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Bu tez çalıĢmasında nano metal oksit parçacıklarının varlığında iki tip boyanın(Malahit 

YeĢili ve Titan Sarısı)  fotokatalitik bozundurulması incelendi. Her iki katalizör 

hidrotermal olarak sentezlendi ve X ıĢınları kırınımı (XRD), Braun-Emmet-Teller(BET) 

N2 adsorbsiyon analizi ve geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ile karakterize edildi. 

TEM görüntülerine göre, SnO2 nano parçacıkları boyutu yaklaĢık olarak 4 nm ve ZnO 

nano parçacıkların boyutu 30 nm civarındadır. Nano boyuttaki katalizörlerin etkisini 

ortaya koymak için yığın (nano olamayan) metal oksit kullanarak ve katalizörsüz 

deneyler yapıldı. Fotokatalitik bozundurma reaksiyonları farklı katalizör miktarları, 

çeĢitli pH ve boyanın baĢlangıç deriĢimleri ultraviyole ıĢık altında bir foto kabin 

içerisinde yürütülmüĢtür ve kinetik çalıĢma için bozunmalar UV-Vis spektrofotometre 

ile ölçülmüĢtür. Katalizör miktarının reaksiyon kinetiği parametreleri ve bozunma hız 

sabiti üzerindeki etkileri belirlenmiĢtir. Bazı reaksiyonlar oksijen türlerinin bozunma 

mekanizması üzerinde etkisinin olup olmayacağını belirlemek üzere inert atmosferde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Elektrik enerjisi verimliliği her iki boya tipi ve katalizör ile yapılan 

bozundurma reaksiyonları için hesaplanmıĢtır.    
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Photocatalytic degradation of two types of dyes (Malachite Green and Titanium 

Yellow) in the presence of nano metal oxide particles (SnO2 and ZnO) was investigated 

in this study. Both catalysts were synthesized hydrothermally and characterized by X-

ray diffraction (XRD), Braun-Emmet-Teller (BET) N2 adsorption analysis and 

transmission electron microscopy (TEM). According to TEM micrographs, SnO2 nano 

particles were approximately 4nm and ZnO nanoparticles were around 30 nm in size.  In 

order to reveal the effect of nano-scale catalysts, experiments were conducted using 

bulk (non-nano) metal oxide and without any catalyst. Photodegradation reactions were 

carried out in a photocabine under ultraviolet light (UV) irradiation with different 

amounts of catalyst, various pH and initial concentration of dyes and degradation were 

followed by UV-Vis spectrophotometer to kinetic study. The effect of catalyst loading 

on the reaction kinetic parameters and degradation rate constant were determined. Some 

reactions were also performed under inert atmosphere whether the oxygen species effect 

to degradation mechanism. Electrical energy efficiency values for both dyes and 

catalysts for degradation were also calculated. 
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1.GİRİŞ 

 

Endüstriyel atıklarda bulunan organik maddeler ve ağır metal iyonlarının hemen hepsi 

kanserojen özellikte olmalarının yanı sıra, son derece kararlı olmaları nedeniyle 

potansiyel bir tehlike oluĢturmaktadırlar. Bu kirliliklerin büyük bir kısmı, özellikle 

boyarmaddeler, genellikle biyolojik parçalanmaya karĢı da son derece dirençlidirler. Bu 

nedenle bunların, bilinen biyolojik prosesler ile uzaklaĢtırılmaları da son derece zor 

olmaktadır. Buna rağmen, klorlama, ozonlama, adsorpsiyon ve mikrofiltrasyon gibi 

değiĢik kimyasal, fiziksel ve biyolojik prosesler günümüzde endüstriyel atıkların 

bulundukları ortamların temizlenmesinde hâlâ yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. 

Bunlardan bazılarında dozun çok iyi ayarlanmasındaki güçlük, bazılarında maliyetin 

yüksek olması ve “ikincil bir kirlilik ortamı” oluĢturmaları nedeni ile etkin yöntemler 

olamamaktadırlar. Bu nedenle, endüstriyel atıklardaki, canlılara zarar veren kirliliklerin 

uzaklaĢtırılması için etkin metot ve maddelere ihtiyaç bulunduğundan, etkili alternatif 

çözüm yöntemlerinin ortaya konması ve yeni malzemelerin sentezlenmesi, üzerinde en 

çok çalıĢılan konulardan bir tanesi olmuĢtur (Sayılkan 2007). 

 

Son yıllarda en etkin alternatif yöntemin “fotokataliz” olduğu belirlenmiĢtir. 

Fotokatalizör, fotoreaksiyonu hızlandıran bir katalizördür. Fotoreaksiyon ise UV 

ıĢınlarının etkisiyle aktif hale gelen oksidasyon, yani yanma reasiyonuna verilen genel 

isimdir. IĢık mevcut olduğunda, fotokatalizörler zararlı organik kimyasal maddeleri 

karbondioksit ve su olarak ayrıĢtırıp zararlı bileĢikleri uzaklaĢtırabilir. Fotokatalitik 

enerji kullanılarak çevre, fosil yakıtları ve zararlı kimyasallar kullanılmadan 

temizlenebilir. Su arıtma, kötü kokulardan arındırma, uçucu organik bileĢiklerden 

arındırma, hava temizliği, çürümeyi önleme, bakteri ve mantarları öldürme, tazeliği 

koruma ve dioksinleri yok etme için çeĢitli uygulamalar mevcuttur. Fotokatalizörler, 

farklı çevre kirleticiler üzerinde uygulanabilir ve küresel çevre temizliği için etkili bir 

yöntemdir. Yarı iletkenler ve metal karıĢımlar fotokatalizörler olarak kullanılmaktadır. 

Fotokatalizörlerin değerlik elektron grubu ıĢık enerjisine maruz kalınca uyarılır. 

UyarılmıĢ elektrondan gelen bu artık enerji elektronu fotokatalizörlerin iletim grubuna 

geçirir. Böylece negatif yüklü elektron ve pozitif yüklü boĢluk çifti meydana gelir. 

Bunun sonucunda fotokatalizör çok güçlü redüksiyon ve oksidasyon yeteneği kazanır. 
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Su ve oksijen molekülleri fotokatalizör etkisi ile hidroksil ve süper oksit anyonları 

meydana getirirler. 

 

Fotokatalitik olarak herhangi bir kirliliğin katalizör yüzeyinde parçalanarak 

uzaklaĢtırılması katalizör yüzeyinde gerçekleĢtiği için, katalitik aktivite doğrudan 

adsorpsiyonun gerçekleĢtiği toplam yüzey alanına ve buna bağlı olarak tanecik 

boyutuna önemli ölçüde bağlı olacaktır. 

 

Tanecik boyutu küçük olan yarı iletkenlerde, iletkenlik bant enerji seviyesi normalden 

daha yüksek bir değere ulaĢırken, değerlik bant seviyesi değiĢmeden kalır. Bundan 

dolayı, tanecik boyutu büyüdükçe bant boĢluk enerjisi de orantılı olarak daha büyük 

olacağından yarı iletken, üzerine düĢen ıĢığın çok az kısmını absorplayabilecektir. 

Bunların sonucunda da yarı iletkenin fotokatalitik etkinliği son derece az olacaktır 

(Almquist 2002). Ancak iletkenlik bant enerji seviyesindeki artıĢ, yarı iletkenin 

yüzeyinde gerçekleĢecek olan moleküler oksijenin indirgenme reaksiyonu için gerekli 

olan redoks potansiyelinin yükselmesine neden olacaktır. Böylece fotokatalizörün etkin 

aktivitesi için gerekli olan en temel reaksiyonlardan en azından birinin gerçekleĢmesini 

sağlayan potansiyel güç sağlanmıĢ olur (Cao 1999). Bunun dıĢında, katalizörün tanecik 

boyutu oldukça büyürse, bu kez yük taĢıyıcıların hacim birleĢmesi olumsuz bir etkiye 

sebep olmakta ise de bu, tanecik boyutunun küçülmesi ile aĢılacak bir sorun 

olabilmektedir (Yeung 2003). 

