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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Çevresel kirlenme  dünyaya ciddi ve zararlı etkilere yol açmaktadır. Karbonmonoksit 

gazı(CO); doğal gaz, gaz yağı, benzin, tüp gazı, kömür ve odun gibi yapısında “karbon” 

bulunan yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda oluşan dumanda yer alan 

zehirli bir gazdır. Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliği de taşır. 100 ppm 

den fazla olduğu zamanlarda insan sağlığına zaralı etkiler doğurabilir. Son zamanlarda 

dünyada ve ülkemizde maden kazalarında grizu patlamasıyla işcilerin maden altında 

kaldıklarında otaya cıkan CO gazı zehirlenmelere  önleme ilk zaman dilimleri hayati önem 

taşımaktadır. Nano malzemelerin kullanımı son yıllarda bir çok alanda kullanılmaktadır. 

Projemizde karbonmonoksit gazı(CO) zehirlenmesine karşı Co-mangan oksit 

nanoparcacıklar sentezlemektir. Sentezlenen aktif karbon destekli Manganoksit bazlı kobalt 

nanomazemeler sulu ortamda emdirme yöntemi ile karbon yüzeye tutturularak sodyum bor 

hidrür ile indirgenerek Co-MnOx@C ve  K-OMS destekli  metal nano malzemeler elde 

edildi. Bu malzeme akıllı maskede filtre içinde kullanıldı. itfaiyeci ve Montaj - Onarım işleri, 

Kimyasal Temizleme İşleri,Kimyasal Madde Taşıma, Boyacılık ve boya kullanılan her işte, 

Labaratuvar işleri, Araba - Gemi - Uçak üretiminde, Asit temizleme işlerinde, Metal 

işlemede. Maden sektörü çalısan işçilerimizin kullanacağı maskelerde ideal bir maske   

olacağı ve ülke ekonomisine katkı sunacağı öngörülmektedir.   

 

Şekil.1. maskemizin prototipi  
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Gaz maskelerinin fitreleri yurt dışından ithal edilmektedir. Nanoteknoloji ile bu zehirli 

gazları tutup oksijeni seçici olarak alan gaz maskesine  literartürde rastlanmamıştır. Hali 

hazırda bulunan maskeler sadece katı parcacıkları absorbe etmektedir. Gazın türüne göre, 

gaz organikse A, inorganik asit-klor gazlarına karşı B, Sülfürik gazlara karşı E, Amonyak 

gazı ise K tipi filtre kullanılır. 

 

 Bunların dışında CO, Hg ve NO filtreleri bulunmaktadır. Gazın türü bilinmiyorsa ABEK 

filtre kullanılır. Eşik sınır değerin üzerinde gaz ve toz bir arada ise ABEK P3 filtre kullanılır. 

Araştırma grubumuz toz maskesi, ve CO,Hg ve NO filtreleri tek maske içinde 

nanomalzemelerle üretecektir. Projemizde karbon monoksit zehirlenmesine dirençli aktif 

karbon  destekli mangan nano parçacıklar sentezlemek olup, sentezlenen nano malzememizi 

solunum maskelerinde kullanmaktır. 

 

3. Çözüm  

Manganez oksitlerin metalik oksit bileşiğinin en kompleksi olduğu düşünülebilir. Daha sonra, 

nanomalzemeler olarak manganez oksitler şarj edilebilir lityum-iyon piller, basit bir enerji 

dönüşümü, katalizörler, kapasitörler, sensörler (Chaisuksant, Chomsook, Manthong & Kalcher, 

2016), iyileştirme, alev geciktiriciler, yangın güvenliği, alkalin yakıt hücreleri, farmasötik olarak 

aktif bileşiklerin uzaklaştırılması (Xu, Quan, Xiao& Chen, 2018), biyofiltreler (Sochacki, Felis, 

Bajkacz, Kalka & Michalska, 2018) veoksidatif dönüşüm gibi bir çok alanda kullanılmıştır. Katalitik 

çalışmalardaCO zehirlenmesine karsı MnOxnano malzemelerde ilk çalışma nonomatcat grubu 

tarafından yapılmştır. Bu çalışmada formik asitin dehidrojenasyonun daacığa çıkan karbon 

monoksitin MnOx yüzeyine seçiçi olarak absorplanmaktadır (Bulut vd., 2015). Bu çalışmada formik 

asitindehidrojenasyonunda açığa çıkan CO seçici olarak MnOx yüzeyine absorblanarakiki metalli 

PdAg nanoparçaçıkların aktif yüzeylerini zehirlememiştir. Aynı gurup tafından yapılan tek metalli 

