından elde edilen sonuçlara göre çok daha fazla yüksektir. Ayrıca standart 

sentetik iyon değişim reçineleri ve diğer tip adsorpsiyon malzemelerine göre özellikleri 

çok daha üstündür. Bu durum fonksiyonel HTC karbon malzemelerinin iyon bağlama, 

iyon tamponlama ve çevre alanında kullanılabilirliğini açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır. 

 

 
Şekil 2.17 Akrilik asit ilavesinin küre morfolojisi üzerindeki etkisini gösteren SEM 

görüntüleri (Cakan vd. 2009);  
a. % 1, b. % 2, c. % 5, d. % 10  
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2.6.2 Karbon esaslı nanokompozitler; kapsülleme ve yerinde metal nanoparçacık 
eklenmesi 

 

Karbonhidratların ya da organik monomerlerin HTC işlemine farklı reaktiflerin 

eklenmesiyle yeni tip karbonla kapsüllenmiş çekirdek-kabuk kompozitler, nanokablolar 

ve hibritler başarılı bir şekilde tek basamakta sentezlenebilir. Reaktiflerin kontrollü bir 

şekilde eklenmesi ve reaksiyon şartları ile karbonumsu kaplamanın çap, uzunluk ve 

kalınlık gibi parametrelerini ayarlamak mümkündür. 

 

Yu vd. (2004)’te yaptıkları çalışmada nişasta çözeltisine bakır, demir ve gümüş metal 

tuzları ekleyerek 160-200 °C’ta hidrotermal olarak karbonizasyon işlemi uygulamış ve 

yüksek miktarda karbon içeren yeni nano yapılar elde etmiştir. Gümüş tuzu ile yapılan 

çalışmada şekil 2.18’de TEM ve SEM görüntüleri verilmiş olan karbon ile kapsüllenmiş 

pentagonal yapıda gümüş nanokablolar elde edilmiştir ve bu tip malzemelerin üretilmesi 

planlanan nano cihazlarda oldukça yüksek bir kullanım potansiyeli mevcuttur. Bakır 

tuzu ile yapılan çalışmada da bakır/karbon nanokabloların elde edilmesinin mümkün 

olduğu gösterilmiştir. Demir tuzu ile yapılan çalışmada ise içi boş grafen küreler elde 

edilmiştir. 

 

 
Şekil 2.18 Karbon ile kapsüllenmiş pentagonal yapıda gümüş nanokabloların: a. SEM, 

b. TEM görüntüleri (Yu vd. 2004) 
 

HTC işlemi ile hibrit malzeme sentezleme imkânı da mevcuttur. Wen vd. (2008b)’de 

yaptıkları çalışmada HTC işlemi ile mezo gözenekli karbon malzeme içerisine çekirdek-

kabuk yapısındaki platin/karbon nanoparçacıkları gömülerek yeni bir malzeme 
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sentezlenmiştir. Elde edilen bu malzeme metanol-toleranslı oksijen elektro-

indirgemesinde yüksek kararlılık ve katalitik etkinlik göstermiştir. 

 

Qian vd. (2007), düzgün yapılı karbonumsu nanofiberler içerinse metal ekleyerek 

“hibrit yün” adını verdikleri bir malzeme sentezlemiştir. Metal nanoparçacıkları, metal 

tuzlarının nanofiberler üzerinde bulunan –OH ve –C=O gibi fonksiyonlu gruplar 

tarafından indirgenmesiyle eklenmiştir. Elde edilen bu hibrit nano yapı düşük 

sıcaklıklarda CO’nun CO2’ye dönüştürülmesinde termal, kimyasal ve mekanik 

kararlılığı nedeniyle % 100 verimle etki göstermiştir. Katalizör bir kere kullanıldıktan 

sonra ayrılmış ve ikinci kez aynı dönüşüm reaksiyonuna sokulmuştur. Elde edilen 

sonuçlara göre katalizör ikinci denemede ilkine göre daha yüksek performans 

göstermiştir. Bu durum ilk ısıtma ve yükseltgenme döngüsünde yüzeyde aktif türlerin 

oluştuğunu işaret etmektedir. 

 

HTC işlemi ile karbonumsu malzemeler, etkili ve düzgün şekilde önceden 

şekillendirilmiş olan nanoparçacıkları kapsülleyebilir ve ayrıca nanoparçacıkları 

kapsülleme sırasında düzenleyerek kontrollü süper yapılı malzemelerin üretilmesine 

olanak tanır ve bununla ilginç nanokompozitler oluşturulabilir ya da nanoparçacıkların 

özellikleri iyileştirilebilir. Bazı nanokompozitler özel yapıları ve bileşenleri sayesinde 

özgün kimyasal ve fiziksel özellikler gösterirler. Bu nedenle kataliz, yakıt hücreleri, ilaç 

taşınımı ve biyo-görüntüleme gibi alanlarda çeşitli uygulamalar yapılabilmesini sağlar. 

Caiulo vd. (2007)’de yaptıkları çalışmada, Fe/Pt nanoparçacıklarını HTC işlemi ile 

kapsüllemiş ve daha sonra 700 °C’ta ısıl işlem uygulayarak grafit ile kaplanmış FePt 

nanoparçacıkları elde etmiştir. Karbon kabuk, FePt için yalnızca koruyucu bir kaplama 

gibi davranmaz ayrıca düşük artık mıknatıslılık (coercivity) ve komşu kaplanmış 

parçacıklarla küçük manyetik girişim etkisi sunar.  

 

Zhang vd. (2008a), lityum iyon bataryalarda kullanılmak üzere yeni bir yöntem 

geliştirmiştir ve iğ biçimli karbon kaplı Fe3O4 ürün sentezlemiştir. Sentez işlemi için 

hermatit glikoz çözeltisi içerisinde dağıtılmış ve hidrotermal olarak karbonize 

edilmiştir. Elde edilen karbon kaplı hermatit parçacıklarına 700 °C’ta azot ortamında 
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ısıl işlem uygulanarak şekil 2.19’da SEM görüntüsü verilmiş olan yaklaşık 500 nm 

uzunluğundaki iğ biçimli karbon kaplı Fe3O4 parçacıkları elde edilmiştir.  

 

 

Şekil 2.19 İğ biçimli karbon kaplı Fe3O4 parçacıklarının SEM görüntüsü (Zhang vd. 
2008a) 

 

Sentezlenen bu malzeme, lityum iyon bataryalar için mükemmel bir anot malzemesi 

özelliği göstermiştir. Ayrıca yüksek tersinir kapasite, ilk dolum-boşalımda yüksek 

coulomb verimi ve iyileştirilmiş dolum-boşalım döngüsü performansı göstermiştir. 

Kaplanmamış hermatit parçacıkları ve ticari olarak satılan magnetit parçacıkları ile 

kıyaslandığında daha üstün özellikler sunmaktadır (Şekil 2.20). 

 

 

Şekil 2.20 Kaplanmış Fe3O4 parçacıklarının kaplanmamış hermatit parçacıkları ve 
magnetit parçacıklarının performans karşılaştırılması (Zhang vd. 2008a) 
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Çekirdek-kabuk yapısındaki kompozitlere uygulanan ileri işlemler ile daha kompleks 

yapılı ürünler elde edilebilmektedir. Lou vd. (2009)’da yaptıkları çalışmada, şekil 

2.21.a’da şematik olarak gösterildiği gibi SnO2 ile kaplanmış silikayı (silika@SnO2), 

HTC işlemi ile karbon kaplamıştır (silika@SnO2@karbon). Daha sonra uygulanan ısıl 

işlem ile silika uzaklaştırılmış ve TEM görüntüleri şekil 2.21.b,c’de verilen eş eksenli 

içi boş küresel SnO2@karbon yapısı elde edilmiştir. Elde edilen ürünün performansı ise 

lityum iyon bataryalarda anot malzemesi olarak test edilmiştir. Sentezlenen yapının 

yüksek doldur-boşalt performansı gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 2.21 a. SnO2@karbon malzemesinin hazırlanışı, b,c. hazırlanan malzemelerin 
TEM görüntüleri (Lou vd. 2009) 

 

2.6.3 Karbonumsu malzemelerin kurban şablon olarak kullanımı  

 

HTC işlemi ile üretilen karbonumsu malzemelerin kolaylıkla uzaklaştırılabiliyor olması 

nedeniyle elde edilen karbonumsu küreler, içi boş kürelerin üretilebilmesi için kurban 

şablon olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem ile hazırlanan malzemeler kataliz, sensör, 

kimyasal/biyolojik ayırma ve elektriksel uygulamalarda kullanılabilmektedir.  
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Bu alanda en çok çalışma bulunan kısım içi boş metal oksitlerin sentezidir. Genellikle 

sentez işleminde karbonumsu kürelerin üzerine metal iyonları adsorplanır, daha sonra 

kalsinasyon gerçekleştirilerek karbonumsu çekirdek uzaklaştırılır ve içi boş metal oksit 

küreleri elde edilir (Şekil 2.22). Elde edilen içi boş metal oksit kürelerin yapısı ve 

boyutu kurban olarak kullanılan karbonumsu malzeme ile ayarlanabilmektedir.  

 

 

Şekil 2.22 İçi boş metal oksit kürelerin sentezlenmesi 
 

Sun vd. (2006)’da içi boş metal oksit küre sentezi konusunda geniş kapsamlı bir çalışma 

yapmıştır. SnCl4, LaCl3, YCl3, LuCl3, Ce(NO3)3, Al(NO3)3, GaCl3, CoCl2, NiSO4, 

Cr(NO3)3, Mn(NO3)2, ZrOCl2 metal tuzlarının çözeltilerine HTC işlemi ile sentezlenmiş 

olan karbon küreler eklenerek ultrasonikasyon uygulanıp dağıtılmış ve sonikasyona 40-

80 dakika devam edilmiştir. Daha sonra katı ürün ayrılarak kurutulmuştur ve krozeler 

içerisinde 450 °C’ta kalsine edilerek karbon çekirdeğin uzaklaştırılması sağlanmıştır ve 

içi boş SnO2, Al2O3, Ga2O3, CoO, NiO, Mn3O4, Cr2O3, La2O3, Y2O3, Lu2O3, CeO2, 

ZrO2 metal oksitleri başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Sentezlenen metal oksitlerden 

örnek TEM görüntüleri şekil 2.23’de verilmiştir. 

 

HTC üretilmiş karbonumsu malzemeler özel bazı çekirdek-kabuk benzeri yapıların 

sentezi için de kurban şablon olabilmektedir. Buna örnek olabilecek bir çalışma Zhang 

vd. (2008b) tarafından yapılmış ve elastik karbon kürelerle kapsüllenmiş kalay 

nanoparçacıkları (TNHC) sentezlenmiştir. Öncelikle SiO2 küre üzerinde Na2SnO3’ün 

hidrolizi ile SnO2 kabuk oluşturulmuştur. Oluşturulan yapıdan SiO2 çekirdek, sodyum 

hidroksit çözeltisi ile uzaklaştırılmış ve glikozun HTC işlemi ile SnO2 içi boş küreleri 

üzerinde karbon kabuk oluşturulmuştur. Son olarak örnekler azot akışı altında 700 °C 
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sıcaklıkta ısıl işleme uğratılmış ve şekil 2.24’de SEM ve TEM görüntüleri verilen 

TNHC yapıları elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 2.23 a. Al2O3, b. Ga2O3, c. SnO2, d. Cr2O3 içi boş metal oksit kürelerin TEM 
görüntüleri (Sun vd. 2006) 

 

 

Şekil 2.24 TNHC’nin a. SEM, b. TEM görüntüleri (Zhang vd. 2008b) 
 

Ao vd (2008) hazırlanan karbon küreleri titanyum çözeltisine ekleyerek iki saat süreyle 

karıştırmıştır. Daha sonra süspansiyonu santrifüjleyip bir miktar su içerisinde dağıtarak 

In2O3SnO2 (ITO) cam üzerine kaplanmıştır. Kalsinasyon işlemi uygulanarak cam 

yüzeyinde kaplanmış halde titanyum oksit içi boş küreleri elde edilmiştir. Elde edilen 

malzeme fotokatalitik ve fotoelektroliz uygulamalarında kompakt titanyum oksit 

kaplanmış ITO cam ile karşılaştırılmış ve çok daha üstün performans sağladığı 

görüşmüştür. 
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Li vd (2008), Fe3O4 çekirdeği yüzeyinde glikozun HTC işlemi ile karbonumsu yüzey 

oluşturmuş, daha sonra titanyum içeren malzeme karbon kaplı Fe3O4 üzerine 

absorlayarak kalsinasyon işlemi ile Fe3O4@TiO2 çekirdek-kabuk şeklinde bir yapı 

üretilmiştir. Kalsinasyon işlemi sırasında titanyum içeren malzeme titanyum oksit 

haline gelmiş ve karbon katman hızlı bir şeklide uzaklaşmıştır. Üretilen bu malzeme 

fosfopeptitlerin hızlı ve basit bir şekilde iyileştirilmesinde matriks destekli lazer 

desorpsiyon iyonlaştırması uçuş süresi kütle spektrometresi (MALDI-TOF) ile 

kullanılmıştır. 

 

Shang vd. (2009), HTC’den elde edilen karbon küreleri şablon olarak kullanarak etilen 

glikol çözeltisi içerisinde Bi(NO3)3.5H2O ve Na2WO4. 2H2O ile muamele etmiş daha 

sonra kalsinasyon uygulanarak karbonu uzaklaştırmış ve şekil 2.25’de SEM görüntüsü 

verilmiş olan Bi2WO6 nanokafeslerini elde etmiştir. Bu nanokafesler daha sonra gün 

ışığı altında Rodamin B’nin fotokatalitik olarak bozundurulmasında kullanılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre üretilen malzemenin katalitik etkisi ticari olarak satılan TiO2’ye 

göre 10 kat daha yüksektir. 

 

 

Şekil 2.25 Bi2WO6 nanokafeslerinin SEM görüntüleri (Shang vd. 2009) 
 

Sensör alanında bir çalışma Li vd. (2004) tarafından gerçekleştirilmiştir. Karbon küreler 

yine bu çalışmada şablon olarak kullanılmıştır. Dimetilformamit (DMF) içerisinde 

WCl6 çözülmüştür ve ardından DMF içerisinde dağıtılmış karbon küreler çözeltiye 

eklenerek muamele edilmiştir ve kalsinasyon işleminden sonra WO3 içi boş küreler elde 

edilmiştir. Ayrıca yapılan çalışmada farklı tungsten kaynakları ve çözücülerin etkisi de 

incelenmiştir. Elde edilen WO3 içi boş kürelerden daha sonra ince film hazırlanmış ve 
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gaz sensörü olarak şekil 2.26’da görülen düzenek hazırlanmıştır. Alkol, aseton, CS2, 

NH3, H2S, benzen, petrol eteri ve asetonitril gazları ile denenmiştir ve elde edilen sensör 

sonuçları oldukça tatmin edicidir. 