 

Tanecik boyutundaki azalma aynı zamanda yüzeylerin ve dolayısıyla yüzeyde 

gerçekleĢen adsorbsiyonun artmasına neden olacağından, arayüz yük taĢıyıcıların 

transfer hızındaki artıĢtan dolayı etkin bir fotokatalitik aktiviteye sahip olacaktır. 

 

Nano boyuta sahip metal oksit partiküllerinin sentezi için; sol-jel, anorganik tuzların 

hidrolizi, ultrasonik teknik, mikroemülsiyon ve hidrotermal yöntem gibi, polar ve apolar 

çözücü sistemlerinin kullanıldığı çok değiĢik yöntemler literatürde yer almaktadır. 

Hidrotermal yöntem hariç diğer sentez yöntemlerinde, kristal formda nano boyuta sahip 

metal oksit partiküllerinin sentezi oldukça yüksek sıcaklıklarda gerçekleĢtirilmektedir 

(>500 °C). Diğer yöntemlerle karĢılaĢtırıldığında, tamamen saf ve kristal yapıda, 
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homojen tanecik boyutunda ve en etkin fotokatalitik aktiviteye sahip nano metal oksit 

partiküllerinin düĢük sıcaklıkta ve kısa sürede sentezlenmesine olanak sağladığından 

dolayı bu tez çalıĢmasında nano boyuta sahip metal oksit partiküllerinin sentezi için 

“hidrotermal yöntem” seçilmiĢtir. 

 

Atık sularda bulunan zararlı organik maddelerin “fotokataliz” ile zararsız ürünlere 

dönüĢtürülmesine iliĢkin yapılan çalıĢmaların çoğunda, fotokatalitik aktivitenin 

sağlanması için UV ıĢınları kullanılmaktadır. IĢın etkisi ile fotokatalitik aktivite 

gösterecek olan maddenin elektronları uyarılmaktadır. Elektriksel iletkenlik, atomun 

değerlik bandında bulunan elektronun iletkenlik bandına geçmesi sonucu oluĢur. Ġletken 

maddelerde bu iki bant birbirine bitiĢik durumda iken, yalıtkanlarda iki bant arasında 

oldukça büyük bir enerji farkı mevcut olup, “band boĢluk” enerjisi (Eb) olarak 

tanımlanır. Elektronun aĢması gereken bant boĢluk enerjisinden dolayı, elektronların bir 

banttan diğerine geçmesi oldukça zorlanmıĢ koĢullar gerektirmektedir. Yarı iletkenlerde 

bu bant aralığı yalıtkanlara göre daha azdır. Elektronların değerlik bandından iletkenlik 

bandına geçmesi termal, elektriksel veya ıĢık gibi bir dıĢ etken sayesinde gerçekleĢir. 

Fotokatalizde, yarı iletken madde olarak metal oksitler yaygın bir Ģekilde 

kullanılmaktadır. 

  

 

Eğer, hν enerjili bir foton (hν = Eb veya hν > Eb) yarı iletken tarafından soğurulursa, 

değerlik bandında bulunan elektronlar, iletkenlik bandına geçerek yarı iletken uyarılır. 

Uyarılma sonucunda, değerlik bandında pozitif elektron boĢluğu (hDB
+
) oluĢurken, 

iletkenlik bandında da elektron yoğunluğu (eĠB
-
) oluĢur. OluĢan boĢluklar tıpkı 

elektronlar gibi parçacık özelliği gösterir. Elektron boĢlukları ve uyarılan elektronlar 

birlikte, redoks reaksiyonlarında yer alırlar. Bunlar genellikle eĠB
ˉ
/ hDB

+
 

(elektron/boĢluk) çifti olarak tanımlanır ve gösterdikleri redoks özellikleri sayesinde, 

yarı iletkenin fotokatalitik aktivitesinde son derece önemli bir rol oynar. 



4 

 

Bu tez çalıĢması kapsamında hidrotermal yöntemle sentezlenen SnO2 ve ZnO 

nanoparçacıklarının karakterizasyonu yapılmıĢtır. Sentezlenen SnO2 ve ZnO nano 

parçacıklarının foto katalitik aktivitesini incelemek için, boyama endüstrisinde yaygın 

olarak kullanılan, çevre ve insan sağlığı açısından önemli sorun teĢkil eden boya 

atıklarının içerikleri olan malahit yeĢili ve titan sarısının UV ıĢık etkisiyle 

bozundurulması incelenmiĢtir. Ayrıca sentezlenen parçacıklar ile nano boyutta olmayan 

metal oksitlerin (SnO2 ve ZnO) fotokatalitik aktiviteleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Tüm bunlara 

ek olarak üç farklı pH değeri, farklı katalizör miktarları ve boyaların farklı baĢlangıç 

deriĢimlerinin fotokatalitik bozundurma prosesi üzerindeki etkisi incelenmiĢtir.  
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

 

2.1 Nanoparçacıklar 

 

Nanoparçacıklar, çeĢitli boyutları ve morfolojileri (amorf, kristalin, sferik, iğneli 

vs.)olabilen birkaç on veya yüz atomdan ya da molekülden oluĢmaktadırlar. Bazı 

nanoparçacık türleri günümüzde ticari olarak kuru toz ya da sıvı dispersiyonlar olarak 

bulunabilmektedir. Ġkincisi, süspansiyon ya da macun oluĢturacak Ģekilde, 

nanoparçacıkları sulu ya da organik bir sıvıyla birleĢtirilmesiyle elde edilir. DeğiĢken 

olmayan ve kararlı parçacık dispersiyonları oluĢturmak için kimyasal katkı 

malzemelerinin (yüzey aktif maddeler, seyrelticiler) kullanılması gerekli olabilir. Ek 

iĢleme adımlarıyla nanoparçacık tozları ve dispersiyonlar, kaplama malzemelerinin, 

kullanılan hammaddenin nano yapısını koruyabilen ya da koruyamayan bileĢenlerin ve 

aygıtların üretilmesi için kullanılabilirler. 

 

Bugün, ticari olarak en fazla öneme sahip olan nanopartikülat malzemeler, silika (SiO2), 

titania (TiO2), alümina (Al2O3), demir oksit (Fe3O4, Fe2O3) gibi metal oksitlerdir. Ancak 

karbon siyahı ya da fullerenler gibi karbon nanoparçacıkların, kadmiyum tellür (CdTe) 

gibi bileĢik yarı-iletken parçacıkların ya da galyum arsenidin (GaAs) ve ayrıca metal 

nanoparçacıklarının (özellikle Ag, Au gibi değerli metaller) da gittikçe geniĢleyen 

uygulama alanları vardır. 

 

Delphi paneline katılan uzmanlara göre, nanoparçacık kategorilerinden en fazla 

bilinenler Ģekil 2.1‟de görülmektedir (Willems ve van der Willenberg 2005). 
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ġekil 2.1 En çok bilinen nanoparçacık kategorileri 

 

Burada hatırlatılması gereken Ģey, kritik boyutun esasen 100nm‟den büyük olduğu 

aralıkta, iki önemli uygulama alanı vardır: biyolojik ve ıĢıkla-ilgili uygulamalar. Ġlaç 

taĢıyıcı sistemler için nanoparçacıklardan yararlanan mevcut araĢtırmalar, 400nm 

boyutlara kadar olan (ya da daha fazla) parçacıklar kullanmaktadır. Bu boyut, biyolojik 

olarak önemli olacak kadar küçüktür. IĢığa dayalı uygulamalar için, ıĢık dalgalarının 

(UV ve görünür ıĢık dalgaları) yüzlük nm boylarında ölçüldüğü burada hatırlanmalıdır. 