Pd@MnOx/SiO2-NH2 nano malzemesinin yine CO zehirlenmesine aktif şekilde direnç gösterdiği 

görülmüştür (Bulut vd., 2015). Bu çalışmalar bir çok katalitik çalışmalarda öncü olmuştur. Formik 

asitin katalitik dehidrojenlenmesi reaksiyonunda Pd/NMC nanomalzemesi kullanılmış ve CO 

zehirlenmesine etkili bir katalizör olmuştur(Sun vd., 2019). Ancak bu kadar çalışmalarla beraber 

halen CO hava filtrelenmesinde eksik kalınmıştır. Projemizde karbon monoksit zehirlenmesi dirençli 

karbon destekli kobalt mangan nano parçacıklar sentezlemek olup, sentezlenen nano malzememizi 

solunum maskelerinde kullanmaktır. Amonyak CO,Hg,NO toz filtereleri tekmaske içinde 

birleştirilmiştir.  
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4. Yöntem 

Paladyum (II) nitrat dihidrat (Pd(NO3)2·2H20) (∼%40 Pd), sodyum borhidrür (NaBH4), 

Sigma-Aldrich®’dan alındı. Deiyonize su, su arıtma sistemi (Milli-Q Su Arıtma Sistemi) ile 

damıtıldı. Tüm cam eşyalar ve Teflon kaplı manyetik çubuklar asetonla yıkandı ve 100°C’de 

bir fırında kurutulmadan önce damıtılmış suyla bolca yıkandı. PdMnOx/C 

nanomalzemesinin üretimi için7.6 mg Pd(NO3)2.2H2O ve 4.6 mg magnezyum klorür 150 

mg uleksit 5.0 mL sulu çözelti içerisinde karıştırıldı. Daha sonra, 1.0mL su içerisinde NaBH4 

(32 mg, 0.8 mmol) çözeltisi hazırlanıp karışımlara ayrı ayrı ilave edildi, oda sıcaklığında 5 

dakika karıştırıldı. Sonra bu karışımlar süzgeç kağıdı ile (3x20 mL) saf su ile yıkandı., filtre 

kağıdı ile süzülüp kuruması için 100oC’de vakumlu etüvde kurutuldu. Toz halinde 

PdMnOx/C nano malzemesi elde edildi. Elde edilen nanomalzeme kullanılmak üzere azot 

atmosferinde saklandı. Tüm işlemler oda şartlarında yapılmıştır. 

 

 
 

Şekil 1. Pd /SiO2-NH2 ve Pd-MnOx/ SiO2-NH2 katalizörlerinin H2SO4 çözeltisinde 10 eVs-1 

tarama hızında CO-sıyırma voltamogramları.(Bulut ve ark, 2015) 
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CO sıyırma voltametrileri yüzeyde nano yapıda bir metal olduğunda seçici olarak mangan yapılarına 

CO absorblandığı görülmüştür. CO sıyırma voltametrileri ayrı ayrı MnOx nanoparçacıklarının 

varlığı aktif Pd nanoparçacıklarının CO zehirlenmesine karşı özdirençlerinin arttırdığını 

göstermiştir. Sonuçlar ışığında MnOx/C nanomalzemesinin gaz maskelerinde CO zehirlenmesine 

karşı ideal bir nanomalzeme olacağı düşünülmektedir. 

Kendi yüzümüzü model alarak TİNKERCARD prorgramında maske çerçevemizi özgün bir tasarım 

ile tasarladık 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Hali hazırda bulunan maskeler sadece katı parcacıkları absorbe etmektedir. Gazın türüne 

göre, gaz organikse A, inorganik asit-klor gazlarına karşı B, Sülfürik gazlara karşı E, 

Amonyak gazı ise K tipi filtre kullanılır. Bunların dışında CO, Hg ve NO filtreleri 

bulunmaktadır. Gazın türü bilinmiyorsa ABEK filtre kullanılır. Eşik sınır değerin üzerinde 

ise ABEK P3 filtre kullanılır. Araştırma grubumuz toz maskesi, ve CO azot oksit civa ve toz 

filtrelerini filtreleri tek maske içinde nanomalzemelerle üretecektir. Projemizde karbon 

monoksit zehirlenmesine dirençli aktif karbon  destekli mangan nano parçacıklar 

sentezlemek olup, sentezlenen nano malzememizi solunum maskelerinde kullanmaktır. 

Halihazırda nanomalzemelerin maskede kullanımına rastlanılmamıştır.  

 

Hobi 3D yazıcı filament kullanımları için polilaktik asit(PLA) en ideal filamenttir. En 

önemlisi baskı almak kolaydır. Filament özellikleri karşılaştrıldığında, PLA, ABS 

filamentten daha düşük bir baskı sıcaklığına sahiptir ve kolay çözülmez, yani ısıtıcılı bir 

tablaya ihtiyacı yoktur. Biyolojik olarak parçalanabilen bir termoplastik olan PLA, mısır 

nişastası veya şeker kamışı gibi yıllık olarak yenilenebilir kaynaklardan üretildiğinden dolayı 

birçok 3D yazıcı filament türünden daha çevrecidir.  