 

 

Şekil 2.26 WO3 içi boş kürelerle hazırlanmış sensör düzeneği 
 

2.6.4 Gözenekli karbon malzemeler 
 

HTC işlemi ile düşük sıcaklıkta gözenekli malzemeler sentezlenebilir ve bu 

malzemelerin aynı zamanda morfolojisi ve yüzeyde bulunan fonksiyonel grupları 

kontrol edilebilir. Hidrotermal karbonizasyon işleminden sonra elde edilen karbonumsu 

malzemeler düşük sayıda mikro gözeneklere sahiptir ve buna bağlı olarak aktif karbona 

kıyasla küçük yüzey alanına sahiptirler. Ancak yüksek sıcaklıklarda uygulanan ilave 

karbonizasyon işlemleri ile artan mikro gözenekliliğe bağlı olarak 400 m2g-1 gibi yüzey 

alanı miktarına ulaşılabilir (Wang vd. 2001). Bu durumun dezavantajı ise artan 

sıcaklıkla birlikte yüzeydeki işlevsellik kısmi olarak düşer, buna bağlı olarak olası ileri 

işlevsellik de azalır. Bu nedenle HTC yöntemi ile sentezlenen malzemelerin yüzey 

alanının arttırılabilmesi için birçok yöntem geliştirilmiştir. Karbonhidratların 

hidrotermal karbonizasyon işlemi çeşitli şablonlar ya da ilave maddeler varlığında 

yapıldığında ilginç gözenekli yapılar elde edilmesi mümkündür.  
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HTC yöntemiyle ele geçen ilk mezo gözenekli karbon yapılar Titirici vd. (2007b)’de 

nano yapılı silikanın şablon olarak kullanıldığı çalışmada elde etmiştir. Yapılan 

çalışmada farklı yüzey polaritesine sahip silika şablonlar kullanılmıştır ve şekil 2.27’de 

görülen mezo gözenekli karbon nanoparçacıklar, mezo gözenekli karbon içi boş küreler 

ve mezo gözenekli kâse benzeri yapılar üretilmiştir. Mezo gözenekli şablon kullanılan 

deneylerden sonra silika uzaklaştırılarak karbon kabuklar üretilmiştir. Orta dereceli 

hidrofobik silika şablonları % 60 karbon kaynağı olan malzeme ile doldurulmuş ve 

mezo gözenekli mikro karbon küreler elde edilmiştir. % 30 ile doldurulduğunda sadece 

küçük karbon küreler elde edilebilmiştir. Bu durum kaplama içerisindeki parçacıkların 

birbiri ile etkileşiminin olmasında kaynaklanmıştır ve bu da işlemin aslında 

yamalamaya benzediğini göstermektedir. Gözeneksiz şablonlar kullanıldığında ise güçlü 

bit karbon kaplamaya sahip içi boş karbonumsu küreler son ürün olarak ele geçmiştir. 

 

 

Şekil 2.27 a. Mezo gözenekli karbon küre, b. mezo gözenekli kâse biçimli karbon yapı, 
c. mezo gözenekli içi boş karbon küre (Titirici vd. 2007b) 

 

Mezo gözenekli silikadan mezo gözenekli karbon sentezlenmesi için optimum 

koşulların belirlenmesinden sonra Titirici vd. (2007a)’de düzenli bir mezo gözenekli 

silika (SBA-15) kullanarak mezo gözenekli karbon malzeme sentezlemiştir. Elde edilen 

düzenli mezo gözenekli hidrofilik karbon malzeme gözeneklerinin yüzeyinde yüksek 

miktarda COOH, OH ve C=O gibi fonksiyonel gruplara sahiptir. Bu fonksiyonel gruplar 

başarılı bir şekilde hidroksil yüzey gruplarının 3-klorpropilamin ile reaksiyonu ile 

amino gruplarına dönüştürülmüştür. Yapılan işlemlerin şematik gösterimi şekil 2.28’de 

verilmiştir.  
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Şekil 2.28 Amino grupları eklenmiş düzgün mezo gözenekli karbon malzemenin elde 

edilmesi (Titirici vd. 2007a) 
 

2.7 Biyokütlenin Hidrotermal Karbonizasyonu: Sürdürülebilir Enerji 
Kaynaklarından Karbon Malzemelerin Üretilmesi 

 

Ham petrol fiyatlarının artması, uzun vadede fosil kaynaklı yakıtlarının durumunun 

belirsiz olması nedeniyle yenilenebilir kaynaklar çekici bir seçenek haline gelmiştir. 

Hali hazırda son kullanıcıya ulaşmış olan biyo yakıtlar ve fermentasyon işlemine 

kıyasla talaş, pirinç kabuğu, mısır koçanı, çim gibi biyoatık hammaddelerin kimyasal 

dönüşümlerine çok daha az ilgi gösterilmiştir. Üst düzey malzemeler elde edilebiliyor 

olması nedeniyle bu hammaddeler ve bunların dönüşümleri “uyuyan altın olarak 

adlandırılmaktadır (Dalgaard vd. 2006). 

 

Bugün iki tane birincil biyoyakıt kullanımı mevcuttur. Bunlardan biri, şekerden ve 

nişasta içeriği yüksek bitkilerden elde edilen etanol, diğeri ise yağ elde edilen 

bitkilerden üretilen biyodizeldir. Küresel biyoyakıt üretiminin % 90’ını biyoetanol, 

geriye kalan % 10’luk kısmı ise biyodizel oluşturmaktadır. Biyokütle pirolizi ve 

gazlaştırması ise diğer biyoyakıt üretim yöntemleridir. 

 

Şeker, nişasta ve yağ içeren birinci nesil giriş maddelerinden elde edilen biyoyakıtlar 

besin değeri olan maddeler esas alınarak elde edildiği için ekonomik ve etik problemler 

yaratmaktadır. Biyoyakıt üretimi için verimli ekin alanları kullanıldığı için gıda fiyatları 

artış göstermektedir. Ayrıca etanol üretimi için kullanılacak ekinlerin sulanması 

gerekliliği ve üretimde fermantasyon/distilasyon basamaklarında yüksek su tüketimi 

ayrıca bir sorun teşkil etmektedir.  
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Bunların dışında organik atıkların anaerobik çürümesi ile biyogaz elde edilmektedir. 

Biyogazın içeriği % 50-70 metan, % 25-40 karbondioksit ve küçük miktarlarda 

hidrojen, azot, oksijen ve hidrojen sülfür şeklindedir. Bu gaz elektrik ve ısı üretimi için 

ya da ulaşım yakıtı olarak kullanılabilir. Atık organik maddelerin muamelesi için 

anaerobik çürüme çevre dostu bir yöntemdir.  

 

Genel olarak bakıldığında yalnızca lignoselülozik yapıdaki ikinci nesil giriş maddelerini 

kullanılarak üretilen biyoyakıtlar çevre dostudur. Hali hazırda yakma için kullanılan ya 

da hiç kullanılmayan düşük değerli - atık lignoselülozik malzemeler bu alanda büyük 

bir potansiyele sahiptir. Ne var ki lignoselülozik malzemelerden elde edilen 

biyoetanolün enerji miktarı fosil kaynaklı yakıtların enerji miktarından oldukça 

düşüktür. 

 

Bu bağlamda birinci nesil giriş maddeleri kullanılarak biyoyakıt üretimiyle HTC işlemi 

karşılaştırıldığında; HTC işlemi ikici nesil giriş maddesi kullandığı için gıda için 

kullanılan ekinler için bir tehdit oluşturmamakta aksine düşük değerli ve bol miktarda 

bulunan biyokütleler kullanıldığı için ucuz bir yöntemdir. HTC konusunda mevcut bilgi 

birikimi yeterli olduğu için kurulacak tesisler için ayrıca bir araştırma ve geliştirme 

ihtiyacı duyulmamaktadır. Biyoetanol üretimi ve biyogaz üretimi ile karşılaştırıldığında 

HTC yönteminin karbon verimi çok daha yüksek olduğu için üretilen enerji miktarı 

işlem sırasında harcanan enerji miktarından teorik olarak çok daha yüksektir. 

 

HTC işlemi bir kere aktive edildiğinde kendiliğinden yürüyen ekzotermik bir işlemdir. 

Suyun yüksek termodinamik kararlılığı nedeniyle karbonhidrat içerisinde depo edilmiş 

yanma enerjisinin üçte birini açığa çıkarır.  

 

HTC işleminin karbon verimliliği % 100’e yakındır, çünkü başlangıç maddesinin 

içindeki karbonun neredeyse tamamı son ürünün içerisinde kalır. Bu değerin elde 

edilebilmesi için sıcaklığın 200 °C altında olması ve pH değerinin 5-7 arasında olması 

gerekmektedir.  
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Fermantasyonun ve aerobik çürümenin karbon verimi ise sırasıyla % 66 ve % 50 

kadardır. Diğer yöntemler ile HTC işleminin enerji ve karbon verimi açısından diğer 

yöntemlerle karşılaştırılması şekil 2.29’da verilmiştir (Titirici vd. 2007c). 

 

 

Şekil 2.29 HTC işleminin enerji ve karbon verimi açısından diğer yöntemlerle 
karşılaştırılması (Titirici vd. 2007c) 

 

Hidrotermal dönüşüm yöntemi ile hammaddelerin muamelesi, çevre, en iyi değerlere 

ayarlanmış reaksiyon süresi ve ekonomi gibi kendine özgü avantajlarıyla umut verici bir 

kimyasal yol sunmaktadır. Biyokütlelerin hidrotermal dönüşümü reaksiyon şartları ve 

ürünler yönünden süperkritik su ile hidrotermal gazlaştırma ve bastırılmış sıcak su 

içerisinde hidrotermal karbonizasyon şeklinde iki ana gruba ayrılmaktadır. Hidrotermal 

karbonizasyon ile karbon içeriği yüksek katı ürün ve suda çözünebilir organik sıvılar 

elde edilebilmektedir. Oluşan biyo-yağ, eter ve etil asetat gibi çözücüler ile ekstrakte 

edilebilir. 

 

 Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) ile yapılan analizlerden görüldüğü 

üzere biyo-yağ, ticari olarak kullanılabilirliği olan karboksilik asitleri, ketonları ve fenol 

türevlerini içermektedir. Elde edilen karbon içeriği yüksek katı ürün biyokömür ya da 

ince taneli kömür olarak adlandırılmaktadır. Biyokömür üretim tekniğine bağlı olarak 

biyokömür yapısı ve bileşimi farklılıklar göstermektedir. Yavaş, hızlı ve flaş pirolizden 

elde edilen biyokömür hidrotermal karbonizasyondan elde edilen biyokömürle 
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kıyaslandığında, hidrotermal karbonizasyonda biyokömür veriminin daha yüksek 

olduğu ancak diğerlerine göre daha kolay bozunabildiği görülmüştür.  

 

HTC işleminde kullanılan başlangıç maddesinin yapısı ve bileşimi, katı son ürün olan 

biyokömürün boyutunu, şeklini ve yüzey yapısını ciddi şekilde etkilemektedir. Geniş 

kristal selüloz iskeletine sahip olmayan yumuşak bitki dokusuna sahip malzemeler 

işlem sırasında orijinal yapılarını kaybederek karbon nanoküreler oluşturabilir. Sert 

bitki dokularına sahip malzemeler yapısal kristal selüloz iskeletine sahiptir. İşlem 

sırasında dış şekillerini korurlar ve genellikle süngerimsi ve düzgün mezo gözenekli 

yapılar oluştururlar. Hem karbon nanoyapıların hem de mezo gözenekli malzemelerin 

yüzeyleri yüksek düzeyde hidrofiliktir ve su ile ıslanabilir. Katı son ürünün yapısı 

sıcaklık, basınç, reaksiyon süresi gibi faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca katalizör 

kullanımı da son ürünün özelliklerini ve yapısını etkilemektedir. 

 

HTC işlemi CO2-nötral işlemlere oldukça benzemektedir ve atmosferik CO2’nin 

tutulması için oldukça iyi bir araçtır. Biyokütle CO2’yi tutmada ve bağlamada yüksek 

verimlilik gösteren en iyi karbon dönüştürücüsüdür. HTC işlemi biyokütleyi çok hızlı 

bir şekilde kömüre dönüştürebildiği için CO2 tutulmasında önemli bir araçtır. HTC 

işleminde biyokütle kullanılmasıyla, HTC’den elde edilen tüm ürünlerin kimyası ve 

teknolojisi özünde sürdürülebilirdir. Hatta bu ürünler uzun vadede kullanılır ise etkin bir 

şekilde atmosferik karbonu tuttukları için CO2-negatif özellik gösterir. İşlenmemiş 

biyokütlenin hızlı bir şekilde bakteriler ve mantarlar tarafından bozunarak yine CO2 

oluşturduğu unutulmamalıdır. 

 

Hidrofilik karbon, yüksek iyon bağlama kapasitesine sahiptir ve büyük çaplı bir 

uygulama olan toprak kalitesinin arttırılmasında suyu tutarak sentetik humus gibi 

davranmaktadır. Son yıllarda biyokömür teknolojisinin önemi tekrar fark edilmiştir ve 

özellikle çevre alanındaki uygulamalara yönelinmiştir. Biyokömür toprağın ıslah 

edilerek kalitesinin arttırılmasında kullanılmaktadır ve toprağın katyon değişim 

kapasitesini arttırarak toprağın K+, Mg2+, Ca2+gibi katyonları tutma özelliğini 

arttırmaktadır. HTC işleminden elde edilen biyokömürün oksijen içeren gruplarının 
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yüksek olması nedeniyle ağır metal iyonlarını iyi adsorbe eder. HTC’den elde edilen 

ürünlerin maliyetinin düşük olması geniş çaplı uygulamaları yapılabilir hale 

getirmektedir.  

 

Su kirliliği son yıllarda dünya çapında insan sağlığını tehdit eden bir sorun haline 

gelmiştir. Araştırmacılar HTC işlemiyle elde edilen karbon içeriği yüksek malzemeleri 

yüzeylerindeki birçok fonksiyonel grubu adsorpsiyon merkezi olarak kullanarak özgün 

adsorban olarak kullanımı için test etmeye başlamıştır.  

 

Çevre alanında uygulanabilirliği olabilecek bir çalışma Mochidzuki vd. (2005)’te 

gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmada Japon sediri 350 °C’ta hidrotermal 

karbonizasyonun ardından hidrotermal yükseltgenme ve kısa süreli yüksek sıcaklıkta 

ısıl işlemlere uğratılmıştır. Hidrotermal karbonizasyondan elde edilen katı ürünün yüzey 

alanı 5 m2/g’dan yapılan işlemler ile 325 m2/g’a yükselmiştir. Elde edilen ürünlerin 

adsorpsiyon kapasitesi su içerisinden fenol uzaklaştırılması ile denenmiştir ve ticari 

olarak satılan kömür tabanlı aktif kömür ile karşılaştırılma yapılmıştır. Sentezlenen 

ürünün adsorpsiyon kapasitesi ticari olarak satılan ürün ile oldukça yakın bulunmuştur. 

