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Dr. Ayﬂe ERDEM ﬁenatalar
Zeolitler, endüstride, adsorban, iyon de¤iﬂtirici ve ﬂekil seçici katalizör olarak çok çeﬂitli
kullan›mlar› olan malzemelerden. Bu ola¤anüstü malzemelerin özelliklerindeki çeﬂitlilik
her geçen gün art›yor. Art›k neredeyse uygulamaya özel zeolitler tasarlan›p geliﬂtirilebiliyor. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarla, zeolitlerden optik, elektronik, optoelektronik, termoelektrik ve manyetik özellikleri olan ileri
malzemeler, gaz/s›v› kar›ﬂ›mlar›n› ay›rmakta
kullan›labilecek membranlar, sensörlerde
kullan›labilecek ince filmler, ›s› pompalar›nda ve difüzyon s›n›rlamal› reaktörlerde kullan›labilecek kaplamalar haz›rlanabiliyor. Bu
araﬂt›rmalar› gerçekleﬂtiren dünya çap›ndaki
bilim insanlar›ndan biri de Prof. Dr. Ayﬂe Erdem ﬁenatalar.
Zeolitleri, k›saca, yap›lar›nda molekül
boyutlar›nda gözenekler içeren kristaller
olarak tan›mlayabiliriz. Do¤ada bulunduklar› gibi yapay olarak da üretilebilen
zeolitlerin bugün 130’u aﬂk›n iskelet topolojisi biliniyor ve bunlar›n birço¤unun
do¤al karﬂ›l›¤› da yok.
Günümüzde birçok sentetik zeolitin
yap›s›ndaki silisyum/alüminyum oran›,
sentez s›ras›nda ya da sonradan yap›lan
iﬂlemlerle denetlenebiliyor. Dolay›s›yla elde edilen malzemelerin özelliklerindeki
çeﬂitlilik de art›yor. Son on y›ld›r, nanometrik tanecik boyutlar›nda zeolitlerin
sentezleri, ince filmlerin ve kaplamalar›n
haz›rlanmas› ve uygulamalar› üzerinde
araﬂt›rmalar yürütülüyor. Bu araﬂt›rmalar sayesinde, membran ay›rma sistemlerinin ve membran reaktörlerin, zeolit
elektrodlar›n, kimyasal sensörlerin geliﬂtirilmesi, ileri malzemelerin haz›rlanmas›
mümkün olacak. ﬁimdilerde zeolitler, gözeneklerinde karbon nanotüpler, polimer
zincirleri ve yar›iletkenler gibi misafir yap›lar›n, nanodüzeyde düzenlenebilece¤i
malzemeler olarak da görülüyor.
TÜB‹TAK’›n Mühendislik Bilimleri
alan›nda, 2002 y›l› Bilim Ödülü’nü alan
Dr. Ayﬂe Erdem ﬁenatalar’›n, zeolitlerin
B‹L‹M ve TEKN‹K 78 Ocak 2003

sentezi, zeolit ince film ve kaplamalar›n›n
haz›rlanmas› ve uygulama alanlar›n›n geliﬂtirilmesi konular›nda uluslararas› düzeyde üstün nitelikli çal›ﬂmalar› var.
ﬁenatalar’›n zeolitlerle tan›ﬂmas›, yüksek lisans çal›ﬂmas›n› yapt›¤› y›llarda baﬂlar. Yüksek lisans tezi ZSM-5 olarak bilinen, Mobil ﬂirketince patenti al›nan yüksek silika zeolitin sentezine iliﬂkindir.
Kendi ifadesine göre ZSM-5, metanolden
tek bir ad›mda benzin üretilmesini sa¤layabilen, benzin aral›¤›ndaki hidrokarbon
ürünlere olan seçicili¤iyle ve ksilen izomerlerini ay›rabilmesiyle ön plana ç›km›ﬂ bir zeolittir.“Kar›ﬂ›k katyon sistemlerinden ZSM-5’in sentezinin incelendi¤i
bu ilk çal›ﬂmalar›m, gerek ZSM-5, gerekse di¤er yüksek silika zeolit fazlar›n›n
sentezine iliﬂkin daha sonra yürütülen
çok say›da çal›ﬂmaya temel oluﬂturdu.”