 

 

2.2 Metaloksit Nanoparçacıklarının Sentez Yöntemleri 

 

Nanoparçacıkların sentezi için kullanılan yöntemlerin birçoğu metal oksit 

nanoparçacıklarının sentezi içinde kullanılmaktadır. Sentez yöntemleri ile genel bilgi 

yukarıda verilmiĢ olduğundan bu bölümde sadece güncel ve en çok kullanılan sentez 

yöntemlerinden bahsedilecektir.  
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2.2.1 Sol-jel metodu 

 

Sol-jel teknolojisi, çözelti formundan yola çıkılarak farklı uygulama alanlarına yönelik 

olarak seramik, cam ve kompozit malzemeler üretim tekniğine verilen genel isimdir. 

 

Metal alkoksit çözeltileri veya metal tozları, nitratlar, hidroksitler ve oksitler gibi 

inorganik bileĢiklerin belirli oranlarda su ve asitle birleĢtirilerek bir solüsyon meydana 

getirilmesi ve bu solüsyonun belirli sıcaklıklarda karıĢtırılması neticesinde solüsyon 

içerisinde birbirini izleyen bir dizi kimyasal reaksiyon ve taneciklerin sahip olduğu 

yüzey yüklerinin elektrokimyasal etkileĢimleri ile bir ağ meydana gelmesi (jelleĢme) ve 

bu ağın gitgide büyüyüp sistem içerisindeki bütün noktalar ulaĢarak komple bir yapı 

(jel) meydana getirmesidir. 

 

Sol, sıvı içerisinde kolloidal katı taneciklerinin kararlı bir süspansiyonudur. Bu katı 

tanecikleri, yerçekiminden daha büyük dispersiyon kuvvetlerinden sorumlu olduğundan 

yeterince küçük olmalıdır. Gerçekte bu tanecikler ne kadar küçük ise, çözeltideki 

molekülleri konuĢmak daha doğru olacaktır. 

 

Kolloid; Kolloid olarak tanımlanan tanecikler gözle görülemeyecek kadar küçük 500nm 

ve daha altındaki boyutlara sahip taneciklerdir. Bu tanecikler normal optik mikroskopla 

görülemezler. Çünkü maksimum boyutları ıĢığın dalga boyuna eĢittir. 

 

Jel, kolloidal parçacıkların çöktürülmesiyle elde edilen ve bol miktarda su içeren 

çökeleklere denir. Jel, katı ve sıvı faz arasında bir ara fazdır. 

 

Sol-jel yönteminin basamakları aĢağıdaki gibidir. 

 Alkoksit hidrolizi 

 PeptitleĢme veya polimerizasyon 

 Jel eldesi 

 Kalsinasyon/SinterleĢme 
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Alkoksit hidrolizi 

Alkoksitler sol oluĢturmak için baĢlangıç maddesi olarak kullanılırlar. Genel gösterimi 

M(OR)n formülüyle ifade edilir. Bu formülde: 

 

 M; kaplanacak metal malzemeyi, 

 R; CH3 (metil), C2H5 (etil) gibi alkil grubunu, 

 n; metalin değerine göre değiĢen değerliğini gösterir. 

 

Ġçerdikleri yüksek elektro negatif OR grubu sebebiyle, metal alkoksitlerin reaksiyona 

katılımları yüksektir. OR‟deki alkil grupları (R) değiĢtirildikçe fiziksel özelliklerde 

farklılıklar sağlanır (Khan 2007). 

 

Hidroliz hızını etkileyen faktörler: Su miktarı, katalizör tipi, çözücü deriĢimi, sıcaklık 

Normal olarak alkoksitler alkolde alkolde çözünür ve asidik/bazik yada nötr Ģartlarda su 

ile hidroliz olur. Optimum molar su/alkoksit oranı 100‟dür. Böylece alkoksit tanecikleri, 

bol su içinde birbirleri arasındaki mesafeyi açabilirler. Asit katalizörler, polimerleri 

hafif bağlarla bağlarken, baz katalizörler kuvvetli bağlarla bağlarlar. Distile su ile sıcak 

ortamda (>80°C) çalıĢıldığında daha kararlı bir bir kolloid yapı oluĢtururlar (Gu 2004). 
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ġekil 2.2 Hidroliz reaksiyonun basamakları 

 

Peptitleşme veya polimerizasyon 

PeptitleĢme, çökeltilerin bir çözücü etkisiyle dağıtılmasıdır. Bu çökeltilerin 

dağıtılmasıyla bir sol hazırlanmıĢ olur. PeptitleĢmede kullanılan en uygun maddeler, 

elektrolitlerdir. Elektrolitler, taneciklere belli bir yük verirler. Yüklemenin gerekliliğinin 

nedeni, koloidal taneciklerin ancak yüklü oldukları zaman kararlı halde 

bulunabilmeleridir. 

 

PeptitleĢme bir dekoagülasyon olayıdır. Koagülasyon ise kolloidal taneciklerin elektrik 

yükünün sıfır olması sonucu büyüyerek çökmeleridir. Bir çözelti, negatif yüklü bir 

kolloidal çözelti oluĢturuyorsa, OH
-
 iyonları ile (bazlarla), pozitif yüklü bir kolloidal 

çözelti oluĢturuyorsa, H
+
 iyonları ile (asitlerle) peptitleĢtirilirler. Eklenecek asit miktarı 

ortamın pH değeri ile ayarlanır. 

 

Çözeltiye verilen elektrolit gereğinden az veya çok olursa, peptitleĢme meydana gelmez. 

Yüksek deriĢimdeki elektrolit, taneleri yüksüz bırakarak peptitleĢmeyi önler. Az 

miktarda kullanıldığında ise verdiği yük de yeterli olmayacağından çökelti durumu 

devam eder. 
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Jel eldesi 

Polimerlerin kümeleĢerek yoğunlaĢmasıyla, jel salkımlarının büyümesine jelleĢme 

denir. Jeller zayıf ve kuvvetli bağlardan oluĢtuğu gibi, mikron boyutunda birbirine bağlı 

olan gözeneklere sahip viskoelastik maddelerdir. DüĢük sıcaklıklarda yer alan sol'ün 

jele dönüĢmesiyle; kaplama, fiber ve hacimli Ģekillerin Ģekillendirilmesi yapılabilir. 

 

Jel katı ve sıvı olmak üzere iki bileĢenden oluĢur. Jel, sıvısı çok olan katı ve sıvı fazlar 

arası bir sistemdir. JelleĢme olayı, kolloidal taneciklerin Ģekilleriyle yakından ilgilidir. 

Jeli oluĢturan moleküller birbirlerine zayıf veya kuvvetli bağlarla bağlanarak, 

aralarındaki boĢluklarda sıvı bulunan iskelet Ģeklinde dokular oluĢtururlar. Jel 

oluĢumunun en önemli adımı, bu jelin çatlak oluĢumuna imkan vermeden 

kurutulmasıdır. Bunun içinde çok yavaĢ kurutma yapılarak meydana gelecek gerilmeler 

giderilebilir. 

 

Sol-jel yönteminin üstünlükleri 

 Yöntemin kimyasal yönü kontrol edilebilir. 

 Hammaddelere kıyasla daha iyi homojenlik sağlanır. 

 Toz boyutu mikronun altına inebilir. 

 Üretim için düĢük sıcaklıklar yeterlidir. 

 Yeni malzemeler ve özellikler elde etmek mümkündür. 