 

Xu vd. (2008), palmiye yağı işlenirken geriye kalan atık ürünü karbonize ederek aktif 

karbon elde etmiştir. Ardından aktif karbon konak birim olarak glikoz ile 

gerçekleştirilen HTC işlemine eklenmiştir ve şekil 2.30.a’da şematik olarak gösterildiği 

gibi aktif karbon üzerinde karbon küreler tutturularak şekil 2.30.b’de SEM görüntüsü 

verilmiş olan kompozit bir yapı oluşturulmuştur. Bu yöntem ayrıca aktif karbonun 

fonksiyonlaştırılması konusu içerisindedir. Elde edilen malzeme suda bulunan anyonik 

CrO4
2- ve katyonik Fe3+ türlerinin adsorpsiyonunda test edilmiştir. Yalnızca aktif karbon 

ile yapılan adsorpsiyon denemelerine hazırlanan malzeme çok daha yüksek performans 

göstermiştir. 
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Şekil 2.30 Aktif karbon-karbon küre kompozit yapısının a. oluşturulması, b. SEM 

görüntüsü (Xu vd. 2008) 
 

Lignoselülozik malzemelerin hidrotermal karbonizasyonuyla ısıl özelliklerin 

değişiminin incelenmesine temel olabilecek bir çalışmayı Sevilla ve Fuertes (2009b)’de 

gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmada farklı selüloz derişimleri ile farklı sıcaklık (230 

°C-250 °C) ve sürelerde (2-4 saat) bir seri deney gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre selüloz % 44’lük karbon içeriği hidrotermal işlemden sonra % 70-72’ye 

yükselmiştir ve bu esnada hidrojen ve oksijen içeriğinde düşüş gerçekleşmiştir. Sıcaklık 

atışı ile birlikte O/C ve H/C atomik oranlarında düşüş gözlenmiştir. Kısa reaksiyon 

sürelerinde ya da yüksek derişimlerde daha düşük kondense ürün elde edilmiştir. Ayrıca 

çalışmada karbon içeriği yüksek katı ürünün oluşumu için bir mekanizma da 

önerilmiştir. 

 

Titirici vd. (2007d)’de kullanım alanı olmayan ve % 35 civarında selüloz ve 

hemiselüloz içeren atık biyokütleler olan çam iğnesi, çam kozalağı, meşe yaprağı, 

portakal kabuğu ve şeker pancarı atığını sitrik asit varlığında 16 saat süre ile 200 °C’ta 

hidrotermal olarak karbonize etmiş ve elde edilen katı ürünü karakterize etmiştir. Alınan 

sonuçlara göre, elde edilen katı ürünün kimyasal ve spektroskopik özellikleri linyite ya 

da turbaya oldukça benzemektedir. Yumuşak bitki dokusuna sahip biyokütlelerden 
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(portakal kabuğu, şeker pancarı atığı ve çam iğnesi) suda dağıtılabilen hidrofilik karbon 

içeriği yüksek malzemeler elde edilmiştir. Çam iğnesinin HTC işleminden önceki ve 

sonraki halinin SEM görüntüleri şekil 2.31.a,b’de verilmiştir. Sert bitki dokusuna sahip 

biyokülelerden (çam kozalağı ve meşe yaprağı) ise nano boyutlu gözeneklere sahip 

sünger benzeri, adsorpsiyon kapasitesi yüksek yapılar elde edilmiştir. SEM görüntüleri 

şekil 2.31.c,d’de verilmiştir. Hem yumuşak hem de sert bitki dokusuna sahip 

biyokütlelerin morfolojik değişimleri de SEM görüntülerinden görülmektedir. 

 

Heilmann vd. (2011a)’de yapmış olduğu çalışmada, etanol üretiminde fermentasyon 

sırasında yüksek miktarda yan ürün olarak ele geçen ve kullanım alanı kısıtlı olan ve 

adına distilasyon tanesi denilen ürünün ve ayrıca sentetik olarak bu ürünün içeriğine 

benzer olarak hazırlanmış numunelerin hidrotermal olarak karbonizasyonu 

gerçekleştirmiş ve kömür benzeri yapılar elde etmiştir. 

 

 

Şekil 2.31 HTC öncesi ve sonrasında alınmış SEM görüntüleri a, b. çam iğnesi için, c, 
d. meşe yaprağı için (Titirici vd. 2007d) 

 

Heilmann vd. (2010)’da yaptıkları başka bir çalışmada ise çeşitli mikro alglerin HTC 

işlemi ile karbonizasyonu ile bitümlü kömür düzeyinde özellik gösteren katı ürün elde 

edilmiştir. Doğal kömür ile alglerden üretilen kömürün karşılaştırılmalı olarak SEM 
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görüntüleri şekil 2.32’de verilmiştir ve yapılardaki benzerlik dikkat çekicidir. Yapılan 

çalışma kömüre kolay üretilebilir bir alternatif getirmiştir.  

 

Daha sonra bu çalışmanın ikinci bir basamağı gerçekleştirilerek yine algler hidrotermal 

karbonizasyona uğratılmış ve lipit yönünden zengin kömür içeriği yüksek ürünler elde 

edilmiştir. Daha sonra ekstraksiyon işlemi ile katı üründen yağ ve yağ asitleri 

ayrılmıştır. Bu ayrılan ürün ise yüksek değerli sıvı biyoyakıt özelliği göstermektedir 

(Heilmann vd. 2011b).  

 

 

Şekil 2.32 Doğal kömürün ve alglerden elde edilen kömürün SEM görüntüleri 
(Heilmann vd. 2010) 

 

Hoekman vd. (2011)’de Jeffrey çamı ve beyaz köknardan oluşan ve adına “Tahoe Mix” 

denilen bir karışımı 2 L hacimli otoklav içerisinde farklı sıcaklık (215-295 °C) ve deney 

sürelerince (5-60 dk) HTC işlemine maruz bırakmış ve katı, sıvı ve gaz ürünleri detaylı 

bir şekilde karakterize etmiştir. Reaktör, deney başlamadan önce He gazı ile 

doldurularak belli bir basınç düzeyine getirilmiştir. Deneyler sonunda HTC ile elde 

edilen katı ürünün enerji yoğunluğunun giriş maddesine göre çok daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Artan sıcaklığa bağlı olarak enerji yoğunluğu artış gösterse de ticari 

uygulamalarda ortalama sıcaklıkların (255 °C) daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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Yapılan gaz analizlerine göre temel gaz ürünün CO2 olduğu görülmüş ve sulu fazın 

analizlerinde suda çözünen organik ürünler, organik asitler ve şeker türleri bulunmuştur. 

 

Guiotoku vd. (2009)’da HTC işlemini mikrodalga ışınlama ile destekleyerek yeni bir 

yöntem geliştirmiş ve çam talaşı ile selülozu 3 farklı reaksiyon süresinde 200 °C’ta 

asidik ortamda karbonize etmiştir. Elde edilen katı ürün elemen analizi ile karakterize 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bu yöntemle karbonize edilen ürünlerin C, H ve N 

yüzdeleri üzerinde sürenin etkisinin çok fazla olmadığı görülmüştür. Ancak işlenmemiş 

ürünle karşılaştırıldıklarında karbon içeriğinin % 50 oranında artış gösterdiği 

belirlenmiştir. Aynı zamanda H ve O değerlerinde dehidrojenasyon, deoksijenasyon ve 

dehidrasyon nedeniyle düşüş gözlenmiştir. Ayrıca elde edilen katı ürün SEM ile analiz 

edildiğinde şekil 2.33’de görüldüğü gibi çam talaşından karbonize fibriller, selülozdan 

ise karbon küreler elde edildiği gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 2.33 a. Karbonize fibrillerin, b. karbonize kürelerin SEM görüntüleri (Guiotoku 
vd. 2009) 

 

Lyman vd. (2012)’de yapmış oldukları çalışmada lignoselülozik biyokütle ile yapılan 

hidrotermal karbonizasyon reaksiyon ortamına farklı tuzlar ilave etmiş ve etkilerini 

incelemiştir. Çalışmada kalsiyumun propiyonat, asetat, format, laktat ve klorür tuzları 

ile lityum klorür ve magnezyum asetat tuzları kullanılarak bu tuzların kütle verimi, 

enerji verimi, enerji sıkıştırma oranı, üst ısıl değeri (HHV) ve reaksiyon sırasında oluşan 

basınç üzerindeki etkileri incelenmiştir. Tuz ilavesinin HHV değerleri üzerindeki etkisi 

şekil 2.34’de görülmektedir. En iyi sonuçlar kalsiyum laktat, kalsiyum klorür ve lityum 

klorür varlığında gerçekleştirilmiş deneylerde elde edilmiştir. Kalsiyum klorür ucuz 

olduğu için büyük çaplı uygulamalarda kullanılması çok daha uygundur. 
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Şekil 2.34 Ortama tuz eklenmesinin lignoselülozik biyokütle HTC üzerindeki etkisi 
(Lynam vd. 2012) 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Deneylerde Kullanılan Malzemeler 

 

Deneysel çalışmalarda biyokütle olarak D-(+)-Glikoz Monohidrat (MERCK), β-laktoz ( 

SIGMA β-D-Gal-[1�4]- β-D-Glc), pirina ve fındıkkabuğu kullanılmıştır. Asit katalizli 

gerçekleştirilen deneylerde % 37’lik hidroklorik asit (MERCK) kullanılmıştır.  

 

3.1.1 Model biyokütleler 

 

Bu çalışmada, modelbiyokütle olarak bir monosakkarit türevi ve selülozun temel yapı 

taşı olan glikoz ile bir disakkarit olan laktoz seçilmiştir. 

 

3.1.1.1 Glikoz 

 

Glikoz altı karbon atomu ve bir aldehit grubuna sahiptir ve bu nedenle aldoheksoz 

olarak sınıflandırılır. Glikoz molekülü, açık zincir (asiklik) ya da halkalı (siklik) 

biçiminde olabilir. şekil 3.1’de glikoz molekülünün zincir şeklindeki ve halkalı yapısı 

verilmiştir. Halkalı yapı üzerinde aldehit grubu bulunduran karbon atomu ile C-5 

hidroksil grubu arasında molekül içi reaksiyon ile hemiasetal oluşumu sonucu 

gerçekleşir. Açık izomer D-glikoz, α-D-glikopiranoz, β-D-glikopiranoz, α-D-

glikofuranoz ve β-D-glikofuranoz şeklinde dört tane önemli kiral izomer verir. 

 

 

Şekil 3.1 Glikoz molekülünün: a. zincir yapısı, b. halka yapısı 
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3.1.1.2 Laktoz 

 

Laktoz doğada yalnızca sütte bulunan ve süt şekeri olarak da bilinen bir disakkarittir ve 

sütün en önemli karbonhidratıdır. Glikoz ve galaktozun β-1-4 glikozit köprüsü ile 

kondensasyonu sonucu oluşur (Şekil 3.2). Laktoz, D- glikoza ve D-galaktoza 

hidrolizlenen bir şekerdir. Bazik ortamda laktuloza izomerleşebilir. 

 

 

Şekil 3.2 Laktoz molekülünün yapısı 
. 

 

3.1.2 Gerçek biyokütleler 

 

Yapılan bu çalışmada lignoselülozik yapıda gerçek biyokütle olarak pirina ve 

fındıkkabuğu kullanılmıştır. 

 

Birçok bitki temel olarak selüloz, hemiselüloz, lignin ve bazı diğer bileşikler olarak dört 

temel bileşene sahiptir ve bitki türüne göre bu bileşenlerin bileşimi ve oranları 

değişmektedir. Yumuşak odunsu bitkilerin çoğu otsu bitkilere göre çok daha yüksek 

selüloz içeriğine sahiptir. Sert odunsu bitkiler yumuşak odunsu bitkilere göre daha 

yüksek selüloz ve hemiselüloz içeriğine sahipken yumuşak odunsu bitkilerin lignin 

içeriği daha yüksektir. şekil 3.3’de lignoselülozik bir bitkinin yapısı görülmektedir.  
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Şekil 3.3 Lignoselüloz yapı içeren bir bitkinin bileşimi 
 

3.1.2.1 Selüloz 

 

Selüloz, glikan zincirine anhidro glikoz birimlerinin eklenmesiyle oluşmuş doğrusal bir 

polimer zinciridir. Bu anhidro glikoz birimleri birbirlerine β-(1,4)-glikozit köprüleri ile 

bağlanırlar. Bu köprüler üzerinden selüloz zincirinin tekrar eden birimi olan sellobiyoz 

oluşur (Şekil 3.4).  

 

Aynı selüloz zinciri içinde ve çevre selüloz zincirleri arasında moleküller arası ve 

molekül içi OH grupları arasında oluşan hidrojen bağları ile zincirler paralel olarak 

düzenlenir. Bunun sonucunda, kristal yapılı bir süper molekül meydana gelir. Doğrusal 

selüloz zincirlerinin bir demet haline gelmesiyle hücre duvarının yapısını oluşturan 

mikrofibriller oluşur. 
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Şekil 3.4 Selülozun yapısı 

 

3.1.2.2 Hemiselüloz 

 

Selülozdan farklı olarak hemiselüloz farklı monosakkarit birimlerini yapısında 

barındırır. Ayrıca hemiselüloz polimer zincirleri daha kısadır ve amorf yapı gösterir. 

Amorf yapısı sebebiyle hemiselülozlar suda kısmen ya da tamamen çözünebilir. 

Hemiselülozların ana zinciri homopolimer (tek bir şeker tipinin tekrar ettiği) ya da 

heteropolimer (farklı şeker türlerinin karışımı) şeklinde olabilir. Hemiselülozların şeker 

içeriklerinin formülleri şekil 3.5’de verilmiştir.  

 

Hemiselülozun yapısında bulunan en önemli şeker ksilozdur. Sert odunsu ksilandaki ana 

zincirin ksiloz birimleri β-(1,4)-glikozit bağlar ile bağlanmıştır ve 4-O-metil glikuronik 

asit birimleri ile α-(1,2)-glikozit bağları ile dallanmıştır. Yumuşak odun ksilanında asetil 

grupları ana zincirde daha azdır ancak arabinofuranoz birimleri α-(1,3)-glikozit bağı ile 

ana zincire bağlanarak dallanma gösterir.  

 

3.1.2.3 Lignin 

 

Lignin çapraz bağlı kompleks bir polimerdir ve büyük moleküler yapı gösterir. Lignin 

hücre duvarları arasındaki fiberleri bir arada tutarak oduna mekanik güç sağlar. 

Yumuşak odun ligninleri koniferil alkolden oluşmuştur (Acharjee 2010). Sert odun 
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ligninleri monomer birimi olarak hem koniferil alkol hem de sinapik alkole sahiptir 

(Şekil 3.6). 