ﬁenatalar’›n, zeolitlere karﬂ› duydu¤u
hayranl›kla kar›ﬂ›k ilgi, bugün de sürüyor. Zeolitlerin yap›lar›ndaki muhteﬂem
düzeni, bu düzenin neredeyse s›n›rs›z çeﬂitlili¤ini, kristal morfolojilerini çok etkileyici buluyor. Bu ola¤anüstü organizasyonun ortaya ç›kmas›ndaki aﬂamalar; çekirdeklenme ve kristal büyümesi süreçleri ilgisini çekiyor. Dahas›, zeolitlerin araﬂ-

t›rma için çok elveriﬂli modeller olmalar›,
birçok temel bilim ve mühendislik disiplininin arakesitinde durarak bilim ile teknoloji aras›ndaki köprünün kurulmas›n›
kolaylaﬂt›rmalar›, ﬁenatalar’a çok çekici
geliyor.
Türkiye’ye döndükten sonra doktoras›n› farkl› bir konuda, asfaltitlerden sentetik yak›t üretimi üzerinde tamamlayan
ﬁenatalar, istemeden de olsa bir süre zeolit araﬂt›rmalar›ndan uzak kal›r. Bunun
nedenini de, 1970’li y›llarda, zeolit sentezinin, ‹TÜ Kimya Mühendisli¤i Bölümü’ndeki ö¤retim üyelerinin doktora tezi
olarak önerdikleri araﬂt›rma konular›
içinde bulunmamas›yla aç›kl›yor.
ﬁenatalar’›n zeolitlerden ayr› kalmas›
pek uzun sürmez. Doktora sonras›nda,
tekrar zeolitlere yönelir. Bu yöneliﬂin,
akademik yaﬂant›s›nda bilinçli olarak
yapt›¤› en do¤ru seçimlerden biri oldu¤unu düﬂünüyor. Bunu, uluslararas› gündemi izledi¤i ve uzun dönemde Türkiye’de
yap›labilecekleri de¤erlendirmeye çal›ﬂt›¤› bir aray›ﬂ dönemi izler. Bu dönemde
yurt d›ﬂ›nda, RuKY (Rutenyum Potasyum Y zeoliti) zeolit katalizörü üzerinde
CO (karbonmonoksit) hidrojenasyonunun mekanizmas› üzerinde çal›ﬂ›r. Türki-

ye’nin zengin do¤al zeolit rezervlerinin
en önemlilerinden olan Bigadiç klinoptilolit rezervinden al›nan örneklerin, iyon
de¤iﬂtirme ve gaz ay›rma özelliklerini de,
yurda dönüﬂünde araﬂt›r›r. Bigadiç rezervinden al›nan herhangi bir örne¤in zeolit
içeri¤inin belirlenmesinde X-›ﬂ›n› k›r›n›m
yöntemine alternatif olarak kullan›labilecek, adsorpsiyon ya da iyon de¤iﬂim kapasitelerinin ölçümüne dayal› yöntemlerin geliﬂtirilmesini sa¤lar.
ﬁenatalar, dünya bilimini yak›ndan izleyen bir bilim insan› öngörüsüyle, bu
alan›n gelece¤ine yönelik heyecan verici
geliﬂmelerin fark›na var›r ve çal›ﬂmalar›n›
a¤›rl›kl› olarak zeolit ince filmlerinin ve
kaplamalar›n›n haz›rlanmas›na ve bunlar›n mühendislik uygulamalar›n›n geliﬂtirilmesine odaklar. 1992’de, Kanada’da
toplanm›ﬂ olan uluslararas› zeolit konferans›nda, zeolit kaplamalar›n haz›rlanmas›na iliﬂkin az say›da tebli¤in sunuldu¤u
oturumu izlerken, bu tebli¤lerden biri oldukça ilgisini çeker. “Hollanda’daki Delft
grubu, ZSM-5’in saf silika analo¤u olan
silikalit-1 faz›n›n kaplamalar›n›n haz›rlanmas›yla ilgili bir tebli¤ sunmuﬂtu. Oturumdan sonraki kahve aras›nda, akl›mdaki sorular›n yan›tlar›n› almaya çal›ﬂ›rken,
Delft grubuyla çal›ﬂma daveti ald›m. Bir
sonraki yaz Delft Teknik Üniversite-

si’nde, alüminyum içeren berrak bir çözeltiden, ilk kez kuartz, rutil ve safir gibi
tek kristal yüzeyler üzerinde, bir kristal
tabakas›ndan oluﬂan sürekli ve ince zeolit 4A kaplamalar›n›n haz›rlanabilece¤ini gösterdim. O güne kadar, seramik altl›klar üzerinde aluminyum içeren zeolitlerin bir kristal tabakas›ndan oluﬂan ince
ve sürekli kaplamalar› haz›rlanmam›ﬂt›.
Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›, Delft grubunun
silikalit-1 kaplamalar› üzerindeki çal›ﬂmalar›yla birlikte uluslararas› bir kitapta
bölüm olarak yay›nland›, çok ilgi çekti.”
ﬁenatalar, 1994’te Almanya’daki uluslararas› konferansta, ‹sveçli araﬂt›rmac›lara, üzerinde çal›ﬂt›klar› kolloidal (boyutlar› mikrometreden küçük olan ve çözeltide çökmeyen) sentezden kaplamalar›n
haz›rlanmas› konusunda bir proje önerisinde bulunur. 1995’te, ‹sveç’te, Lulea
Teknik Üniversitesi’nde, silikon tek krisZSM-5’in kristal yap›s›
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tal altl›klar üzerinde, kal›nl›klar› 180nm1µm aral›¤›nda de¤iﬂen silikalit-1 filmleri
haz›rlar ve sentez bileﬂiminin filmin oluﬂumu ve dokusu üzerindeki etkilerini ayr›nt›land›r›r. Di¤er taraftan, ‹TÜ’de yürüttü¤ü çal›ﬂmalarla da, zeolit A kaplama
kal›nl›klar›n›n mikron-alt› boyutlara indirilebilece¤ini gösterir. Zeolit kaplamalar
için mühendislik uygulamalar›n›n geliﬂtirilmesi üzerinde de çal›ﬂmalar yapar.
“Is›tma/so¤utma amaçl› kullan›labilecek
zeolit-su ikilisini kullanan adsorpsiyon ›s›
pompalar›na iliﬂkin çal›ﬂmalar›m›zda,
at›k ›s› ve güneﬂ enerjisiyle çal›ﬂabilecek
sistemler önerdik. Metal ›s› de¤iﬂtirici borular üzerinde büyütülmüﬂ zeolit kaplamalar›n›n kullan›ld›¤› sistemler geliﬂtirdik ve modelledik. Bu sistemlerle geleneksel ›s› pompalar›nda karﬂ›laﬂ›lan kütle ve ›s› transferi s›n›rlamalar› azald› ve
çevrim süreleri k›sald›. Ayr›ca, adsorpsiyon ›s› pompalar›nda kullan›labilecek kal›nl›kta ve dayan›kl›l›kta zeolit kaplamalar›n›n haz›rlanabilmesi için yeni bir sentez
yöntemi geliﬂtirdik. Bu kaplamalar›n, gerek birim yüzey üzerine kaplanan zeolit
kütlesi, gerekse mekanik ve ›s›l ﬂoklara
dayan›kl›l›k aç›lar›ndan ›s› pompalar›nda
ve benzeri sistemlerde kullan›lmaya çok
daha elveriﬂli olduklar›n› belirledik.”
ﬁenatalar’›n ‹TÜ’deki çal›ﬂma arkadaﬂlar›yla birlikte, mühendislik uygulamalar›na yönelik olarak çal›ﬂmalar yürüttü¤ü
bir baﬂka alan, gaz/buhar ay›rma amaçl›
zeolit katk›l› polimerik membranlar›n haz›rlanmas› olur. “Bu çal›ﬂmalarda gaz ve
buhar ay›rma uygulamalar›na yo¤unlaﬂt›k. Zeolit ve polimerden farkl› özelliklere
sahip ayr› bir polimer arafaz›n›n varl›¤›n›
ortaya att›k ve daha sonra bu arafaz›n kal›nl›¤›n›n ve geçirgenli¤inin hesaplanabilmesi için teorik bir model önerdik. Model
yard›m›yla öngördü¤ümüz arafaz kal›nl›klar›n› deneysel yöntemlerle de do¤rulad›k. Ayr›ca, seçici-geçirgen gaz ay›rma
membranlar›n›n haz›rlanmas›nda zeolitin
molekül eleme özelli¤inin yan› s›ra, kinetik seçicili¤inden de yararlan›labilece¤ini
belirledik.”
ﬁenatalar’›n çal›ﬂmalar› aras›nda zeolitlerin iç yüzeylerinin fraktal boyutlar›n›n belirlenmesi amac›yla geliﬂtirilen deneysel ve teorik yöntemler de var. ﬁimdilerde, a¤›rl›kl› olarak zeolitlerin mühendislik uygulamalar›n›n geliﬂtirilmesine
iliﬂkin çal›ﬂmalar›n› sürdürmekte. Örne¤in, yak›t pillerinde kullan›labilecek saf
zeolit ve kompozit malzemelerin peﬂinde.
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