 

Sol-jel yönteminin dezavantajları 

 Bu yöntemle üretilen tozların maliyeti yüksektir. 

 Proses esnasına büzülme miktarı büyüktür. 

 Ġnce gözenekler yapıda yer alabilir. 

 Yapıda kalıntı olarak hidroksil ve karbon kalabilir. 

 ĠĢlem süresi uzundur. 
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2.2.2 Kimyasal buhar biriktirme (CVD) 

 

Ortalama kapalı bir kap içinde ısıtılmıĢ malzeme yüzeyinin buhar halindeki bir taĢıyıcı 

gazın kimyasal reaksiyonu sonucu oluĢan katı nano bir malzeme ile kaplanması 

kimyasal buhar biriktirme (Chemical Vapour Deposition, CVD) yöntemi olarak 

tanımlanır. Yöntem temelde buhar fazından ve basıncı istenilen değerlere ayarlanmıĢ bir 

ortamda kimyasal yöntemle katı kaplama malzemesi üretmeye dayanır. 

 

 

ġekil 2.3 Kimyasal buhar biriktirme sistemi 

 

Kimyasal buhar biriktirme yönteminin en önemli avantajı kaplanan malzemenin her 

tarafta homojen olması, kaplanmayan yer kalmamasıdır. 

 

 Ayrıca kaplamanın stokiyometrisi, morfolojisi, kristal yapısı, kaplama parametreleri 

değiĢtirilerek kontrol altına alınabilir. 

 Çöktürülen tabakanın kalınlığı, genellikle 10 ilâ 30μm arasındadır. 

 Kaplama sıcaklığı, yapılan kaplamanın türüne bağlıdır ve genellikle 900°C ilâ 

1100°C arasındadır. 

 ĠĢlem süresi yapılan tabaka kalınlığına bağlı olarak, çoğu zaman 2 ilâ 4 saat arasında 

değiĢir. 

 

Kimyasal-termik yöntemlerde yüzey tabakasının oluĢumunda metal ya da metal 

olmayan atomlar kaplanacak malzeme içerisine nüfuz ettirilirken, CVD yönteminde 

yalnızca tabaka/kaplanacak malzeme sınır yüzeyinde bir difüzyon prosesi görülür ya da 

örneğin titan içerisine karbonun titan karbür olarak çöktürülmesi gibi, çöktürülen metal 

içerisine kaplanacak malzeme nüfuz ettirilir. 
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2.2.3 Sonokimyasal metod 

 

Yüksek enerjili sonokimyasal reaksiyonlarda; moleküler birleĢme olmaksızın bir sıvı 

içinde bulunan kimyasal türlerin ultrasonik etki ile topakçık Ģeklinde çökmesi, 

büyümesi ve Ģekillenmesi ile nanoyapılar meydana gelmektedir. Sıvı içerisinde oluĢan 

5000 ºC sıcaklık ve 1700 atm' lik basınca sahip akustik bir boĢluk 10
9
 K/sn soğuma 

hızına sahiptir. Bu tabaka soğurken boĢluğu saran düĢük basınçtaki sıvı filmi yaklaĢık 

2000 ºC sıcaklığa sahip olmaktadır. Bu sıcaklığın etkisinde sıvı filmi içinde yer alan 

kimyasalların nanoyapılı yığıĢımı meydana gelir (Suslick 1990). ġekil 2.4'de 

sonokimyasal depozisyonun aĢamaları görülmektedir. 

 

 

ġekil 2.4 Sonokimyasal depozisyon 

 

Sıcak bölgede gaz fazına geçen numune genleĢir ve sonikasyon bölümüne gönderilir. 

Bu bölümde ġekil 2.4‟de de görüldüğü gibi genleĢen kabarcıklar ultrasonik etki ile çok 

hızlı bir Ģekilde karıĢır ve zamanla Ģekillenir. DüĢük buhar basınçlı çözücülerde, 

genellikle uçucu kaynaklar (baĢlangıç kimyasalı) verimi optimize etmek için kullanılır. 

Katalitik uygulamalar için nanoyapılı parçacıklar, uçucu organometalik baĢlangıç 

maddeleri kullanarak sonokimyasal olarak sentezlenir. Bu zerrecikler bir yüzey alana 

sahip olmakla birlikte ticari değerdeki tozlardan daha fazla değerlidir. Sonokimyasal 

depozisyon tipik olarak 3 saatlik zamanda değiĢik sıcaklıklarda inert gaz atmosferinde 

gerçekleĢtirilir (Suslıck 1995). 
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2.2.4 Elektrokimyasal sentez 

 

Elektrokimyasal sentez katı yüzeyler üzerinde inorganik depozitler oluĢturmak için 

kullanılan bir metottur. Bu metot son on yıldan beri genellikle periyodik cetvelin IIIV 

ve II-VI gruplarında yer alan elementlerin kendi aralarında oluĢturduğu bileĢik 

yarıiletkenlerin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca toz halindeki metalik parçaçıklar 

için de yaygın olarak kullanılan bir metottur. Bu metot Reetz ve arkadaĢları tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. Metot elementel haldeki metalin okside olmasını ve çözeltiye geçen 

metal iyonlarının katotta indirgenmesini içermektedir. Proseste bulunan tetra alkil 

amonyum tuzu gibi düzenleyiciler, parçaçıkların katot yüzeyinde birikmesini önler. 

Reetz' in ilk denemesinde Pd nanometali, 0,1 M tetra oktil amonyum bromür 

çözeltisinde 4:1 oranında asetonitril-THF karıĢımda 0,1 mA/cm2 akım ve 1,0 V‟ ta elde 

edilmiĢtir. Reaksiyon sonunda monodispers 4-8 nm boyutuna sahip partiküller toplanır 

ve kurutulur (Reetz 1994). 

 

 

2.2.5 Hidrotermal yöntemler 

 

Hidrotermal yöntemde baĢlangıç maddeleri ve çözücü kapalı bir kap içerisine konacak, 

belirlenen sıcaklıklara kadar ısıtılır. Çözücü su olursa hidrotermal, alkol ya da baĢka bir 

organik çözücü olursa solvotermal yöntem olarak adlandırılır. Her ne kadar baĢlangıç 

maddelerinin çözücü içinde tam olarak çözünmesi istense de çözünmeden de, diğer 

Ģartların kontrolü ile (sıcaklık, pH) istenilen deneyler gerçekleĢtirilebilmektedir. 

 

Hidrotermal yönteminin avantajları aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Yöntemin kimyasal yönü kontrol edilebilir. 

 Hammaddelere kıyasla daha iyi homojenlik sağlanır. 

 Üretim için düĢük sıcaklıklar yeterlidir. 

 Yeni malzemeler ve özellikler elde etmek mümkündür. 
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Ayrıca mekanik öğütme ve kalsinasyon gibi iĢlemlere ihtiyaç duyulmadığı için 

hidrotermal yöntemler son zamanlarda birçok araĢtırmacının ilgisini çekmektedir (Xu 

2006). 