 

 

 Şekil 3.5 Hemiselülozu oluşturan birimlerin yapıları 

 

 3.1.2.4 Diğer bileşikler 

 

Lignoselülozik biyokütlenin yapısında bulunan ve molekül kütlesi düşük organik 

moleküllerden oluşsan diğer bileşenler; reçineler, yağlar, mumlar, yağ asitleri, alkoller, 

terpentinler ve flavanoidler şeklinde sınıflandırılabilir. Bunlar yalnızca kuru haldeki 

odunun toplam kütlesinin % 4-10’luk bir kısmını oluştururlar ve miktarları türe, jeolojik 

bölgeye ve mevsime göre farklılık gösterir ve genellikle reçine kanallarında ve 

parenkima hücrelerinde bulunurlar. Bazı ekstrakte olabilen bileşikler toksiktir, bu da 

mantarların ve termitlerin saldırısına karşı dayanıklılık sağlar. 
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Şekil 3.6 Ligninin yapısı 

 

Deneylerde kullanılan lignoselülozik yapıda olan fındıkkabuğu Karadeniz bölgesinde 

bulunan bir fındık işleme tesisinden alınmıştır. Fındıkkabuğu deneylerden önce 

öğütülmüş ardından 1 mm’lik eleklerden elenerek kullanılmıştır. Yine lignoselülozik 

yapıda olan pirina ise Muğla’da bulunan yerel bir zeytin işleme fabrikasından elde 

edilmiştir. Pirina, zeytinler mekanik olarak yağ elde etmek üzere işlendikten sonra 

geride kalan atık katı alt üründür. Zeytinyağı fabrikalarında zeytin işlenirken klasik ve 

modern olarak birçok farklı teknik uygulanması karşın genellikle yıkama, kırma, ezme, 

karıştırma, baskılama ya da santrifüjleme ve ayırma gibi fiziksel işlem basamakları 

kullanılır. Ayırma işleminde yağlı pirina, yağ ve karasu kısmından ayrılır daha sonra 

çeşitli işlemler (sıcak su ilavesi, santrifüjleme, ekstraksiyon, kurutma vb.) uygulanarak 

yağı uzaklaştırılmış pirina elde edilir. Pirina yağı ülkemizde genellikle sabun ve boya 

sanayiinde kullanılmaktadır. Geride kalan kuru pirina, düşük kaliteli yakıt, hayvan yemi 

ya da tarımsal gübre olarak kullanılmaktadır.  

 

Deneylerde kullanılacak kuru pirina 1 mm’lik eleklerden elenerek kullanılmıştır.  
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3.2 Deneylerin Yapılışı  

 

Çalışmada öncelikle ideal deney şartlarının tayini için farklı biyokütlelerle farklı 

sıcaklık ve deney sürelerinde bir ön çalışma yürütülmüştür. Deneyler şekil 3.7’de 

gösterilen otoklav sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan otoklav özel bir 

alaşımdan üretilmiş olup 75 mL iç hacme sahiptir. Gösterildiği gibi üst ve alt parça 

olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Üst parça üzerinde, basıncın okunmasını 

sağlayan manometre, gaz giriş-çıkış vanaları ve termoçift girişi için bir teflon kılıf 

bulunmaktadır. Sistem harici bir ısıtıcı-karıştırıcı üzerine yerleştirilerek ısıtılmaktadır. 

Sıcaklık kontrol sistemi ile sıcaklık istenilen değerde sabit tutulabilmektedir. En yüksek 

çalışma sıcaklığı 250 °C, en yüksek çalışma basıncı ise 200 bar olarak üretici firma 

tarafından belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 3.7 Deneylerin yapıldığı 75 mL hacimli otoklav sistemleri 

 

Biyokütlelerin % 5’lik sulu çözeltileri ya da süspansiyonları hazırlanarak otoklav 

içerisine yerleştirilmiştir. Otoklav kapatılarak manyetik karıştırıcı/ısıtıcı üzerine 

yerleştirilmiştir ve ısıtıcı sisteme sıcaklık kontrolörü bağlanmıştır. Sıcaklıklar, otoklav 

üzerinde bulunan teflon kılıf içerisine yerleştirilen termoçift sayesinde okunmuştur. 
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Farklı biyokütlelerle 160 ºC-180 ºC-200 ºC sıcaklıklarda 2-4-6 saat süreyle deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Asit katalizli gerçekleştirilen deneylerde biyokütlelerin yüzde 

miktarları değişmeyecek şekilde ortama 3 ml HCl ilave edilmiştir. Ön denemelerde, 

kullanılan yöntemin ölçeklendirilebilir olduğunun gösterilmesi için seçilen bazı 

deneyler 1 L hacimli otoklavlar içerisinde tekrarlanmıştır. Belirtilen süreler 

tamamlandıktan sonra otoklav oda sıcaklığına kadar soğutulup açılmıştır. Sistemden 

elde edilen ürün vakumda süzme işlemine tabi tutularak katı kısım ayrılmıştır. 

Kirliliklerin uzaklaştırılması amacıyla katı ürün önce birkaç kez saf su, daha sonra 

etanol ile yıkanarak 80 ºC sıcaklıktaki etüv içerisine alınarak 6 saat süreyle 

kurutulmuştur. Ayrılan sulu faz ise analiz edilmek üzere ayrılmış ve cam şişeler 

içerisinde 4 ºC’ta saklanmıştır. Yapılan deneyler ve deney şartları çizelge 3.1’de 

gösterilmiştir. Bu bölümden sonra çizelgede gösterilen örnek kodları kullanılarak 

deneylerden bahsedilecektir. Kodlamalarda ilk harf giriş maddesini (Glikoz=G, 

Laktoz=L, Pirina=P, Fındıkkabuğu=F), sonraki üç rakam deney sıcaklığını (160, 180, 

200), sonraki rakam deney süresini (2, 4, 6) ve son harf ise deneyin katalizörsüz ya da 

katalizörlü olduğunu (katalizörsüz=K, katalizörlü=H) ifade etmektedir.  

 

3.3 Element Analizi 
 

Element yüzdeleri yüksek sıcaklıkta (1000-1100 °C) yakma yoluyla tayin edilmektedir. 

Yaklaşık 2 mg'lık örnek, kalay veya gümüş kapsüller içerisine yerleştirilip, örnek 

yükleme kısmına konmakta, ortama bu esnada oksijen beslenerek örnek fırına düşürülüp 

yakma işlemi gerçekleşmektedir. CHNS analizinde karbonun yanması sonucu oluşan 

CO2, H2, H2O, N2 ve SO2 gazları üzerinden numunedeki C, H, N ve S miktarları yüzde 

olarak cihazdan alınmaktadır. Sistemde karbon, hidrojen ve kükürt infrared 

absorbsiyon, azot ise ısıl iletkenlik detektörü ile tayin edilmektedir.  

 

Karşılaştırılabilme yapılabilmesi için hem giriş maddeleri hem de deneyler sonucu elde 

edilen katı ürünler LECO 932 CHNS element analiz cihazı ile analiz edilmiştir. 

Numunelerin yapısındaki karbon, azot, kükürt ve hidrojen yüzde olarak ölçülmüştür, 

oksijen miktarı ise farktan bulunmuştur.  
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Çizelge 3.1 Yapılan deneylerin şartları ve numune kodları 

Giriş Maddesi Sıcaklık(°C) 
Süre 
(saat) 

Katalizör Numune Kodu 

Glikoz 

 

180 2 - G1802K 

180 2 asit G1802H 

180 4 - G1804K 

180 4 asit G1804H 

     

Laktoz 

 

180 2 - L1802K 

180 2 asit L1802H 

180 4 - L1804K 

180 4 asit L1804H 

     

Pirina 

 

180 2 - P1802K 

180 2 asit P1802H 

180 4 - P1804H 

180 4 asit P1804H 

180 4 - PP1804K  

(1 L hacimli) 

180 4 asit PP1804H  

(1 L hacimli) 

     

Fındıkkabuğu 

 

160 4 - F1604K 

180 2 - F1802K 

180 4 - F1804K 

180 6 - F1806K 

200 4 - F2004K 
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3.4 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) Analizleri  
 

Tipik bir TEM cihazında vakum altında tungsten ya da LaB6 filamente sahip bir 

elektron tabancasından elektronlar üretilir ve stabilize edilmiş pozitif voltajdan V0 (10-

120 keV) geçirilerek hızlandırılır. Kullanılan lensler konveksiyonel lenslere benzer 

manyetik lenslerdir. TEM kırınım modu ve görüntüleme modu olarak iki ayrı uygulama 

mevcuttur. Görüntüleme modunda en düşük aydınlatma tutarlılığı vardır ve elektron 

ışını örnek üzerine odaklanır buda maksimum ışın açıklığına neden olur. Görüntüleme 

modunda kullanılan odaklama modu ile kırınım etkisi azaltılır ve yüksek çözünürlükte 

görüntü alınabilmektedir. Kırınım modu ise en yüksek aydınlatma tutarlılığı ile 

uygulanır ve ışın açıklığında azalma gerçekleşir. Bu metot elektron kırınım etkisini 

arttırır ve daha çok elektron kırınımı gibi periyodik görüntüleme için uygundur.  

Gözlemleme yapılabilmesi için görüntüler kontrast olarak sunulmalıdır. TEM’de 

numune, absorpsiyon ve saçılma aracılığıyla geçirilen ışın üzerinden işlem görür. 

Saçılma etkisi görüntü kontrastı açısından önemlidir ve geçen elektron dalgaları 

numunenin bir noktasından diğer bir noktasına göre farklanma gösterir (Kubo 2011). 

 

Çalışma kapsamında yapılan analizler FEI Tecnai G2 (200 kV) geçirimli elektron 

mikroskobu ile analiz edilmiştir. Numuneler analize hazırlanırken etanol içerisinde 

uygun derişimde dağıtılarak grid üzerine damlatılmıştır. Etanol uzaklaştırıldıktan sonra 

grid cihaza konulmuştur ve yeterli vakum sağlandıktan sonra numunenin görüntüleri 

alınmıştır.  

 

3.5 Van Krevelen Diyagramı 

 

Van Krevelen diyagramı kömürlerin ya da yağ örneklerinin gelişiminin incelenmesi için 

alanında çok geniş kullanım alanına sahiptir. Diyagram yatay eksende molar 

oksijen/karbon oranı, dikey eksende molar hidrojen/karbon oranı olacak şekilde çizilir 

ve şekil 3.8’de görüldüğü gibi çok farklı diyagram tipleri bulunmaktadır. Linyit 

bileşikleri, lipitler ve karbonhidratlar gibi temel biyojeokimyasal sınıftaki bileşikler 

diyagramda kendilerine has belirgin H/C ya da O/C oranına sahiptir. Bunun sonucu 
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olarak bu bileşiklerin diyagram üzerinde belirli özel alanları bulunmaktadır. Herhangi 

bir örneğin değerleri hesaplanarak van Krevelen diyagramında hangi bölgeye ait olduğu 

ve buna bağlı olarak ne tip bir malzeme olduğuna karar verilebilir (Kim vd. 2003). 

 

 

Şekil 3.8 Farklı van Krevelen diyagram tipleri 
 

3.6 FT-IR Analizleri  

 

Kırmızı ötesi ışıma elektromanyetik spektrumda görünür bölge ve mikro dalga bölgesi 

arasında bulunur ve ışıma aralığı 0,8-500µm şeklindedir. Kırmızı ötesi spektrumlar 

kullanılarak çeşitli karbon malzemelerin, karbon içeriği yüksek kömür benzeri yapıların, 

karbon siyahının, biyokömürlerin ve ayrıca sentetik gözenekleri karbonların 

yüzeylerinde bulunan fonksiyonel grupların aydınlatılmasında ve belirlenmesinde 

kullanılır. Ancak karbon malzemelerden her zaman düzgün spektrumlar almak mümkün 

olmaz. Bunun nedeni karbon malzemeler siyah oldukları için görünür bölgedeki 

ışınların neredeyse tamamını absorbe eder bu da sinyal/gürültü oranının düşük 

çıkmasına neden olur ve elde edilen pikler genellikle farklı grupların arasındaki 

etkileşimin bir toplamı şeklindedir. Bunu engellemek için mümkün olan en küçük 
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parçacık büyüklüğüne inilmesi gerekir ve öğütme işlemi yapılırken ısınmaya bağlı 

olarak gerçekleşebilecek oksidasyonun önüne geçilmelidir. Örnek KBr içerisinde 

dağıtılarak analiz edilecek ise pellet harılanırken KBr ile gerçekleşebilecek iyon 

değişimi engellenmelidir. Karbon malzemelerin fonksiyonlu gruplarının 

aydınlatılmasında fotoakustik yöntem mevcut olsa da pek sık kullanılmayan 

yöntemlerden biridir. Spektral kalitesi yüksek olan kullanılabilecek en iyi yöntem olarak 

DRIFTS (diffuse reflectance method) gösterilmektedir. Fonksiyonlu gruplar 

aydınlatılırken işlem görmemiş madde ile elde edilen ürünün spektrumları 

karşılaştırılarak en iyi sonuçlar elde edilmektedir. Bu karşılaştırma sırasında özgün 

bantların oluşması, kaybolması ya da şiddetindeki değişim gözlenmektedir (Stein vd. 

2009) 

 

Deneyler sonucunda elde edilen katı ürünlerin spektrumları Thermo Scientific Nicolet 

iS10 FT-IR cihazı ile elde edilmiştir. Numuneler analize hazırlanırken KBr ile 

karıştırılmış ve üzerine yüksek basınç uygulanarak pellet haline getirilmiştir.  

 

3.7 Raman Spektroskopisi 
 

Bir numunenin görünür bölge veya yakın-IR monokromatik ışından oluşan güçlü bir 

lazer kaynağıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan ölçümüne 

dayanmaktadır. Moleküllerin şiddetli bir monokromatik bir ışın demeti ile etkileşmesi 

sırasında ışık adsorpsiyonu gerçekleşmiyorsa ışık saçılması gerçekleşir. Elastik 

saçılmalara Rayleigh saçılması, elastik olmayan saçılmalara ise Raman saçılması 

denilmektedir. Rayleigh saçılması tek tip pik verir ve titreşim geçişleri hakkında bilgi 

vermez. Raman saçılması sırasında saçılan ışığın enerjisinde molekül ile etkileşen 

ışığınkine göre oluşan fazlalık veya azlık, ışıkla etkileşen molekülün titreşim düzeyleri 

arasındaki enerji farkları kadardır ve bu nedenle Raman saçılmasının spektroskopik 

olarak incelenmesiyle moleküllerin titreşim düzeyleri hakkında bilgi edinilebilir. 

 

Raman spektroskopisi grafit, mum isi, dizel isi gibi karbon içeren partiküllerin 

çalışılmasında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Alınan spektrum D, G, D’ ve 2D 
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bantlarındaki değişim karakteristiklerini gösterir. Ayrıca spektrumlar karbonun nano 

ölçekte mikrokristalin yapısındaki bozunmanın derecesi ya da büyüklüğü gibi iç fiziksel 

özellikleri hakkında da bilgi vermektedir. 

 

Bu çalışmadaki numunelerin Raman spektrumları HR-800 (HORIBA Jobin Yvon) 

Konfokal Raman Spektrofotometresiyle elde edilmiştir. 