PLA, ABS gibi; iletken, karanlıkta parlama özelliği olan, ahşap veya metal ile karıştırılmış 

filament çeşitleri gibi birçok egzotik veya fonksiyonel filamentler için de temel malzemedir. 

PLA ve PLA+  arasında önemli bir fark yoktur. Baskı hızı ve sıcaklığı gibi baskı ayarları 

hemen hemen aynı olsa da, PLA+ daha iyi yüzey kalitesine, rengine veya mekanik özelliklere 

sahiptir.  

PLA+ ile tipik olarak ilişkilendirilen özelliker: 

 

• Yüzey dokusu: Standart PLA ile baskılar, hem katmanların yüzeyinde hem de 

katmanların dış kısmında pürüzlü bir yüzeye sahiptir.  

• Çıkıntı: PLA+, son baskıda daha az ip bırakan daha iyi çıkıntı özelliklerine sahiptir. 

• Baskı sıcaklığı: PLA+, tipik olarak PLA’dan daha yüksek bir baskı sıcaklığına 

sahiptir. 

• Yansıma: PLA+, basılan modeli daha iyi gösterme yardımcı olan parlak bir yüze 

bırakır. 

• Güç: PLA+ ‘ın kırılması daha zordur aşırı yükte PLA+ sadece eğilirken normal PLA 

kopmaktadır. 

 PLA+ ‘ın tüm bu avantajları göz önünde bulundurularak 3D yazıcıda baskıda maske 

çerçevesinin basımı için PLA+ filament kullanılmıştır.  

Kendi yüzümüzü model alarak TİNKERCARD prorgramında maske çerçevemizi özgün bir tasarım 

ile tasarladık.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Kolay ve ucuz bir şekilde tasarlanıp akıllı maske üretilmiştir. Şu an projemiz laboratuvar koşullarında 

hayata geçirilmiştir. Endüstriyel koşullarında üretim maliyeti düşecektir ve bu bize avantaj 

sağlayacaktır. Ancak endüstriyel uygulama için tesis kurulması  durumunda OMS yapıları 

sentezlenecek, metal nano kümeler oluşturulacak ve en ucuz en dayanıklı filter elde edildikten sonra 

seri üretim elde edilecektir. prototip maske tam yüz maskesi olduğundan filtre amonyak(Ktipi filtre), 
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toz ve CO, Hg ve NO içereceğinden uygulanabilirliği  artacaktır. Prototipinde palladyum metali 

kullanılmıştır. Palladyum metali voltametri sıyrılma analizi yapılmıştır. Nanomalzemenin bu  gazları 

tuttuğu ileri analitiksel metotlarla ortaya konacaktır. 

 

 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Kimyasal 

 

Birim fiyatı 

 

filtre eldesinde 

kullanılan miktar 

 

Euro karşılığı 

 

Pd(NO3)2•2H20 

 

191€ (2g) 
 

7,6 mg 
 

0,725€ 

 

NaBH4 

 

44€ (5g) 
 

32 mg 
 

0,28€ 

 

Mangan(II)klorür 

 

147€ (1kg) 
 

150mg 
 

0,022€ 

 

 

İş tanımı 

 

Ağustos 

 

Eylül 

 

Ekim 

 

Kasım 

 

aralık 

 

Ocak 

 

Şubat 

 

Literatür 

taraması 

 

x 

 

x 
x x    

 

Deneylerin  

yapılması 

  

x 

 

x 

 

x 
x   

 

Maske tasarımı  
    

 

 

x 

 

x 
 

 

Prototip hazır 

hale getirilmesi 

     x  

x  

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 itfaiyeci ve Montaj - Onarım işleri, Kimyasal Temizleme İşleri,Kimyasal Madde Taşıma, 

Boyacılık ve boya kullanılan her işte, Labaratuvar işleri, Araba - Gemi - Uçak üretiminde, 
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Asit temizleme işlerinde, Metal işlemede. Maden sektörü çalısan işçilerimizin kullanacağı 

maskelerde ideal bir maske   olacağı ve ülke ekonomisine katkı sunacağı öngörülmektedir. 

9. Riskler 

      Maskenin içindeki malzemeler metal nonokümelerde oksijene seçici olduğu görülmüştür. 

Ancak bu maskenin kullanım ömrü hala ölçülelememiştir. Uygun vakumlama ve azot 

atmosferinde ömrü ne kadar olduğu ölçülmelidir. Yapım sentez aşamasında herhangi bir 

risk yaşanmamıştır.  Ancak eğer mangan oksit yeteri kadar CO tutamadığı görülürse K-

OMS yapıları kullanılacaktır. 