 

Hidrotermal yöntemin sol-jel yöntemine göre en büyük dezavantajı, sentezlerin 

yapılabilmesi için pahalı olan otoklav sistemine ihtiyaç duyulmasıdır. Nano boyuta 

sahip taneciklerin sentezi tamamen kapalı ortamda gerçekleĢtirilmekte, herhangi bir 

miktarda sentez için kullanılan organik çözücülerin azalmasını engellemektedir. Bu da, 

çözücülerin tekrar sentez aĢamasında kullanılabileceğini düĢündürebilir. Pahalı otoklav 

sisteminin getirdiği dezavantajı da ortadan kaldırabilecek en büyük avantajı, sentezlenen 

nano boyuta sahip taneciklerin "amfifilik" özelliğe sahip olmasıdır. Sentez tepkimesi 

basınç altında 150–250 
°
C sıcaklıklarda gerçekleĢtirildiğinden, elde edilen nano boyutlu 

tanecikler, yüzeylerinde bir miktar alkil ve hidroksil grupları içermektedir. Bu gruplar 

sayesinde bu nano tanecikler, amaca göre, istenirse polar istenirse apolar çözgen 

sistemlerinde kolayca Ģeffaf soller oluĢturabilmektedir. Bu da, son yıllarda üzerinde en 

fazla çalıĢılan konulardan biri olan "fotokatalitik Ģeffaf ince film" lerin hazırlanmasına 

imkân tanımaktadır. 

 

 

2.3 Metaloksit Nanoparçacıklarının Uygulamaları 

 

Metal ve metal oksit nano parçacıkları optik, elektronik, manyetik cihazlar, kataliz, 

adsorban ve sensor gibi çeĢitli uygulama alanları olmasından dolayı son zamanlarda 

yoğun olarak araĢtırılmaktadır (Wang 2008, Roucoux 2002). GeniĢ yüzeylerinin hacim 

oranına bağlı olarak, metal oksit nanoparçacıkların küçük boyutları onları kataliz 

konusunda çekici hale getirmektedir. Ayrıca yarı iletkenlik durumlarına göre de ıĢık 

etkisi ile parçalama iĢlemlerinde sıkça karĢımıza çıkan metal oksit nanoparçacıkları 

özellikle yapılarının modifiye edilerek daha birçok alanda kullanılacağının müjdesini 

vermektedir. 
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2.3.1 Sensör uygulamları 

 

Genellikle algılama iĢleminin gerçekleĢmesi için yüzeyde adsorplanmıĢ baĢka türlere 

reaksiyon gerçekleĢmesi gerekir ki ancak bu durumda elektriksel özelliklerde 

değiĢiklikler meydana gelebilsin. ġekil 2.5‟te görüldüğü gibi karbon monoksitin 

algılanması, yüzeyde adsorplanan oksijen ile reaksiyona girerek yükseltgenme sırasında 

açığa çıkan elektron sayesinde elektriksel iletkenlikte meydana gelen değiĢiklikle 

mümkün olmaktadır. 

 

 

ġekil 2.5 Yüzeyde adsorplanan moleküller arası reaksiyon 

 

 

2.3.2 Katalizör uygulamaları 

 

Yüksek yüzey alanlarına bağlı olarak metal oksit nanoparçacıkları birçok model 

reaksiyonda katalizör olarak kullanılmaktadır. Yüzey alanını artması ile birlikte 

tepkimeye giren maddeler ile katalizörün etkileĢme alanı artacağından katalitik etkinin 

artacağı bilinmektedir. Fotokatalitik uygulamaların yanı sıra biyokütle pirolizi, 

endüstriyel açıdan önemli birçok yükseltgeme ve indirgeme iĢlemleri ve heterojen 

kataliz ile gerçekleĢtirilen birçok uygulamada metal oksit nanoparçacıkları 

kullanılmaktadır.  

 

 

2.3.3 Yarı iletkenlik üzerine çalışmalar 

 

Yarı iletken madde, elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan 

maddelerdir. Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ıĢık, manyetik etki ve ya 

elektriksel gerilim gibi dıĢ etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını 

serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. Uygulanan bu dıĢ etki veya etkiler 
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ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler. Bu özellik elektronik alanında 

yoğun olarak kullanılmalarını sağlamıĢtır. 

 

 

ġekil 2.6 Yarı iletkenlik 

 

Yarı iletken fotokatalizör olarak oldukça fazla sayıda metal oksitler ve sülfitler 

kullanılmaktadır (TiO2, ZrO2, Fe2O3, SiO2, Nb2O5, CdS, SnO2 vb). Bant boĢluğu 

enerjisi fotokatalizörün etkinliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Yarı iletkenin bant 

boĢluk enerjisi, elektriksel iletkenliği sağlayan minimum ıĢık enerjisidir. BaĢka bir 

deyiĢle, ıĢınlanan veya uyarılan yarı iletken parçacık kafeslerinin değerlik bandında 

boĢluklar (h
+

DB) oluĢturmak için, elektronun, değerlik bandından iletkenlik bandına 

uyarılması için gerekli olan minimum enerjidir. Bu enerji yarı iletkenlere özgü sabit bir 

değerdir ve her yarı iletken için farklı bir değer alır. Fotokatalizör yüzeyinden, 

adsorplanan maddeye elektron transferi, yarı iletkenin bant boĢluğu enerjisine ve 

adsorplanan maddenin redoks potansiyeline bağlıdır. ġekil 2.7‟de bu yarı iletkenlerden 

bazılarının bant boĢluğu enerjileri görülmektedir. 

 

Yalıtkan Yarı İletken Metal 

İletkenlik Bandı 

Değerlik 
Bandı 
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ġekil 2.7 Bazı yarı iletkenlerin bant boĢluk enerjisi 

 

ġekil 2.7‟de görülen bant enerji düzeyleri, suyun elektrolizinde gerçekleĢen indirgenme 

ve yükseltgenme reaksiyonlarının potansiyel değerleri ile karĢılaĢtırılarak verilmiĢtir. 

Elektron transferinin gerçekleĢmesi için, fotokatalizör yüzeyine adsorplanan maddenin 

indirgenme potansiyeli, yarı iletkenin iletkenlik bant potansiyelinden düĢük olmalıdır. 

Elektronun uyarılması sonucu değerlik bandında oluĢan boĢluğun enerji seviyesi ise, 

suyun yükseltgenme potansiyelinden daha büyük olmalıdır ki ancak bu koĢulda 

elektroliz olayı gerçekleĢebilir. 

 

Bazı yarı iletkenler kimyasal olayları katalizleyecek veya hızlandıracak yeterli bant 

boĢluk enerjisine sahip olmalarına rağmen çeĢitli nedenlerle fotokatalizör olarak 

kullanılmazlar. Örneğin; ZrO2‟in bant boĢluk enerjisi, suyun elektrolizinde gerçekleĢen 

indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarının potansiyel değerlerini kapsayacak Ģekilde 

oldukça büyük olarak görülmektedir (5 eV). Fotokatalizörün uyarılması için gerekli 

olan enerji arttıkça, onu uyaracak olan fotonun dalga boyu küçülmekte ve 

elektromanyetik spektrumun uzak ultraviyole bölgesine doğru kaymakta, bu da 

fotokatalizörün uygulama alanlarını daraltmaktadır (Karunakaran 2005). 

 

CdS‟ün bant boĢluğu enerjisi 2.5 eV değerinde ve suyun elektrolizinde gerçekleĢen 

indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarının potansiyel değerlerini kapsayacak 

Ģekildedir. Ancak bu bileĢiğin ıĢık ile uyarılması sonucu, iletkenlik bandına geçen 
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elektronun, iletkenlik bandında kalma süresi oldukça kısadır. Uyarılan elektronun 

iletkenlik bandında kalma süresi arttıkça fotokatalitik etkinlik artacağından, kadmiyum 

sülfürün fotokatalizör olarak etkin bir Ģekilde kullanılamayacağı söylenebilir. 