 

3.8 X-Işını Kırınımı (XRD) 

 

X-ışını toz kırınımı, rastgele düzenlenmiş toz örneklerden saçılan monokromatik x-

ışınından, x-ışını kırınım açısı ve şiddeti ölçümü ile malzemenin kristal yapısını 

belirlemekte kullanılan bir yöntemdir. Bu kırınım işleminde, kristali oluşturan 

atomlardaki elektronlar, gelen x-ışını ile titreşir ve x-ışını esnek saçılmaya uğrar. Kristal 

örnekten alınan kırınım deseni, örneğin her kristal türü için özeldir. Grafit ile elmasın 

ikisi de karbon atomlarından yapılmasına rağmen, grafitin kırınım deseni ile elmasın 

kırınım deseni birbirinden farklıdır (Özgür 2008). 

 

X-ışını toz kırınım deseni, malzemenin kristal sistemi, uzay grubu simetrisi, birim hücre 

parametreleri hakkında bilgi içerdiği için, x-ışını toz kırınımı ile nicel ve nitel faz analizi 

yapılabilir. 

X-ışınları kırınımı, kırınım deseninden kristal yapıyı belirleme kullanılan en yaygın 

yöntemdir. X-ışını kırınımı; 

• Malzemenin içerdiği fazları belirlemede, 

• Nicel ve nitel faz analizinde, 

• Sıcaklık, basınç gibi fiziksel parametrelere bağlı faz değişimlerinde, 

• Tanecik boyutunu belirlemede, 

• Örgü sabitlerini bulmada kullanılır. 

 

Örneklerin X-ışını kırınımı (XRD) analizi Rigaku D/Max-2200 ULTIMAN X-ışını 

difraktometresiyle yapılmıştır. Analizler için CuKα ışınımı (λ=1,54046 Å) kullanılmış, 

çekimler X-ışını tüpüne 30 kV voltaj ve 40 mA akım değerleri uygulanarak 
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gerçekleştirilmiştir. Yarık genişliği 0,3 mm ve tarama hızı 1°/dakika olarak 

belirlenmiştir. 

 

3.9 Parçacık Boyut Dağılımı Analizleri 

 

Parçacık boyut ölçümlerinde birçok yöntem olmasına karşın lazer kırınım yöntemi daha 

çok tercih edilmektedir. Bu yöntem 0,02-2000 mikron arasında ölçüm yapılabilmesine 

imkân tanır, hem kuru hem de yaş numunelere uygulanabilen bir yöntemdir. Basit 

olarak açıklanacak olursa, lazer ışığı önünden geçen tanecikler ışın saçılmasına neden 

olur ve bu saçılma direkt olarak parçacıkların boyutlarıyla ilişkilidir. Parçacık boyutu 

küçüldükçe gözlenen saçılım açısı logaritmik olarak artar. Saçılım yoğunluğu (intensity) 

da parçacık boyutu ile ilişkilidir ve parçacık hacmi azaldıkça yoğunlukta azalır. Büyük 

parçacıklar ışığı yüksek yoğunlukla ve dar açıyla kırarken, küçük parçacılar düşük 

yoğunluk ve geniş açıyla ışığı kırar.  

 

Analizlerde kullanılan bir sistem temel olarak sabitlenmiş bir dalga boyunda yoğun 

olarak lazer ışını veren bir kaynak, parçacıkları homojen bir akımla lazer ışınının 

önünden geçilmesini sağlayan bir örnek sunucu ve geniş bir açı aralığında kırılan ışık 

desenlerini ölçmek için kullanılan bir seri dedektörden oluşur. Bu teknik geniş bir 

aralıkta parçacık boyutu ölçümü yapabilmesi, süspansiyon, emülsiyon, kuru numune ve 

sprey gibi farklı numune tiplerine uygulanabilir olması, çok kısa sürelerde analiz sonucu 

alınabilmesi, kalibrasyona ihtiyaç duyulmaması ve yüksek tekrarlanabilirliğe sahip 

olması açısından oldukça avantajlı bir tekniktir.  

 

Çalışmada kullanılan giriş maddeleri ve deneyler sonucunda elde edilen katı ürünler 

karşılaştırılabilme yapılabilmesi ve parçacık boyutundaki değişimin gözlenebilmesi için 

Malvern Instruments Mastersizer 2000 ile lazer ışığı saçılım (laser light scattering) 

tekniği kullanılarak ISO 13320-1’e uygun olarak analiz edilmiştir. Numuneler suda 

dağıtılarak sulu sistem aparatı (Hydro 2000MU) ile analiz edilmiştir. Suda çözünebilen 

örnekler ise (glikoz, laktoz) kuru ölçüm aparatı (Scirocco 2000) kullanılarak analiz 

edilmiştir. 
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3.10 Termal Analiz 

 

Termogravimetrik analizlerde (TGA) maddenin sıcaklık değişimi ile kütlesindeki 

azalma ölçülür ve elde edilen eğriler termogram olarak adlandırılır. TGA sırasında kütle 

kaybına uçucu bileşenlerin buharlaşması, hava ortamında metallerin yükseltgenmesi, 

inert atmosfer altında termal bozunma, kimyasal reaksiyonlar ve bazı malzemelerin 

manyetik özelliklerinin değişimi neden olmaktadır. Diferansiyel termal analiz madde ile 

termal olarak inert olan bir referans maddesi arasındaki sıcaklık farkıdır. Her iki 

maddeye de aynı sıcaklık programı uygulanarak ölçülür. Termal eğri iki maddeden 

birinin sıcaklığının fonksiyonu sıcaklık farkını oluşturur ve eğri çiziminde kullanılır. 

TGA değişik atmosferlerde termokimyasal dönüşüm esnasında yarı kantitatif olarak ısıl 

bozunma süreçlerinin anlaşılmasını sağlar. 

 

Tez kapsamında yapılan deneylerden elde edilen katı örneklerin ısıl özelliklerinin 

aydınlatılabilmesi için Shimadzu TG-60H cihazı ile analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

örneklerin kömürün ısıl karakteristiği ile benzer olup olmadığının karşılaştırılabilmesi 

için linyit de aynı şartlardaki analize maruz bırakılmıştır. Yapılan analizler 100 mL/dk 

azot akışı altında platin panlar içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık oda sıcaklığından 

başlanarak 10 °C/dk ısıtma hızı ile 1200 K’ye çıkarılmıştır.  

 

3.11 BET Yüzey Alanı Analizi  

 

Gaz (N2, CO2, Ar, vb.) emilim ölçümleri ile malzemelerin gözenek yapısı, gözenek 

boyut dağılımı, gözenek hacmi ve yüzey alanı belirlenebilir. Mezo gözenekli karbon 

malzemelerin özgün yüzey alanı Braun-Emmet-Teller (BET) yöntemi kullanılarak azot 

adsorpsiyon izotermleri üzerinden hesaplanır. Toplam gözenek boyutu yüksek bağıl gaz 

basıncında (p/p0 =0,98) tek nokta ölçümü ile gerçekleştirilirken, mikro gözenek hacmi 

düşük bağıl gaz basıncı aralığında (10-4-10-2) Dubinin-Radushkevich metodu 

kullanılarak ölçülür. 1 nm’den küçük gözenek boyutuna sahip gözenekler ise Horvath-

Kawazoe (HK) metodu kullanılarak 10-6-10-4 bağıl basınç aralığında çalışılarak ölçülür. 

0,7 nm’den küçük gözeneklerin ölçümünde CO2 difüzyonu daha kolay olduğu için N2 
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adsorpsiyonuna göre daha iyi sonuç vermektedir. Mezo gözeneklerin hacmi, toplam 

gözenek hacminden mikro gözenek hacmi çıkarılarak elde edilir. Mezo ve mikro 

gözenek boyut dağılımı ise Barrett-Joyner-Halenda (BJH) ve HK yöntemi kullanılarak 

belirlenir (Stein vd. 2009) 

 

Çalışmada elde edilen katı ürünler BET metodu ile Quantachrome NOVA 2200 serisi 

volumetrik gaz adsorpsiyon cihazı ile analiz edilmiştir. Analize numuneler verilmeden 

önce belli sıcaklıklarda vakum altında ısıl işlem uygulanarak nem ve çeşitli etkenlerden 

dolayı kapanmış olabilecek gözeneklerin açılması sağlanmıştır (outgassing). Analiz 

edilmek üzere numuneler cihazın özel kuvars tüpleri içerisine yerleştirilmiştir ve tüpler 

içerisinde sıvı azot bulunan Devar kabı içerisine yerleştirilerek cihaza bağlanmıştır. 

Analizler 77 K sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. şekil 3.9’da görüldüğü gibi BET 

yöntemine göre ölçümde tüpe gönderilen azot öncelikle gözeneklerde ve yüzeyde 

birincil katman olarak adsorplanır. Tek katmanlı adsorpsiyon miktarından yapılan 

hesaplamalar ile yüzey alanı belirlenir. Ardından artan gaz basıncı doğrultusunda çok 

katmanlı adsorpsiyon gerçekleşir ve daha sonra kapiler kondensasyon gerçekleşir ve bu 

kısımdan elde edilen sonuçlar ile gözeneklerin boyutu, hacmi ve dağılımı belirlenebilir. 

 

 

Şekil 3.9 Artan basınç doğrultusunda adsorpsiyonun gösterimi 
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Cihazdan elde edilen adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermlerinin şekillerinden 

gözeneklerin tipinin ve dağılımının anlaşılması mümkündür. Bu eğriler yapı malzeme 

hakkında oldukça bilgi vermektedir. şekil 3.10’da izotermler üzerinde hangi bölgelerde 

hangi adsorplanma olayının olduğu gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.10 Adsorpsiyon izotermleri ve belirli bölgelerde gerçekleşen adsorpsiyon 
tiplerinin gösterimi 

 

3.12 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 

 

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla 

uygulanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin 

ayrılmasına olanak tanıdığı için en sık kullanılan analitik ayırma tekniklerinden biridir. 

Analiz edilecek numune özel dolgu maddelerine sahip kolonlardan bir hareketli faz (su, 

metanol, asetonitril, tampon çözeltiler vb.) yardımıyla geçirilir. Sabit faz olarak 

kullanılan dolgu maddelerinin tanecik boyutunun küçültülmesi sonucu hareketli faz ile 
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etkileşen sabit faz yüzey alanı büyür ve bu şekilde kolonun etkinliği arttırılmış olur. Sıkı 

bir şekilde doldurulmuş olan hareketli fazın belirli bir hızla geçebilmesi için basınç 

uygulanması gerekir. Kolon içerisinde ki etkileşimlere bağlı olarak farklı alıkonma 

süreleri nedeniyle kolondan farklı sürelerde ayrılan bileşikler dedektöre gönderilerek 

kromatogramda pikler elde edilir. Pik şiddeti ve alanına bağlı olarak kantitatif analiz 

geçekleştirilir. Pek çok madde UV ve görünür bölgede absorbansa sahip olduğu için 

HPLC cihazlarında genellikle UV dedektörler veya görünür bölge dedektörleri 

kullanılmaktadır. Dedektörler derişime duyarlı oldukları için standart ve örnek arasında 

bir kıyaslama yapılabilmesi ve tekrarlanabilir sonuç alınabilmesi için dedektör 

hücresinde derişimi etkileyen tüm faktörlerin sabit tutulması gereklidir. 

 

Çalışma kapsamında yapılan deneylerden elde edilen karbon kürelerin oluşum 

mekanizmasının aydınlatılabilmesi için deney sonunda elde edilen sıvı kısım HPLC ile 

analiz edilmiştir. Numuneler analiz edilmeden standart örneklerle bir kalibrasyon grafiği 

hazırlanmıştır. Analiz sırasında Macherey Nagel Nucleodur C18 Gravity (3µm, 150x3 

mm) kolon kullanılmıştır. Analiz sırasındaki şartlar aşağıda belirtildiği gibidir. 

Mobil faz: 0.dk 65 su : 35 metanol 

     10.dk 35 su : 65 metanol 

     15.dk 65 su : 35 metanol 

Akış hızı: 0,75 ml/dk 

Dalga boyu: 275 nm 

 

3.13 Katı faz CP-MAS 13C-NMR Analizi 

 

Nükleer manyetik rezonans (NMR), moleküler yapıların ve dinamiklerin aydınlatılması 

amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Tek sayılı nükleon içeren tüm 

çekirdekler ve çift sayılı bazı çekirdekler manyetik momente sahiptir. En yaygın 

kullanılan çekirdekler hidrojen ve karbondur. NMR bir manyetik çekirdeği incelemek 

için manyetik momentini dışarıdan uygulanan bir manyetik alan ile aynı doğrultuya 

sokar ve ardından momentin yönlenmesi bir elektromanyetik dalganın etkisiyle bozulur. 

Manyetik alan içinde tutulan ve spini olan bir çekirdeğin uygun frekans değerinde bir 
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radyo dalgası fotonu ile rezonansa gelmesi ilkesine dayanan spektroskopik yöntemdir. 

NMR kullanarak bir bileşiğin yapı şekli, bağlanma özellikleri, molekül formülü ve 

kütlesi ve polimerlerin yapısal düzeni hakkında bilgiler edinilebilir. 

 

Yıllar boyunca yüksek çözünürlüklü NMR yalnızca çözeltiler üzerinde çalışabilmiştir. 

Katı sistemler üzerinde yapılan çalışmalarda kimyasal kayma anizotropisi ve protonlar 

arası dipolar çiftlenme nedeniyle açığa çıkan çizgi-pik genişlemesi yüksek çözünürlük 

alınmasına engel olmuştur. Bu problemlerin çapraz polarizasyon (cross polarization-CP) 

ile sinyal arttırılması ve sihirli açıda döndürme (magic angle spinning-MAS) ve yüksek 

güçte proton çiftlerini ayırma gibi çizgi daraltma yöntemleri ile önüne geçilerek katı faz 

için de çeşitli NMR teknikleri geliştirilmiştir.  

 

Katı faz 13C NMR analizlerinde en büyük sorun 13C çekirdeğinin doğası gereği düşük 

izotop oranı (% 1,1) ve düşük dönel manyetik oranı nedeniyle hassasiyetin düşük 

olmasıdır. Düşük hassasiyetin önüne sinyal ortalaması ile geçilebilmektedir. Analizler 

tekrarlanarak ve sonuçların birbirlerine eklenmesi ile sinyal/gürültü oranı arttırılabilir. 
13C NMR’de aşılması gereken diğer bir sorun ise 13C’ün uzun dönme latis gevşemesi 

nedeniyle sinyal belirleme arasında manyetizasyon geri kazanımı için uzun süreler 

beklenmesidir. Bu gibi sorunların önüne geçilebilmesi için çapraz polarizasyon (CP) 

tekniği geliştirilmiştir. Bu teknikte çekirdek dönme polarizasyonu 1H gibi yüksek-γ 

çekirdeğinden 13C gibi düşük-γ çekirdeğine aktarılır. Dönme 1H-13C dipolar etkileşimine 

maruz kaldığında eğer 1H dönme sistemi ile 13C spin sistemi ısıl temasa gelebiliyorsa 

dönme polarizasyonu aktarılabilir. Çapraz polarizasyon sırasında 13C çekirdeği 

polarizasyonda bir değişime maruz kalır ve γH/γC oranında artış görülebilir. En iyi 

çapraz polarizasyon, Hartmann-Hahn (γHB1H = γCB1C) eşleşmesi gerçekleştiğinde elde 

edilir (Şekil 3.11). 



