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Toksik organik bileik snfndan olan fenol ve türevleri öncelikle petrol rafinerisi, kimya ve
plastik endüstrisi gibi endüstriler ve evsel atksular olmasna ramen doal olarak da sularda bulunur.
Fenolün uzaklatrlmasnda adsorpsiyon yöntemi en yaygn kullanilan bir metodtur. Bu yöntemde
adsorban genellikle aktif karbon kullanlr. Ama aktif karbon pahal bir adsorbandr ve elde edilii
zahmetlidir. Bu yüzden ucuz, kolay elde edilebilir adsorpsiyon kapasitesi yüksek alternatif adsorbanlar
aratrmala için youn bir ekilde çalmalar yaplmaktadr [1]. Biyocharlar, organik kirleticilerin
adsorpsiyonunda songünlerde büyük ilgi oda olmutur ve gelecekte önemli yenilenebir enerji
kayna olarakta düünülmektedir. Biyocharlar genellikle karbon içerii zengin olan bitkilerden, çiftlik
gübresi, samandan ve dier atk ürünlerden proliz yöntemiyle elde edilebilir [2].
Hidrojeller, yaplarnda bulunan -OH, –COOH, –NH2, –CONH2 ve –SO3H gruplarndan dolay
suda iebilen üç boyutlu çapraz bal yaplardr. Ayrca pH, scaklk, manyetik alan deiimlerine
duyarllk gösterirler [3]. Bu yüzden hidrojeller bir çok alanda kullanlabilir. Örnein medical
alannda ilaç salnm, doku mühendisliinde bir çok uygulamada ,çevresel uygulamalarda organik ve
inorganik
kirleticilerin
giderilmesinde
kullanlabilir
[3].
Bu
çalmada,
poli(Akrilamid/TavukBiyochar)
(p(AAm/T.B)),
poli(Akrilamid/Biyochar)
(p(AAm/B)),
poli(Akrilamid/LastikBiyochar) (p(AAm/L.B)) hidrojelleri redoks polimerizasyon teknii kullanlarak
çapraz bal komopozit olarak sentezlenmistir. Sentezlenen bu hidrojeller organik kirletici olan
fenolün adsorbsiyonunda adsorban olarak kullanlmistir. Langmuir ve Freunlich izotermleri
uygulanarak fenol adsorpsiyonu çallmtr. Sonuç olarak, sentezlenen hidrojeller etkili bir adsorban
olarak fenol adsorpsiyonunda kullanlabilirligi gosterilmistir. Bu yüzden atksularin organik
kirleticileri temizlemesinde ucuz, kolay elde edilebilir, adsorpsiyon kapasitesi yüksek alternatif
adsorbanlar olarak hydrojeller deiik biyocharlar ile kullanlabilirlii gösterilmitir.
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