 

2.3.4 Boya esaslı güneş pilleri 

 

GüneĢ pilleri ıĢığı doğrudan elektrik akımına dönüĢtüren bir araçtır. Yukarıda anlatıldığı 

gibi yarı iletken metal oksit nanoparçacıklarının elektron-boĢluk çiftleri oluĢturarak 

elektrik üretilmesi için güneĢ ıĢığı yeterli olmamaktadır. Bu nedenle boya esaslı güneĢ 

pillerinde yarı iletkenlerin uyarılması için gerekli enerji boyadan sağlanmaktadır. ġekil 

2.8‟ten görüleceği gibi boya esaslı güneĢ pili iki elektrot arasına yerleĢtirilen iyodür 

çözeltisi, boya ve yarı iletkenden meydana gelmektedir. GüneĢ ıĢığı ile uyarılan boyanın 

yapısından yarı iletkene geçen elektronlar bir döngü sağlayarak bir akım oluĢturmakta 

ve bu sayede elektrik üretilmektedir. Boyanın kaybettiği elektron ise diğer elektrota 

ulaĢan elektronların triiyot iyodür dönüĢümü ile sağlanmaktadır.  

 

 

ġekil 2.8 Boya esaslı güneĢ pilleri Ģematik gösterimi 
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2.3.5 Çeşitli organik kirliliklerin giderimi 

 

Tekstil endüstrisinde kullanılan reaktif boyarmaddeler, proses iĢlemleri sonucunda 

meydana gelen yüksek miktarlarda organik kirlilik ve renklilik içeren atık sular 

oluĢturmaktadır Bu atıklar zehirlidir ve biyolojik olarak bakteriler tarafından 

ayrıĢtırılamaz, dolayısıyla çevrede önemli kirlilik yaratır (Chern 2006, Kansal 2007). 

OluĢan bu atık suların bozundurulması için bazı kimyasal ve fiziksel teknikler 

(çökelme, adsorbsiyon, havayla sıyırma, bulanıklaĢtırma, ters osmoz ve ultra filtrasyon 

vb) kullanılır. Fakat bilinmelidir ki reaktif boyarmaddeler bu tekniklerin çoğunda 

kirlilik tam olarak giderilmemekte, baĢka ortamlara aktırılmaktadır. (Casados 2009, 

Ladakowicz 2001). Örneğin çöktürme yöntemle uygun maddeler kullanılarak atık 

sulardaki zehirli boyalar toprağa aktarılmaktadır. Dolayısıyla ileri temizleme 

metotlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çevreye salınan bu reaktif boyarmaddeler 

bozunmadan uzun yıllar boyunca çevrede kalırlar. Dikkat çekilmesi gereken en önemli 

durum, bu reaktif boyarmaddeler içeren suların tarımda kullanılmasıyla bu 

boyarmaddelerin tarım ürünlerine geçmesi ve dolaylı olarak da insanlara kadar 

gelmesidir. Ġnsan sağlığına çok toksik olan bu reaktif boyarmaddeler kanser 

hastalıklarının nedenleri baĢında gelebilmektedir. Diğer bir zararı ise su canlılarına olan 

etkileridir. Çevreye salınan sular göl, nehir, dere gibi sulara karıĢırlar. Reaktif 

boyarmaddeler de bu sulara geçerek su yüzeyini kaplarlar. Su yüzeyinin kaplanmasıyla 

suyun ıĢık geçirgenliği azalmakta ve suda yaĢayan canlıların oksijen ihtiyaçlarını 

karĢılayamamalarına sebep olmaktadır. Dolayısıyla ileri temizleme metotlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır 

 

Günümüzde, toksik organik kirleticilerin giderimi için ileri oksidasyon yöntemlerinin 

kullanımı büyük ilgi uyandırmaktadır. Ġleri oksidasyon yöntemleri, verimli olmaları, 

seçici olmamaları ve geniĢ kullanıma sahip olmaları nedeniyle, ümit verici bir yöntem 

olarak görünmektedirler (Auguliaro 1990). Bu proseste, toksik ve biyolojik 

parçalanmaya dayanıklı organik maddelerin zararsız formlara dönüĢmesi yoluyla 

giderilmesi sağlanmaktadır. Prosesin birçok organik kirleticinin (klorlu organikler, 

deterjanlar, pestisitler, boyalar, fenoller vb) gideriminde etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Bunun yanı sıra, ileri oksidasyon yöntemleri bazı metallerin gideriminde (örn. siyanür) 

de denenmiĢ ve baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır. 

 

Yarıiletken fotokatalizörler kullanılarak yapılan geliĢmiĢ oksidasyon iĢlemleri 

geleneksel oksidasyon yöntemlerine göre, kirleticilerin tam mineralizasyonu, yakın-UV 

ya da güneĢ ıĢığında kullanımı, yaklaĢık olarak oda sıcaklığında yapılan iĢlemler gibi 

çeĢitli avantajlara sahiptir ve ek kimyasalların eklenmesini gerektirmez (Wang 

2001,Tayade 2007).  

 

2.4 İleri Oksidasyon Teknolojileri 

 

Ġleri oksidasyon proseslerinde hidroksil radikallerinin organik madde oksidasyonundan 

sorumlu baĢlıca reaktif ara ürünler olduğu düĢünülmektedir (Glaze 1993). Hidroksil 

radikalleri (OH
•
), suda bulunan birçok organik ve inorganik kimyasal madde ile seçici 

olmaksızın hızlı bir Ģekilde reaksiyona girerler (Sedlak 1991). Bu nedenle, doğal sularda 

diğer proseslerle bozunmaya dayanıklı olan sentetik ve doğal organik bileĢikler için 

kuvvetli oksidandırlar (Zepp 1987).  

 

Doğal sulardaki OH
• 
konsantrasyonları güneĢ ıĢınlarındaki ısıl değiĢimlere olduğu kadar 

suyun bileĢimine de bağlıdır. Nitrat fotolizi, deniz suyunda önemli bir radikal 

kaynağıdır. Hidrojen peroksit (H2O2) göllerin, nehirlerin, deniz suyunun ve 

atmosferdeki su damlalarının bileĢenidir ve bir diğer önemli OH
• 
kaynağıdır. Hidrojen 

peroksit suda bulunan organik bileĢenlerden fotokimyasal olarak meydana gelmektedir. 

Suda bulunan doğal hümik maddeler oksijeni süperoksit anyonu (O2
•‾
) vermek üzere 

fotokimyasal olarak indirgeyebilmekte ve daha sonra bu radikaller de H2O2 oluĢumuna 

neden olmaktadırlar (Cooper 1983). Hidrojen peroksitin doğrudan fotolizi OH
• 

oluĢturmaktadır, fakat H2O2 güneĢ radyasyonunu zayıf olarak absorbladığı için bu 

prosesle OH
• 
oluĢumu nispeten yavaĢtır (Zepp 1987). 

 

2 O2
•‾
+ 2 H

+
  H2O2 + O2                                                                (2.1) 
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Hidroksil radikalleri, oksidasyon reaksiyonlarını gerçekleĢtirmede daha az seçicidirler 

ve hız sabitleri ozon, H2O2 ya da UV radyasyonuyla karĢılaĢtırıldığında daha büyüktür. 

Bu prosesler çoğunlukla "ileri oksidasyon prosesleri" ya da OH
• 

oluĢumu için UV 

radyasyonu kullanıldığı zaman "UV/Oksidasyon Teknolojileri" olarak bilinmektedir 

(Topudurti 1993).  

 

Ġleri oksidasyon proseslerinin etkinliği; baĢlangıç oksidan dozajı, pH gibi bazı 

fizikokimyasal parametrelere ve temas süresi, ıĢınlama Ģartlarına (örn. ıĢınlama dozu) 

bağlıdır. Yöntemin baĢlıca avantajları ise, kirleticilerin yüksek hızlarda oksidasyonu ve 

su kalite değiĢkenlerine karĢı esnek oluĢudur. Dezavantajları ise, yüksek iĢletme 

maliyeti, reaktif kimyasal maddelerin (H2O2, ozon) kullanılmasından dolayı özel 

emniyet gereksinimi ve yüksek enerji kaynağı kullanılmasıdır (Kochany 1992).  

