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	Text16: 2019
	Text14: 17
	Text15: 06
	Text17: 14
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 241849
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Lif ve Kağıt Teknolojileri]
	yeri: Orman Fakültesi, Toplantı Salonu
	Text1: Orçun Çağlar KURTULUŞ
	Text12: FARKLI KARBOKSİL VE ALDEHİT İÇERİĞİNE SAHİP NANOFİBRİL SELÜLOZLARIN KİTOSAN, JELATİN VE ALJİNAT KATKILI AEROJELLERİNİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
	Text20: Bu tez çalışması kapsamında farklı karboksil ve aldehit grubu içeriğine sahip nanofibril selülozlar (NFS) üretilmiş, bu NFS’ ler kullanılarak NFS-Kitosan, NFS-Jelatin ve NFS-Ajinat esaslı aerojeller üretilmiştir. Çalışmanın esas amajı, bu aerojellerin yara örtüsü uygulamalarında kullanılabilirliğini araştırmak üzere gerekli olan önemli özelliklerin varlığının tespit edilmesi, NFS yapısında bulunan karboksil ve aldehit gruplarının aerojel özelliklerine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Mg-bisülfit hamuru (MBH) TEMPO oksidasyonuna tabi tutulmuş, farklı karboksil ve aldehit içeriğine sahip NFS’ ler üretilmiştir. Hazırlanan NFS süspansiyonları pH’ ı 5,5’ te olan kitosan, jelatin ve aljinat çözeltileri ile farklı oranlarda karıştırılmıştır. Derin dondurucuda dondurulan örnekler liyafilizasyon işlemi ile kurutularak aerojel üretimi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar NFS-Kitosan, NFS-Jelatin ve NFS-Aljinat esaslı aerojellerin biyouyumlu performans gösterdiklerini, NFS-Aljinat esaslı aerojeller haricinde diğer aerojellerin antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, üretilen aerojellerin yara örtüsü uygulamalarında kullanılmak üzere gerekli olan sıvı absorbsiyonu, su buharı geçirgenliği, degradasyon oranı gibi önemli özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.
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