  68    
 

 

Şekil 3.11 CP ile frekansların eşleşmesi 
 

Kompleks organik katıların 13C NMR spektrumunda elde edilen ayrı ayrı pikler ya da 

pik alanlarının kimyasal yapıyla ilişkilendirilmesi bir metot kullanılmadan oldukça 

zordur. Katı bir örnek Bo statik manyetik alanında eksenle “sihirli açı” denilen 54,74° 

açı yapacak şekilde konumlandırılmasına sihirli açı döndürmesi (magic angle spinning – 

MAS) denilmektedir (Şekil 3.12). MAS kullanılarak katı NMR’de spektral çözünürlük, 

kimyasal kayma anizotropi toz desenini ortalama, izotropik kimyasal kayma değerine 

düşürülerek arttırılır.  

 

 

Şekil 3.12 Sihirli açı döndürmesi (MAS) 
 

MAS ile en yüksek faydanın sağlanması için örneğin döndürme hızı etkileşim hızı ile 

aynı değerde ya da daha yüksek olmalıdır. Daha düşük hızlar kullanılır ise bölgesel 

manyetik alanların ek modülasyonları nedeniyle sonuçlarda döndürme yan bantları 

(spinning side bands) gözlenir. Bunların gözlenmemesi için MAS hızı 6kHz civarında 

olmalıdır (Kohn 2011). 
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Sıvı NMR spektrumlarında anizotropik NMR etkileşimlerinin ortalanması nedeniyle bir 

dizi keskin geçiş görülmektedir. Katı NMR’de ise pikler anizotropik ya da belli bir 

yönlenmeye bağlı etkileşimler nedeniyle çok daha geniştir (Şekil 3.13). Bu geniş 

bantların şekilleri aslında katının kimyası, yapısı ve dinamikleri hakkında oldukça fazla 

bilgi vermektedir.  

 

 
Şekil 3.13 Çözelti NMR ve katı faz NMR’den elde edilen spektrumlar 

 

Sihirli açıda döndürme ile birlikte kullanılan çapraz polarizasyon (CP – MAS) 

kömürlerin aromatikliğinin ölçülmesi için geliştirilmiştir. Katı NMR'ın üstünlüğü, 

örnekleri herhangi bir çözeltide çözmeksizin kendi kimyasal çevresinde analizlerin 

gerçekleştirebilme olanağının sahip olunmasından gelmektedir (Kohn 2011). 

 

Deneyler sonucunda elde edilen G1802K, L1804K, P1804H ve F2004K numunelerine 

Bruker Superconducting FT.NMR Spectrometer Avance TM 300 MHz WB cihazı ile 

yüksek güç UltrashieldTM 300 MHz süper iletken mıknatıs kullanılarak CP-MAS 13C 

NMR analizi uygulanmıştır. Örneklerin tahmin edilen karmaşık yapısı nedeniyle analiz 

süresi 24 saat olarak belirlenmiş ve örneklerin manyetik alanı daha homojen 

hissedebilmesi için 7kHz dönme hızı kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1 Element Analizi 

 

Ön denemelerde yapılan tüm deneylerden elde edilen katı ürünlerin element analizi 

sonuçları çizelge 4.1’de verilmiştir. 

 

Elde edilen sonuçlardan görüldüğü gibi, hidrotermal karbonizasyon işlemi sonucu 

neredeyse tüm numunelerin karbon içerikleri giriş maddesine kıyasla artış gösterirken 

aynı zamanda oksijen miktarında da azalma gözlenmiştir. Glikoz ve laktozun asidik 

katalizli hidrotermal karbonizasyonu ile katalizörsüz hidrotermal karbonizasyonu 

karşılaştırıldığında, asit katalizli karbonizasyondan elde edilen ürünlerin karbon 

içeriğinin normal şartlarda yapılandan daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bu durum, 

lignoselülozik biyokütle olan pirinadan elde edilen ürünler için tam tersidir. Asidik 

karbonizasyon ile normal karbonizasyona göre daha yüksek karbon içerikli malzeme 

elde edilmiştir. Gerçek biyokütleler arasında en yüksek karbon değeri dört saat süreyle 

asit katalizi ile gerçekleştirilen P1804H numunesinde gözlenmiştir. Pirina ile 1 L’lik 

otoklavda tekrarlanan dört saat süre ve asit katalizli-katalizör olmadan yapılan 

deneylerin element analizi açısından oldukça yakın olduğu gözlenmiştir. Bu durum bu 

yöntemin büyük çaplı olarak da gerçekleştirilebileceğinin bir göstergesidir. 

 

Fındıkkabuğu numunesinde ise sıcaklık ve süreyle daha çok oynanmış ve element 

içeriği incelenmiştir. 4 saat süreyle 160 °C, 180 °C ve 200 °C’ta gerçekleştirilen 

deneyler incelendiğinde sıcaklık artışıyla birlikte katı örneklerin karbon içeriğinde artış 

görülmüştür. 180 °C’ta 2, 4, 6 ve 8 saat süreyle yapılan deneylerin sonuçlarında büyük 

bir farklılık görülmemiştir. Bu durum lignoselülozik malzemelerin hidrotermal 

karbonizasyonunda sıcaklığın, süreden çok daha etkili bir değişken olduğuna işaret 

etmektedir. 
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Çizelge 4.1 Element analizi sonuçları 

 Numune %C %H %N %S %O 

Glikoz 34,96 6,17 - - 58,87 

G1802K 61,03 4,91 - - 34,06 

G1802H 59,97 4,68 - - 35,35 

G1804K 63,85 4,75 - - 31,40 

G1804H 58,14 4,57 - - 37,29 

      

Laktoz 40,05 5,69 - - 58,87 

L1802K 63,57 4,73 - - 31,70 

L1802H 60,55 4,60 - - 34,85 

L1804K 56,54 5,41 - - 38,05 

L1804H 58,93 4,57 - - 36,50 

      

Pirina 50,46 6,44 1,65 0,14 41,31 

P1802K 51,62 6,16 1,40 0,16 40,66 

P1802H 57,02 4,85 0,92 0,21 36,97 

P1804K 55,00 6,38 1,19 0,16 37,27 

P1804H 58,97 5,85 0,91 0,31 33,96 

PP1804K 55,40 6,25 1,20 0,09 37,06 

PP1804H 53,37 4,68 0,67 0,09 41,19 

      

Fındıkkabuğu 44,25 5,36 0,42 0,06 49,91 

F1604K 50,23 5,06 0,25 0,07 44,39 

F1802K 53,21 5,13 0,38 0,06 41,22 

F1804K 51,48 4,92 0,37 0,17 43,06 

F1806K 52,39 5,05 0,30 0,06 42,20 

F2004K 52,98 5,06 0,25 0,11 41,60 
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4.2 TEM Analizleri  
 

Bir mono sakkarit türevi olan ve selülozun yapıtaşı olan glikozdan HTC işlemi ile 

karbonumsu nano boyutlu küreler elde edilebileceği literatürden bilinmektedir. şekil 

4.1’de görüldüğü gibi glikozdan ve laktozdan başarılı bir şekilde nano ve mikron altı 

boyutta küresel karbon içeriği yüksek ürün elde edilmiştir. 

 

G1802K 

 

L1804K 

 

 
Şekil 4.1 G1802K ve L1804K numunelerinin TEM ile elde edilen görüntüleri 

 

Atık biyokütle HTC işleminden karbon içeriği yüksek küre elde edilmesine asit 

katalizinin etkisi ve inert atmosferin etkisi pirina üzerinde yapılan deneylerle 

incelenmiştir. Deneylerde sıcaklık ve süre sabit tutularak belirtilen değişkenler 

değiştirilmiştir ve elde edilen numunelerin TEM görüntüleri şekil 4.2’de verilmiştir. 

Katalizörsüz olarak gerçekleştirilen deney sonucunda elde edilen P1804K numunesi ile 

asit katalizörlü deney sonucunda elde edilen P1804H numunesi karşılaştırıldığında asit 

katalizinin etkisi açıkça görülmektedir. P1804K numunesi bir yığın halinde görülmesine 

karşın P1804H numunesinde paçacıklar ayrılmış ve küre benzeri ya da küresel yapıda 

olmayan yapılar elde edilmiştir.  
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P1804K 

 

P1804H 

 

 
Şekil 4.2 Pirinadan HTC işlemi katalizörsüz ve asit katalizli olarak elde edilen ürünlerin 

TEM görüntüleri 
 

Sıcaklığın atık biyokütle HTC işlemi üzerindeki etkisinin incelenmesi için fındıkkabuğu 

160 °C, 180 °C ve 200 °C sıcaklıklarında 4 saat süre ile karbonize edilmiştir. Ayrıca 

sürenin etkisinin incelenmesi için 180 °C sıcaklığında gerçekleştirilen deney 8 saat süre 

ile tekrarlanmıştır. Elde edilen örneklerin TEM görüntüleri şekil 4.3’te verilmiştir.  

 

Görüldüğü üzere 160 °C sıcaklıkta gerçekleştirilen deney sonucunda elde edilen üründe 

herhangi bir küre oluşumu gözlenmezken, 180 °C sıcaklığa çıkıldığında küre benzeri 

yapılar elde edildiği gözlenmiş ancak küreler henüz tam oluşmamıştır ve daha çok 

aglomere bir yapı göstermektedir. 200 °C sıcaklığa çıkıldığında ise kürelerin elde 

edildiği gözlenmiştir. 180 °C sıcaklıkta 4 ila 8 saat süre ile yapılan deneyler 

karşılaştırıldığında ise sürenin arttırılmasının herhangi bir olumlu etkisinin olduğu 

gözlenmemiştir ve bu durum HTC işleminde element analizi sonuçlarında da görüldüğü 

gibi, sıcaklığın daha önemli olduğuna işaret etmektedir. Düzgün bir küre yapısı yalnızca 

F2004K numunesinden elde edilebilmiştir.  
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F1604K 

 

F1804K 

 

F2004K 

 

F1808K 

 

 
Şekil 4.3 Fındıkkabuğundan farklı şartlarda gerçekleştirilen HTC işleminden elde edilen 

ürünlerin TEM görüntüleri 
 

Karbon küre sentezi açısından elde edilen en iyi sonuçlar şekil 4.4’te toplu halde 

verilmiştir. Düzgün küre yapılarına yalnızca G1802K, L1804H, P1804H ve F2004K 

numunelerinde rastlandığı için bu basamaktan sonraki tüm karakterizasyon yöntemleri 

bu dört numune üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 
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Şekil 4.4 Küre yapısı elde edilen örneklerin birlikte verilmiş TEM görüntüleri 
 

Görüldüğü üzere glikozdan ve laktozdan elde edilen küreler oldukça düzgün şekilli ve 

pürüzsüz görünmesine karşın atık biyokütlelerden elde edilen kürelerin yapıları ve 

yüzeyleri düzensizdir. Bu durum atık biyokütlelerin yapısında bulunan ve HTC 

işleminden etkilenmeden kalan ligninden ve atık biyokütle içerisinde bulunan çeşitli 

safsızlıklardan kaynaklanıyor olabilir.  

 

Atık biyokütlelerden elde edilen küreler kendi aralarında kıyaslanacak olunursa yine 

yapısal olarak farklılıklar gözlenmektedir. Fındıkkabuğundan pirinaya kıyasla çok daha 

iyi küreler elde edilmiştir. Bu durum biyokütlelerin lignin içeriğinin miktarı ile 

ilişkilendirilebilir. Dinjus vd. (2011)’de yaptıkları çalışmada 180 °C’ta 4 saat süre ile 

lignoselülozik biyokütleler üzerine yaptıkları uygulamalarda, liginin içeriğinin yüksek, 

selüloz içeriğinin düşük olmasının kürelerin kalitesini attırdığını ortaya koymuştur. 

Fındıkkabuğunun lignin ve selüloz içeriğinin sırasıyla % 51,5 ve % 22,9 olduğu, 

pirinanın lignin ve selüloz içeriğinin sırasıyla % 34,98 ve % 23,21 olduğu 

düşünüldüğünde kürelerin yapılarındaki farklılığın sebebi ortaya konulmaktadır.  
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4.3 Karbon Geri Kazanımı,  Üst Yanma Isısı ve Enerji Verimleri 

 

Seçilen G1802K, L1804H, P1804H ve F2004K numuneleri için kütle verimi, kazanılan 

% C değeri, üst yanma ısısı (higher heating value - HHV), enerji sıkıştırma oranı ve 

enerji verimi hesaplanmış ve elde edilen değerler çizelge 4.2’de verilmiştir. Kütle 

verimleri deneyler sonucunda elde edilen katı ürünlerin kütlesinin, giriş maddesi olarak 

kullanılan işlenmemiş biyokütlenin kütlesine oranlanarak eşitlik 4.1’de gösterildiği gibi 

hesaplanmıştır. Bu tip malzemelerin sentezlenmesi sırasında kazanılan karbon değeri de 

önemli olduğundan dolayı, numuneler için kazanılan % C değeri eşitlik 4.2’de verildiği 

gibi hesaplanmıştır. HHV değerleri elementel analiz sonuçlarından elde edilen % C, % 

O ve % H değerleri kullanılarak literatürde bulunan farklı hesaplama türlerinden eşitlik 

4.3 kullanılarak hesaplanmış ve değerler kcal/kg cinsinden verilmiştir (Guo vd. 2008). 

HHV değeri belirlendikten sonra enerji sıkıştırma oranı, elde edilen ürünlerin HHV 

değerinin giriş maddesinin HHV değerine oranlanması ile eşitlik 4.4’te gösterildiği gibi 

bulunmuştur. Enerji veriminin değeri de önemli bir veri olduğu için eşitlik 4.5 

kullanılarak kütle verimi ve enerji sıkıştırma oranı çarpılarak hesaplanmıştır. 

 

G1802K numunesinin kütle verimi düşük olmasına rağmen elde edilen ürünün karbon 

yüzdesinin glikoza kıyasla oldukça yüksek olması sebebiyle HHV değeri yüksek 

bulunmuş, buna bağlı olarak enerji sıkıştırma oranı da diğer numunelere kıyasla yüksek 

çıkmıştır. Kütle veriminin düşük olmasına karşın enerji sıkıştırma oranının değerinin 

yüksek olması sebebiyle enerji verimi diğer numunelere yakın bulunmuştur. L1804K 

numunesinin kütle verimi de G1802K numunesi gibi düşüktür ancak enerji sıkıştırma 

oranı HHV değerleri nedeniyle G1802K numunesinde olduğu kadar yüksek 

çıkmamıştır. Atık biyokütlelerden elde edilen numunelerin kütle verimlerinde ki durum 

model biyokütlelerinkine göre farklıdır. Çünkü glikoz ve laktoz suda çözünürken, pirina 

ve fındıkkabuğu çözünmemektedir. Ayrıca atık biyokütlelerin yapısında bulunan lignin 

belirtilen HTC şartlarında neredeyse bozunmadan kaldığı için kütle verimleri model 

biyokütlelerin kütle verimlerine göre daha yüksek çıkmaktadır. Pirina ve 

fındıkkabuğunun lignin içerikleri sırasıyla % 34,98 ve % 51,5 şeklindedir ve yapılan 

yorum bu şekilde desteklenmektedir. Fındıkkabuğunun enerji sıkıştırma oranı diğer 
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numunelere göre en düşük değer olsa da kütle veriminin yüksek olması nedeniyle en 

yüksek enerji verimi fındıkkabuğundan elde edilen numuneden sağlanmıştır.  