 

Günümüzde kullanılmakta olan ileri oksidasyon teknolojileri arasında; hidrojen peroksit 

ve ozon gibi oksitleyici maddelerin, titanyum dioksit gibi yarı iletkenlerin UV ıĢığı ile 

birlikte kullanıldığı UV/oksidasyon teknolojileri ve demir tuzları ile hidrojen peroksitin 

birlikte kullanıldığı Fenton prosesi yer almaktadır. 

 

2.4.1 Fenton prosesi  

 

Fenton reaksiyonları çoğu organik bileĢiği parçalama kabiliyeti nedeniyle yaygın kabul 

görmektedir. Ayrıca çevrede OH
• 
aracılığıyla gerçekleĢen oksidasyonlar için de önemli 

bir yol sağlamaktadır. Fenton reaksiyonu olarak bilinen reaksiyon Fe
+2

'in OH
• 
meydana 

getirmek üzere H2O2 ile oksidasyonudur ( Leung 1992). 

 

Fe
+2

  + H2O2   OH
•  

+ OH
-  

+ Fe
+3                                                 (2.2) 

 

Fenton reaksiyonunun oksitleyici gücü, UV ıĢınlamasıyla büyük ölçüde 

arttırılabilmektedir. UV ıĢığının varlığında gerçekleĢen Fenton prosesi, foto-fenton 

prosesi olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemde OH
•
, Fe

+2
 fotolizi ve Fe

+2
 ile H2O2 

reaksiyonuyla oluĢmaktadır (Haag 1992). 
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Fe
+2

 + H2O2   FeOH
+2

  + OH
•                                                        (2.3)  

            FeOH
+2

  + h  Fe
+2

 + OH                                                              (2.4) 

 

2.4.2 UV/Oksidasyon teknolojileri  

 

UV/Oksidasyon Teknolojileri, ya uygun bir oksidan madde (hidrojen peroksit yada 

ozon) ilavesiyle homojen bir ortamda yada yarı iletken partiküller (örn. titanyum 

dioksit) içeren heterojen bir ortamda meydana gelmektedir (Rajenshwar, 1996). 

Reaksiyonun gerçekleĢtiği ortama göre de homojen prosesler (UV/H2O2, UV/O3) ve 

heterojen prosesler (yarı iletken partiküllerin fotolizi) olarak adlandırılmaktadır. OH
•
, 

fenton reaksiyonu olarak bilinen reaksiyonla da meydana gelmektedir. Fenton 

prosesinde OH
•
, hidrojen peroksitin Fe

+2
 ve Fe

+3
 tuzlarıyla reaksiyona girmesi ile 

meydana gelmektedir (Sun 1993). 

 

2.4.2.1 UV /Hidrojen peroksit (UV/H2O2) prosesi 

 

Hidrojen peroksit kuvvetli bir kimyasal oksidandır. UV ıĢığı, oksidan bir molekülü 

parçaladığı zaman meydana gelen serbest radikaller daha enerjik oksidanlardır (Prat 

1988). Hidrojen peroksit UV ıĢınlaması altında fotokimyasal olarak kararsızdır. UV 

ıĢığı ile hidrojen peroksitin ıĢınlanması çok sayıda kimyasal madde ile reaksiyona 

girdiği bilinen OH
• 
oluĢturmaktadır (Draper 1984). H2O2 tarafından UV radyasyonunun 

maksimum absorbsiyonu yaklaĢık 220 nm'de meydana gelmektedir. H2O2'in UV ıĢığıyla 

fotolizi ile OH
• 
oluĢumu aĢağıdaki denklemle verilmektedir. 

 

H2O2 + h   2 OH
•                                                                          (2.5) 

 

2.4.2.2 UV /Ozon (UV/O3) prosesi 

 

Ozonun suda UV ıĢığıyla fotolizi, OH
• 
oluĢturmak üzere UV radyasyonu ya da ozonla 

reaksiyona giren H2O2 oluĢturmaktadır (Topudurti 1993). Bu reaksiyon aĢağıda 

gösterildiği Ģekilde gerçekleĢmektedir. 
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O3 + h + H2O  H2O2 + O2                                                            (2.6) 

H2O2  + h  2 OH
•                                                                           (2.7)  

yada 

H2O2  + 2 O3   2 OH
• 
+ 3 O2                                                          (2.8) 

 

 

2.4.2.3 UV /Yarı iletken  prosesi 

 

UV ıĢığı ve yarı iletken partiküllerin varlığında kirleticilerin bozunması yani 

fotokatalitik bozunma, birçok organik kirletici ve toksik madde bozunmasında önemli 

bir yoldur. Fotokatalitik bir sistem, bir çözücüde süspanse halde bulunan yarı iletken 

partiküllerden meydana gelmektedir. Hidroksil radikalleri fotokatalitik bir sistemde 

baĢlıca oksidanlardır (Bahnemann 1991).  

Birçok metal oksidin yarı iletken olduğu bilinmektedir. ÇeĢitli oksit yarıiletken 

fotokatalizörler (TiO2, ZnO, SnO2, ZrO2, CdS, WO3, SrO2, FeO, CeO2) çok çeĢitli 

çevresel kirleticilerin olan; alifatik aromatikler, boyalar, pestisitler ve herbisitler gibi 

çok sayıdaki organik kirleticinin bozunmasında fotokatalizör olarak kullanılmıĢtır 

(Kansal 2007, Neppolian 2002).    Bunlar içerisinde fotokatalitik prosese en uygun ve 

aktif yarı iletkenin ise, TiO2 olduğu belirlenmiĢtir. TiO2, geniĢ pH aralığında yüksek 

fotokimyasal kararlılığa sahiptir (Mehos 1993). Bunun yanı sıra, diğer maddelerin 

aksine korozyona da neden olmamaktadır. TiO2'nin fotokatalitik aktivitesi ise, 

hammaddeye ve TiO2'i hazırlamak için kullanılan metoda bağlıdır (Suri 1993, Tanaka 

1992). Ayrıca TiO2 ve ZnO boyaların, fenollerin, pestisitlerin vs. bozulması için en 

etkin iki katalizördür (Neppolian 2002, Konstantinou 2003, Senthilkumaar 2005). 

 

Yarı iletkenler sulu ortamda ıĢınlama altında etkili fotokatalizördürler. Bir yarı iletken 

elektronlarla dolu olan valans bandı (VB) ve boĢ enerji seviyelerini ihtiva eden iletim 

bandından (ĠB) meydana gelmektedir. Yarı iletkenin band aralığı enerjisinden daha 

yüksek enerjili fotonlarla ıĢınlanması durumunda, yarı iletkende kimyasal reaksiyonları 

baĢlatma kabiliyeti olan elektron-boĢluk çiftleri meydana gelmektedir (Pelizzetti 1990).  

Valans bandı boĢlukları oksitleyici, iletim bandı elektronları indirgeyici olarak hareket 

etmektedirler.  
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TiO2   e
-
 ĠB + h

+
 VB                                                                                   (2.9)    

 

ġekil 2.9 Yarı iletken partikülde hidroksil radikalinin oluĢum mekanizması 

 

 

UV ıĢınlaması altında yarı iletkende meydana gelen elektron ve elektron boĢluğu 

yüzeye doğru hareket etmektedir. OH
- 
 iyonları ve H2O molekülleri, TiO2 yüzeyine en 

çok adsorblanan maddelerdir. Hem asidik hem de bazik koĢullarda yüzeydeki OH
- 

ve 

H2O gruplarının TiO2'in valans bant boĢlukları ile OH
• 

oluĢturmak üzere oksidasyonu 

mümkündür (Turchi 1990). 