   

10. Proje Ekibi  

Takım danışmanı: Dr. Kadir KARAKAŞ 

 

 

GülnazAkbaş 

(takım lideri) 

Nanomalzeme 

tasarımı  
Van Erciş Şehit 

Polis Halil 

Hamuryen Kız 

Anadolu İHL 

2 yıldır 

nanomalzeme 

sentezi  çalışıyor. 

    

  Vehbi Nama 

  (iletişim   

sorumlusu) 

 Nanomalzeme   

 tasarımı ve 3D baskı 

 tasarımı  

  Van Erciş 

   Sosyal  Bilimler  

   Lisesi  

  4 yıldır 

  Nanomalzeme 

  sentezi  

  ve  5 yıldır 

 3D baskı tasarımı  

       
   Hadice Kevser  

   Ertaş 

  

 Nanomalzeme 

 tasarımı  
  Van Erciş  

   Şehit Polis  

   Halil 

   Hamuryen Kız    

   Anadolu İHL 

2 yıldır 

nanomalzeme 

sentezi  çalışıyor. 

 

 

   Eslem Doğan 

 Nanomalzeme 

 tasarımı  
  Kütahya  

 Özel Final 

 Anadolu Lisesi 

 2 yıldır 

nanomalzeme 

sentezi  çalışıyor. 

 

 

   Hiranur Akbay 

 Nanomalzeme 

 tasarımı  
  Van Erciş 

   Şehit Polis 

   Halil 

   Hamuryen Kız 

   Anadolu İHL 

 

 2 yıldır 

nanomalzeme 

sentezi  çalışıyor. 

 

 

 



10 

 

 

 

 

11. Kaynaklar 

Aktan, A. (2019, Eylül2). Gaz Maskesi Nasıl Çalışır. ekipmandeposu Blog. Retrieved from 

https://www.ekipmandeposu.com/blog/gaz-maskesi-nasil-calisir/ 

Arıoğlu, E., Yılmaz, A. O. (2002). Dünyada Taşkömürü Madenciliğine Genel Bakış ve Zonguldak 

Taşkömürü Havzasının Değerlendirilmesi. Türkiye 13. Komur Kongresi, 425-449. 

http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/b4e9aa703d0bfa1_ek.pdf 

Bondi, J. F., Oyler, K. D., Ke, X., Schiffer, P., Schaak, R. E. (2009). Chemical synthesis ofair-stable 

manganese nanoparticles. Journal of the American Chemical Society, 131 (26), 9144-9145. 

doi:10.1021/ja901372q 

Bulut, A., Yurderi, M., Karatas, Y., Say, Z., Kivrak, H., Kaya, M., Gulcan, M., Ozensoy, E., Zahmakiran, M. 

(2015). MnOx-Promoted PdAg Alloy Nanoparticles for the Additive-Free Dehydrogenation of 

Formic Acid at Room Temperature. ACS Catalysis,5 (10), 6099-6110. doi:10.1021/acscatal.5b01121 

Chaisuksant, R., Chomsook, T.,  Manthong, N., Kalcher, K. (2016). Low cost hydrogenPeroxide sensor from 

manganese oxides modified pencil graphite electrode. ProcediaChem, 20,81-84. 

doi:10.1016/j.proche.2016.07.013 

 

Nikitina, V. A., Kurilovich, A. A., Bonnefont, A., Ryabova, A. S., Nazmutdinov, R. R.,Roche, I., Scott, K. 

(2009). Carbon-supported manganese oxide nanoparticles as electrocatalysts for oxygen reduction 

reaction (orr) in neutral solution. Journal of Applied Electrochemistry, 39(2), 197-204. 

doi:10.1007/s10800-008-9653-9 

Sochacki, A., Felis, E., Bajkacz, S., Kalka, J., Michalska, J.K. (2018). Removal and transformation of 

benzotriazole in manganese-oxide biofilters with Mn(II) feeding.Chemosphere, 212, 143-151. 

doi:10.1016/j.chemosphere.2018.08.092 

Sun, J., Qiu, H., Cao, W., Fu, H., Wan, H., Xu, Z., Zheng, S. (2019). UltrafinePd Particles Embedded in 

Nitrogen-Enriched Mesoporous Carbon for EfficientH2 Production from Formic Acid 

Decomposition.ACS Sustainable Chemistry Engineering, 7 (2), 1963-1972. 

doi:10.1021/acssuschemeng.8b04130 

Xu, H., Quan, X., Xiao, Z., Chen, L. (2018). Effect of anodes decoration with metal and Metaloxides 

nanoparticles on pharmaceutically active compounds removal and power generation in microbial fuel 

cells.Chemical Engineering Journal, 335, 539-547. doi:10.1016/j.cej.2017.10.159 

 

 

 


	HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
	PROJE ADI: Karbon Monoksit Zehirlenmesine Karşı Akıllı Maskeler Üretimi