 

 
(4.1) 

  

 
(4.2) 

  

 
(4.3) 

  

 
(4.4) 

  

 (4.5) 

 

Çizelge 4.2 Numunelerin verimi, kazanılan %C, HHV, enerji sıkıştırma oranı ve enerji 
verimi 

Örnek 
Verimi 

[%(m/m)] 
Kazanılan 

% C 
HHV 

(kcal/kg) 
Enerji 

Sıkıştırma 
Oranı 

Enerji 
Verimi 
(%) 

Glikoz 
28,00 48,88 

2414 
2,14 59,92 

G1802K 5154 

Laktoz 
32,50 30,87 

2858 
1,67 54,28 

L1804K 4792 

Pirina 
34,00 39,73 

4515 
1,77 60,18 

P1804H 5316 

Fındıkkabuğu 
51,00 61,06 

3271 
1,29 65,79 

F2004K 4231 

 

Şekil 4.5’de giriş maddelerinin ve elde edilen ürünlerin H/C ve O/C atomik oranları 

değerlerinden çizilmiş olan van Krevelen diyagramı görülmektedir. Giriş maddelerinin 
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tamamı biyokütle olarak işaretlenmiş bölge içerisindedir ve görüldüğü üzere linyit ve 

kömür türevlerinin bölgelerinden oldukça uzaktadırlar. Hidrotermal karbonizasyon 

işleminden sonra tüm numunelerin değerlerinin linyit bölgesine oldukça yaklaştığı 

görülmektedir. En yakın değer glikozdan elde edilen G1802K numunesinde 

gözlenmiştir. Ancak burada asıl önemli olan pirina ve fındıkkabuğundan elde edilen 

numunelerin değerleridir. Çünkü glikoz ya da laktoz gibi malzemelerden biyokömür 

elde edilmesine göre fındıkkabuğu ve pirina gibi atık biyokütlelerden elde edilmesi çok 

daha mantıklı ve ekonomik açıdan önemlidir. Görüldüğü gibi hem pirinadan elde edilen 

P1804H numunesi hem de fındıkkabuğundan elde edilen F2004K numunesi linyit 

bölgesine oldukça yakındır ve bu durum hidrotermal karbonizasyondan sonra elde 

edilen bu ürünlerin kömür yerine kullanım potansiyelini açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır. 

 

 

Şekil 4.5 Giriş maddelerinin ve elde edilen ürünlerin van Krevelen diyagramı üzerinde 
gösterimi 
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4.4 FT-IR Spektrumları 

 

Giriş maddelerinin ve HTC işleminden sonra elde edilen ürünlerin FTIR spektrumları 

şekil 4.6’da karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.  

 

Glikozun ve laktozun HTC işleminden sonra elde edilen ürünlerin yapıları orijinal giriş 

maddelerine kıyasla oldukça farklıdır. Pirina ile P1804H ve fındıkkabuğu ile F2004K 

karşılaştırıldığında ise elde edilen spektrumlar oldukça benzerdir ve bu durum pirina ve 

fındıkkabuğu hidrotermal olarak karbonize edildiklerinde ciddi bir kimyasal dönüşüm 

olmadığına işaret etmektedir. Bu durum gerçek biyokütlelerde bulunan selülozun HTC 

şartlarında çok aktif olmaması nedeniyle açıklanabilir, yapıda bulunan hemiselüloz ise 

çok daha aktiftir. Selüloz yaklaşık olarak 220 °C’ta aktif hale gelir hemiselüloz ise 180 

°C’ta bile parçalanabilmektedir. Ayrıca yapıda bulunan lignin ise bu şartlardan 

neredeyse hiç etkilenmemektedir. 

 

875 – 750 cm-1’de gözlenen bantlar C – H düzlem dışı eğilme titreşimlerine aittir. 1000 

– 1450 cm-1 arasındaki bölgede elde edilen bantlarda C – O (hidroksil, ester ya da eter) 

gerilimi ve O – H eğilme titreşimine ait iken 1710 ve 1620 cm-1’de gözlenen bantlar C = 

O (karbonil, kinon, ester ya da karboksil) ve C = C bağlarına aittir. Buraya kadar 

bahsedilen tüm bantlar, spektrumu şekil 4.6.d’de gösterilen L1804K numunesinde 

gözlenmiştir ve bu durum L1804K numunesinin fonksiyonel gruplarının diğer 

örmeklerden daha fazla sayıda olduğuna işaret etmektedir. 2900 ve 3000 – 3700 cm-1’te 

gözlenen bantlar sırasıyla alifatik C – H ve O – H (hidroksil ya da karboksil) gerilim 

titreşimlerine aittir (Sevilla ve Fuertes 2009a). Glikoz ve G1802K karşılaştırıldığında 

3000 – 3700 cm-1’de gözlenen geniş bandın ve 1000 – 1460 cm-1’de gözlenen bantların 

şiddetlerindeki azalma, hidrotermal karbonizasyon sırasında dehidrasyon gerçekleştiğini 

işaret etmektedir (Sevilla ve Fuertes 2009b). HTC işlemi sırasında aromatikleşme 

basamağı olduğu bilinmektedir. Yapıda bulunan aromatik halkalar 875 – 750 cm-1 

bölgesi ve 1620 cm-1’de gözlenen bantlar ile kanıtlanmaktadır (Holgate vd. 1995). 

Ayrıca 1015 – 1030 cm-1’de gözlenen bantlar karakteristik furan halkasına aittir (Ryu 

vd. 2010). Bahsedilen tüm bantlar, elde edilen katı ürünlerin oldukça polar yüzey 
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yapısına sahip olduğuna güçlü bir kanıttır (fenolik kalıntılar, karbonik ve hidroksil 

fonksiyonları ve alifatik çift bağlar) (Titirici vd. 2007d). 

 

 

Şekil 4.6 Giriş maddeleri ve elde edilen katı ürünlerin FTIR spektrumları: a. glikoz, b. 
G1802K, c. laktoz, d. L1804K, e. pirina, f. P1804H, g. fındıkkabuğu, h. 
F2004K 

 

4.5 Raman Spektrumları 

 

Deneyler sonunda elde edilen katı örneklerin ve karşılaştırma amaçlı olarak linyitin 

Raman spektrumları şekil 4.7’de verilmiştir. 1000 – 1900 cm-1 aralığında elde edilen 

sinyaller karbonize olmuş malzemeler için tipiktir ve 1360 cm-1 ve 1587 cm-1  
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Şekil 4.7 a. G1802K, b. L1804K, .c. P1804H, d. F2004K, e. linyit numunelerinin 
Raman spektrumları 

 

civarındaki birbiri üstüne binmiş olan bantlardan meydana gelmektedir. 1587 cm-1 

civarındaki bant G bandı olarak bilinmektedir ve hem aromatik hem de olefinik 

moleküller içerisindeki C sp2 atom çiftlerinin düzlem içi bağ gerilim hareketine aittir. 

1360 cm-1 civarındaki bant ise D bandı olarak bilinmektedir ve amorf yapıdaki karbon 

içerisindeki benzen ya da kondense benzen halkalarının halka-nefes kipi titreşimlerine 

aittir (Schwan vd. 1996). Bu bantlar örnekler içerisindeki aromatik kafeslerin varlığının 

göstergesidir ve FTIR spektroskopisinden elde edilen sonuçlarla uyum sağlamaktadır. 

Glikozdan elde edilen G1802K numunesinde bahsedilen bu bantlar net bir şekilde 

gözlenmiştir. Pirinadan elde edilen P1804H numunesinde ise bu bantlar daha yayvan 

gözlenmiştir. Laktozdan elde edilen L1804K numunesinin spektrumunda 1506 cm-1’de 
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görülen pik amorf karbon yapısını göstermektedir. Fındıkkabuğundan elde edilen 

F2004K numunesinde görülen 1600 cm-1 civarındaki bantlar ve yine G1802K ve 

P1804H numunelerinde 1600 cm-1’de görülen bant, yapının nano kristal olduğu ile 

ilişkilendirilebilir ve bu durum TEM sonuçlarıyla uygunluk taşımaktadır (Ferrari ve 

Robertson 2001). 

 

Analizler sonucunda elde edilen spektrumlar cihazın kütüphanesi ile eşleştirildiğinde 

G1802K numunesinin pirolitik karbon spektrumları ile L1804K numesinin grafitik 

karbon spektrumları ile P1804H ve F2004K numunesinin elmas benzeri karbon 

(DLC532-diamond-like carbon) spektrumları ile benzerlikler gösterdiği görülmüştür.  

 

4.6 X-Işınları Kırınım Desenleri 

 

Seçilen örneklerin X-ışınları kırınım desenleri şekil 4.8’de karşılaştırılmalı olarak 

verilmiştir. Giriş maddelerinden glikoz ve laktoz kristal yapı gösterirken, pirina ve 

fındıkkabuğunda herhangi bir yansıma gözlenmemiştir ve bu durum malzemelerin 

kristal yapı göstermediğine yani amorf yapıda olduklarına işaret etmektedir. Normalde 

atık biyokütleler içerisinde bulunan selülozdan bir kristal yapı beklenebilir ancak seçilen 

biyokütleler içerisindeki selüloz kristal yapıda olmayabilir ya da hemiselüloz, lignin ve 

çeşitli safsızlıklar nedeniyle yapı içerisinde bulunan selülozun kristal yapısı 

maskeleniyor değerlendirilmesi yapılabilir. 

 

Öte yandan HTC işleminden sonra elde edilen numunelerin hiçbirinde kristal yapı 

gözlenmemiştir. HTC işlemi glikozun ve laktozun kristal yapısını tamamen ortadan 

kaldırmıştır. Benzer durum, Sevilla ve Fuertes yapmış oldukları çalışmada da 

gözlenmiştir (Sevilla ve Fuertes 2009b). Pristin kristal yapısındaki selüloz 210 °C ve 

220 °C’ta HTC işlemine tabii tutulmuş ve 210 °C’ta elde edilen katı ürünün kristal 

yapısı giriş maddesine benzer iken 220 °C’ta elde edilen katı ürün için kristal yapı 

gözlenmemiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar kristal yapının ortadan kalkması 

açısından literatürde elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir.  
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Şekil 4.8 Giriş maddeleri ve elde edilen katı ürünlerin X-ışını kırınım desenleri: a. 
glikoz, b. G1802K, c. laktoz, d. L1804K, e. pirina, f. P1804H, g. 
fındıkkabuğu, h. F2004K 

 

4.7 Parçacık Boyut Dağılımı Analizleri 

 

Giriş maddeleri ile elde edilen biyokömürlerin parçacık boyut dağılım analizleri 

karşılaştırmalı olarak şekil 4.9’da verilmiştir. Laktoz ve glikoza bakıldığında parçacık 

boyut dağılımının dar bir aralıkta olduğu görülmektedir. HTC işleminden sonra elde 

edilen G1802K ve L1804K biyokömürlerine bakıldığında parçacık boyutlarının daha 

geniş bir aralığa dağıldığı görülmektedir. Pirina ve fındıkkabuğunda ise yine parçacık 

boyutunun dar bir aralıkta olduğu görülmektedir. HTC işleminden sonra elde edilen 

P1804H örneğinde parçacık boyutları küçülmüş ve daha geniş bir aralığa dağılmıştır. 

FK2004K numunesinde de benzer durum görülmektedir ancak parçacık boyutlarının 

küçülmesi ve daha geniş bir aralığa dağılma yüzdesi diğerine kıyasla daha düşüktür. Bu 

durum, atık biyokütlelerin lignin içeriği ile ilişkilendirilebilir. Bakıldığı zaman HTC 

şartlarında biyokütlenin bozunabilen kısımları (selüloz-hemiselüloz) nedeniyle parçacık 

boyut dağılımı daha geniş bir aralığa dağılmıştır ancak bozunmadan kalan kısım 

nedeniyle hem fındıkkabuğundan hem de pirinadan elde edilen parçacıkların boyut 
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dağılımında büyük bir kısmın parçacık boyutu sabit kalmıştır. Bu kısımlardaki değişim 

yüzdesi lignin içeriği ile ilişkilidir. 

 

TEM analizlerinden elde edilen parçacık boyutu ile parçacık boyut dağılımından elde 

edilen sonuçlarda bir tutarsızlık olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin Lazer Işığı 

Saçılımı metodu kullanılarak parçacık boyutu belirlenmeye çalışılırken parçacıkların 

hızlı bir şekilde aglomere olmasından ve parçacık boyutlarının olduğundan çok daha 

büyük görünmesine neden olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Kürelerin 

boyutları görsel bir veri sunan TEM analizleri esas alınarak düşünülmelidir.  

 

 

Şekil 4.9 Parçacık boyut dağılımı analiz sonuçları: a. glikoz ve G1804K, b. laktoz ve 
L1804K, c. pirina ve P1804H, d. fındıkkabuğu ve F2004K 
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4.8 Termal Analiz 

 

Daha önce de belirtildiği gibi düşük sıcaklık HTC işlemi ile kömür benzeri yapılar elde 

edilmesi mümkündür. Element analizi sonuçlarından elde edilen O/C ve H/C atomik 

oranlarından çizilen van Krevelen diyagramından da görüldüğü gibi HTC işleminden 

elde edilen ürünlerin değerleri linyit ve turba kömürüne oldukça yakındır. Bu durum ısıl 

kararlılığının da araştırılması gerekliliğini doğurmuştur ve hem giriş maddeleri hem de 

elde edilen ürünler linyit ile karşılaştırma yapılarak termal analize tabi tutulmuştur. Elde 

edilen termogramlar şekil 4.10’da verilmiştir. Grafiklerde x-ekseni Kelvin cinsinden 

sıcaklık olarak, y-ekseni ise % kütle kaybı olarak verilmiştir. Laktoz dışında tüm giriş 

maddeleri 400 K’de suyun uzaklaşması nedeniyle kütle kaybına uğramışlardır.  

 

Elde edilen karbon kürelerin tamamı giriş maddelerine kıyasla daha yüksek termal 

kararlılık göstermiştir. 580 K ve 770 K sıcaklık aralığında glikozdan elde edilen 

G1802K örneği ve laktozdan elde edilen L1804K örneği, linyitin termal kararlılığına 

benzer şekilde termal kararlılık göstermiştir. Glikoz ve laktozdan elde edilen 

biyokömür, pirina ve fındıkkabuğundan elde edilen biyokömürlere kıyasla daha iyi ısıl 

kararlılık sergilemişlerdir. 580 K’nin üzerine çıkıldığında, pirinadan elde edilen P1804H 

örneği ve fındıkkabuğundan elde edilen F2004K örneği linyite kıyasla daha düşük 

termal kararlılık göstermiştir. Bazı analiz sonuçlarında kütle kaybının sıfırın altına 

düştüğü gözlenmektedir. Bu durum cihazın analiz hatası olarak değerlendirilmektedir. 

Genel olarak alınan sonuçlara bakıldığında HTC işleminden sonra elde edilen ürünlerin 

giriş maddelerine kıyasla termal kararlılığının artması ve linyite benzer termal kararlılık 

göstermesi nedeniyle potansiyel olarak biyokömür şeklinde kullanım alanı olduğu 

görülmektedir. Bu durum karbon salınımı ve yenilenebilir enerji açısından oldukça 

önemli bir veridir. Biyokömürün, atık biyokütleden elde edilmesi ve element analizi 

sonuçlarından da görüldüğü üzere kükürt içeriğinin düşük olması alternatif olarak 

kullanılabilirliğini arttırmaktadır.  
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Şekil 4.10 Giriş maddelerinin ve elde edilen biyokömürlerin linyit ile karşılaştırmalı 
olarak verilen termogramları 

 

4.9 BET Yüzey Alanı, Gözenek Hacmi ve Boyutu 

 

Elde edilen numunelerin BET yüzey alanı analiz sonuçları çizelge 4.3’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.3 BET yüzey alanı analiz sonuçları 

Örnek BET Yüzey Alanı (m2g-1) 

 

G1802K 
<1 

L1804K <1 

P1804H 22 

F2004K 45 
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Görüldüğü üzere G1802K ve L1804K numunelerin yüzey alanları oldukça düşüktür. Bu 

durumun, elde edilen kürelerin pürüzsüz bir yüzeye sahip olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir ve TEM görüntüleriyle de örtüşmektedir. Yüzey alanlarının çok düşük 

olması nedeniyle BJH yöntemi ile anlamlı bir gözenek hacmi hesaplaması bu numuneler 

için yapılamamıştır. Atık biyokütlelerden elde edilen P1804H ve F2004K 

numunelerinin yüzey alanları ise daha büyüktür. Bunun yapıda, bulunan ve 

bozunmadan kalan ligninden kaynakdığı düşünülmektedir.  

 

Pirinanın lignin içeriği % 34 iken, fındıkkabuğunun lignin içeriği % 51 civarındadır ve 

yüzey alanları için yapılan yorumu destekler niteliktedir. P1804H numunesinin BJH 

metoduna göre toplam adsorpsiyon gözenek hacmi 0,212 cm3/g olarak bulunmuştur ve 

t-metoduna göre mikro gözenek hacmi sıfırdır, adsorpsiyon gözenek çapı ise 54,4 Å 

olarak bulunmuştur. F2004K numunesinin ise BJH metoduna göre toplam adsorpsiyon 

gözenek hacmi 0,078 cm3/g olarak bulunmuştur, t-metoduna göre yine mikro gözenek 

hacmi sıfırdır ve adsorpsiyon gözenek çapı 10,8 Å olarak bulunmuştur. 

 

4.10 Sulu Fazların HPLC Analiz Sonuçları 

 

Yapılan bu çalışmada elde edilen ürünlerin önerilen mekanizmalar doğrultusunda 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması için deneylerde ele geçen sulu fazların 

HPLC ile analiz edilerek 5-HMF, fenol ve asit türevleri incelenmiştir. 

 

HPLC analizleri için öncelikle standartlar kalibrasyon grafiği hazırlanmıştır. 5-HMF 

Kalibrasyon grafiği şekil 4.11’de ve G1802K, L1804K, P1804H ve F2004K 

numunelerinin HPLC kromatogramları şekil 4.12’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

eşitlik 4.6’da verilen hesaplama ile µg HMF/g örnek şeklinde çizelge 4.4’te verilmiştir. 
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Şekil 4.11 Standart ile hazırlanan HMF kalibrasyon grafiği 
 

 

  (4.6) 

 

Alınan analiz sonuçlarından görüldüğü üzere sulu fazların tamamının HMF içerdiği 

bulunmuştur. Bunun yanında fenol türevlerinin ve asit/aldehitin değeri ise tayin sınırının 

altında kalmıştır. En yüksek HMF değeri laktoz ile gerçekleştirilen deneyde elde 

edilmiştir. Glikoz ve fındıkkabuğu ile gerçekleştirilen deneylerde yakın sonuçlar elde 

edilmiştir.  

 

Çizelge 4.4 Deneylerin sıvı kısımlarının HPLC analiz sonuçları 

  Hesaplanmış 
Ortalama 5-HMF 

derişimi 
(µg HMF/g örnek) 

Fenol 4-metoksi fenol Asit 
/aldehit 

  

G1802K 304 <LOD <LOD <LOD 

L1804K 3814 <LOD <LOD <LOD 

P1804H 81 <LOD <LOD <LOD 

F2004K 257 < LOD <LOD <LOD 
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Şekil 4.12 G1802K, L1804K, P1804H ve F2004K numunelerinin sıvı kısımlarının 
HPLC kromatogramları 

 

En düşük HMF değeri ise pirina ile yapılan deneyde gözlenmiştir. Bu durumun pirina 

ile yapılan deneyin asit katalizli olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir 

 

4.11 CP-MAS 13C-NMR Analiz Sonuçları 

 

G1802K ve L1804K katı numunelerin katı CP-MAS 13C-NMR spektrumları şekil 

4.13‘de, P1804H ve F2004K numunelerinin ise şekil 4.14’de verilmiştir.  
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Şekil 4.13 G1802K ve L1804K katı örneklerinin CP-MAS 13C-NMR spektrumları 

 

G1802K ve L1804K numunelerinin spektrumları incelendiğinde 10 ppm civarında 

görülen pikler mobil CH3 gruplarına, 32 ve 25 ppm’de görülen pikler ise karakteristik 

sp3 karbonlarına aittir ve alifatik türleri işaret eder (Zhang vd. 2012). 134,137 ppm 

civarında görülen piklerin poliaromatik hidrokarbonları (PAH) işaret ettiği 

düşünülmektedir. 146 ve 107-115 ppm’de görülen pikler furan halkasını oluşturan O – 

C=CH- ve O-C=CH- karbonlarına aittir (Falco vd. 2011). G1802K numunesinde169 

ppm’de, L1804K numunesinde 173ppm’de görülen geniş pikler HMF’den gelen 

ketonların ve aldehitlerin C=O gruplarını ve yapıda gömülü halde bulunan levülinik 

asite ve formik asitte aittir. 200 ppm’de görülen pik karbonil gruplarını (C=O=) işaret 

etmektedir. 200 ppm üstündeki pikler ise “döndürme yan bantları” olarak 

adlandırılmaktadır. Glikoz ve laktozdan elde edilen numunelerin spektrumları 
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literatürde yapılmış benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla oldukça benzerlik 

göstermektedir (Baccile vd. 2009). 

 

 
Şekil 4.14 P1804H ve F2004K katı örneklerinin CP-MAS 13C-NMR spektrumları 

 

P1804H ve F2004K numunelerinin şekil 4.14’de görülen spektrumları incelendiğinde 

ise 10 ppm’de görülen pik yine mobil CH3 gruplarına aittir. 50 ve 57 ppm’de görülen 

piklerin lignin metoksi gruplarına ait olduğu düşünülmektedir. 57 ve 61 ppm’de görülen 

pikler birlikte düşünüldüğünde metoksil CH3-O- grupları işaret etmektedir. 67 ppm’de 

görülen pik selüloza 83 ppm’de görülen pik amorf yapıdaki hemiselüloza aittir (Hult vd. 

2000). 100 ve 101 ppm’de görülen pikler, polisakkarit yapılarında ki ß -glikozil, a-

ksilopironozil ve galaktoronan C-1 karbonlarına aittir. 110 ve 119 ppm’de görülen 

piklerin numunelerin element analizi sonuçlarına göre yapıda kükürt ve azot olduğu 

bilindiği için siyano gruplarına ait olduğu düşünülmektedir. 142 ppm’de görülen 
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piklerin ise ligninin metoksi gruplarına bağlanmış olan aromatik yapılara ait olduğu 

düşünülmektedir (Falco vd. 2011).  

 

Görüldüğü üzere karbonhidratlardan elde edilen numunelerin spektrumları ile 

lignoselülozik yapıdaki atık biyokütlelerden elde edilen numunelerin spektrumları 

farklılık göstermektedir. Atık biyokütlelerin spektrumlarında lignine bağlı grupların 

piklerinin çıkması beklenilen bir durumdur. Çünkü deneylerin gerçekleştirildiği 

şartlarda ligninin bozunmadan kaldığı bilinmektedir. Selüloz ve hemiselüloz piklerinin 

varlığı ise, deney sıcaklığının ve süresinin selülozun ve hemiselülozun tamamen 

bozunmasına yetmediğine işaret etmektedir. Selüloz bu şartlarda kısmi olarak erimiş, 

molekül içi kondensasyon geçekleşmiş ve dekarboksilasyona uğramıştır. 

 

4.12 Biyokömürler İçin Önerilen Oluşum Mekanizması 

 

CP-MAS 13C-NMR analizleri sonucu alınan spektrumlardaki farklılıklar, lignoselülozik 

biyokütlelerden HTC ile elde edilen katı ürünlerin oluşum mekanizmasının literatürde 

de değinildiği gibi karbonhidratlardan HTC ile elde edilen ürünlerin mekanizmasından 

farklı olduğunu göstermektedir. Karbonhidratların HTC işleminde son ürünün 

polifuranik bir yapıda olduğu düşünülmektedir. Reaksiyonun HMF ara ürünü üstünden 

ilerlediği de HPLC sonuçlarından görülmektedir. Lignoselülozik HTC işlemindeki son 

ürünün ise, daha çok aromatik bir karbon ağı olduğu ve klasik piroliz (inert ortamda ısıl 

bozundurma) işleminden elde edilen ürünlere benzediği düşünülmektedir. Ayrıca 

reaksiyonun bir kısmının da karbonhidratların HTC işleminde olduğu gibi ilerlediği 

düşünülmektedir. Çünkü lignoselülozların HTC işleminin sıvı kısmının HPLC 

analizlerinde de HMF varlığı görülmüştür. Elde edilen tüm sonuçlar doğrultusunda şekil 

4.15’de şematik olarak verilmiş olan mekanizma tarafımızca önerilmektedir.  
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Şekil 4.15 Biyokömürler için önerilen oluşum mekanizması 
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5. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada, hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile hem model biyokütle olarak 

seçilmiş olan glikozdan ve bir disakkarit olan laktozdan hem de atık biyokütleler olan 

lignoselülozik yapıdaki pirina ve fındıkkabuğundan karbon içeriği yüksek nano boyutlu 

küre yapısı gösteren biyokömürler başarılı bir şekilde elde edilmiştir. 

 

Küre yapılı biyokömür, katı faz CP-MAS 13C NMR ile analizlendiğinde sakkaritlerden 

elde edilen kürelerin yapıları ile lignoselülozik maddelerden elde edilen kürelerin 

yapılarının birbirlerinden farklı olduğu görülmüştür. Bu durum küre yapılı biyokömür 

oluşumunun farklı mekanizmalar üzerinden ilerlediğini göstermiştir. Sakkarit 

türevlerinden küre yapılı biyokömür oluşurken mekanizmanın dehidrasyon sonucu 

önemli ara ürün olan HMF üzerinden ilerlediği ve son ürünün yapısının kondense olmuş 

furanik bir sistem olduğu ve aromatik yapılar içerdiği ortaya konmuştur. Aromatik ve 

halkalı yapıların varlığı FT-IR ve Raman spektroskopileri ile de desteklenmiştir. 

Lignoselülozik biyokütlelerden biyokömür elde edilirken reaksiyon sıcaklığının 

selülozun tamamen eriyerek tam bir dönüşüme girmediği ve bir miktar hemiselüloz ile 

yapıda kaldığı ve ayrıca beklenildiği gibi son üründe ligninin bulunduğu CP-MAS 

sonuçlarından gözlenmiştir. Numunelerin deney sonunda ki sıvı kısımları HLPC ile 

analiz edilmiş ve tüm numuneler için HMF varlığı gözlenmiştir. CP-MAS ve HPLC 

sonuçları doğrultusunda literatürden alınan destek ile bu çalışmada kullanılan tipteki 

model biyokütleler ve lignoselülozik biyokütleler için çalışmanın yapıldığı sıcaklık 

aralığında bir mekanizma önerilmiştir. 

 

Asit katalizi ile yapılan çalışma asitsiz olarak aynı şartlarda yapılan çalışma ile 

karşılaştırıldığında asit katalizinin biyokömür oluşum mekanizmasını lignoselülozik 

biyokütlelerde olumlu yönde etkilediği TEM ve HPLC sonuçları doğrultusunda ortaya 

konmuştur. 

 

Sakkaritlerden elde edilen ile lignoselülozik biyokütlelerden elde edilen küre yapılı 

biyokömürlerin morfolojik olarak yapılarının farklı olduğu TEM sonuçlarıyla gözlenmiş 
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ve sakkaritlerden türetilen kürelerin pürüzsüz olduğu, atık biyokütlelerden türetilen 

kürelerin daha gözenekli yapıda olduğu gözlenmiş ve BET yüzey analizi sonuçları ile 

bu durum desteklenmiştir. Bunun nedeni olarak, yukarıda da belirtildiği gibi yapıdaki 

ligninin bozunmadan kalmasıyla açıklanmıştır. 

 

Küçük hacimli ve büyük hacimli yapılan çalışmalarda bu yöntemin ölçeklendirilebilir 

olduğu ortaya konmuştur. Bu durum yüksek miktarda ticari olarak yapılabilecek 

çalışmaların temelini oluşturan bir pilot çalışma olmuştur. 

 

Element analizi sonuçları doğrultusunda lignoselülozik biyokütlelerin hidrotermal işlem 

öncesi ve sonrasında hesaplanan HHV değerleri ve H/O - O/C atomik oranları 

doğrultusunda çizilen van Krevelen diyagramındaki değişen bölgeleri incelendiğinde bu 

atık biyokütlelerin doğrudan yakılarak ısı enerjisi elde edilmesi yerine hidrotermal 

karbonizasyon ön işlemi uygulanarak ısı enerji elde edilmesinin daha doğru ve etkili bir 

yöntem olduğu ve elde edilen ürünlerin linyite benzer termal kararlılık ve ısıl değerleri 

olduğu gösterilmiştir. Ayrıca elde edilen ve kömür benzeri yapıların düşük kükürt 

içeriği de dikkat çekmektedir. Bu değerler linyit ile karşılaştırıldığında oldukça 

düşüktür. Kömür yapısındaki kükürtün yüksek korozif etkisi düşünüldüğünde üretilen 

malzemenin değeri ayrıca öne çıkmaktadır.  

 

Yapılan çalışmanın ülkemizde önemli rezerve sahip atık haldeki ve kullanım alanı kısıtlı 

olan fındıkkabuğunun, katma değeri yüksek karbon malzemelerin sentezlemesinde 

kullanılarak bu tip atık ürünlerin değerlendirilmesinde inovatif bir yaklaşımı ortaya 

koyduğu değerlendirilmektedir. 
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