 

Yarı iletkenlerde OH
•  

oluĢumu iki Ģekilde sağlanmaktadır: 

1. Valans bandı boĢluklarının adsorblanan H2O ya da yüzey OH
- 
grupları ile reaksiyonu 

yoluyla; 

 

TiO2   e
-
 ĠB + h

+
 VB                                                                          (2.10) 

h
+ 

VB+ H2O  OH
• 
+ H

+                                                                    (2.11) 

h
+
 VB + OH

-  
 OH

•                                                                           (2.12) 
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2. O2
•‾ 

'den, H2O2 oluĢumu yoluyla; Yüzeye adsorblanmıĢ olan oksijen iletim bandı 

elektronlarıyla süperoksit iyonu (O2
•‾
) vermek üzere reaksiyona girer. Asidik koĢullarda 

O2
•‾
 ile H

+
 reaksiyonundan perhidroksil radikali (HO2

•
) oluĢabilir. Perhidroksil radikali 

daha sonra hidrojen peroksit oluĢturur.  

 

O2 + e
- 

ĠB  O2
•‾                                                                                  (2.13) 

O2
•‾ 

+ H
+  
 HO2

•                                                                              (2.14) 

HO2
• + HO2

• 
 H2O2 + O2                                                               (2.15) 

O2
•‾ 

+ HO2
• 
 HO2

‾
 + O2                                                                   (2.16) 

HO2
‾
 + H

+  
 H2O2                                                                            (2.17) 

 

H2O2'in herhangi bir reaksiyonla parçalanması OH
• 

meydana getirmektedir. H2O2, 

elektron-boĢluk çiftlerinin yeniden birleĢmesini azaltan ve OH
• 

meydana getiren 

elektron alıcısı olarak davranmaktadır.  

 

H2O2 + e
-  

ĠB  OH
•  

+ OH
-  (2.18) 

H2O2 + O2
•‾ 
 OH

• 
 + OH

-  
+ O2                                                       (2.19) 

H2O2   2 OH
•
                                                                                  (2.20) 

 

OluĢan hidroksil radikalleri organik kirlilikleri parçalayarak daha küçük moleküllere 

ayırmaktadır (Shifu 2007). Ayrıca uyarılan yarı iletkenin yüzeyinde oluĢan boĢluklar 

kuvvetli yükseltgen, elektronlar ise kuvvetli indirgendirlerdir. (Evgenidou 2005, 

Evgenidou 2007).   

 

Organik kirlilik + OH
•  
 bozunma ürünleri  

Organik kirlilik +  h
+ 

VB  yükseltgenme ürünleri 

Organik kirlilik  + e
-  

ĠB   indirgenme ürünleri 

 

UyarılmıĢ partiküller üzerinde ya da yakınında uygun alıcıların olmaması durumunda 

elektron-boĢluk çiftleri birleĢmektedir. Bu olay enerji bantları arasında ya da yüzeyde 
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meydana gelmektedir. Elektron-boĢluk çiftlerinin birleĢmesi sonucunda fotokatalitik 

verim azalmaktadır. Çevre Ģartlarına bağlı olarak elektron-boĢluk prosesinin ömrü, 

birkaç nanosaniye ile birkaç saat arasında olabilmektedir (Tseng 1991). 

 

e
- 

 ĠB + h
+
 VB  ısı                                                                             (2.21) 

 

Yarı iletken metal oksit nanoparçacıklarının organik kirliliklerin giderimi konusundaki 

çalıĢmalar genellikle UV ıĢık altında yapılmaktadır. Ancak dünyamıza gelen güneĢ ıĢığı 

içinde sadece %5 civarında UV ıĢık olduğu düĢünüldüğünde endüstriyel uygulamalar 

için metal oksit nanoparçacıklarının modifiye edilmesi gerekmektedir. Metal oksit 

nanoparçacıklara azot, sülfür, bor, halojen, çeĢitli metaller/metal oksit vb. maddeler 

çeĢitli yöntemlerle doplanarak nanoparçacıklar modifiye edilir ve yarı iletkenin 

iletkenlik bandı ile değerlik bandı arasındaki boĢluk küçültülerek güneĢ ıĢığı altında 

absorbsiyon yapmasını sağlanır ve çeĢitli organik veya inorganik atıkların gideriminin 

incelenmektedir (Rehman 2009).  

 

Günümüzde yarı iletkenler varlığında fotokatalitik bozunma; ucuzluğu, basit oluĢu, 

etkinliği ve son derece düĢük organik kirletici seviyeleri sağlanabilmesi nedeniyle ticari 

açıdan da ilgi görmektedir (Kim 1994).  Fotokatalitik bozunma iĢlemlerinde, yarı 

iletken iki Ģeklide uygulanmaktadır. Sulu ortamda süspanse halde veya destek 

materyallerde immobilize edilmiĢ bir Ģekilde (örn. kuvars kum, cam, aktif karbon vb). 

Ġmmobilize edilmiĢ yarı iletken kullanımının etkinliği, süspanse edilmiĢ yarı iletkenin 

kullanıldığı sistemlere göre daha düĢük gibi görünmektedir. Ancak, teknik uygulamalar 

için immobilize edilmiĢ yarı iletkenin kullanımı süspanse halde olan yarı iletkenin 

kullanımına göre daha uygundur. Çünkü, sulu ortamda süspanse edilmiĢ yarı iletkenin 

kullanılması durumunda katalizör partiküllerin geri kazanımı için ilave ekipman ve 

enerji gereksinimine ihtiyaç duyulmaktadır (Haarstrick 1996). Katalitik modifikasyon, 

iĢletme Ģartlarının değiĢtirilmesi (örn. pH), oksidant kullanımı (örn H2O2) ve geliĢmiĢ 

reaktör tasarımı ile sistemin etkinliğini artırmak da mümkündür (Manilal 1992). Bu 

faktörler, sistemin etkinliğini artırmanın yanı sıra aynı zamanda fotokatalitik 

bozunmanın dezavantajı olan enerji maliyetini de azaltmaktadır.  
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2.5 Fotokatalitik Sistemlere Etki Eden Faktörler 

 

Foto-katalitik bozundurma yönteminde pH, sıcaklık, katalizör miktarı, organik madde 

konsantrasyonu, ıĢın Ģiddeti ve oksidant deriĢimi gibi çeĢitli parametreler etkindir. 

 

pH,  katalizör miktarı, organik madde konsantrasyonu ve elektron alıcı ve verici 

maddelerin organik maddenin bozun durulması arasındaki iliĢkinin incelendiği bir 

çalıĢmada (Gaya 2010 ) organik madde olarak 2,4-D sözü edilen parametrelerle nasıl 

bozunma kinetiği gösterdiği belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmaya göre baĢlangıç deriĢiminin 

azalmasıyla, pH‟nın artmasıyla ve katalizör miktarının artmasıyla birlikte bozunma 

miktarının arttığını ortaya koymuĢlardır. Elektron alıcı ve verici maddelerin bir miktara 

kadar bozunmayı arttırıcı etkileri de ortaya konan diğer bir sonuçtur.  

 

Tarım atıkların içerisinde bulunan lignin ZnO sulu süspansiyonunda fotokatalitik 

oksidasyonu üzerine yapılan bir çalıĢmada (Kansal 2008) katalizör miktarı,  pH, 

oksidant deriĢimi ve lignin baĢlangıç deriĢimi gibi parametrelerin incelenmiĢtir. Bu 

çalıĢmaya göre, ligninin değiĢik baĢlangıç konsantrasyonlarıyla yapılan bir dizi 

deneyde, baĢlangıç konsantrasyonu arttıkça ligninin bozunma kinetiği azalmaktadır. pH 

„ın etkisi incelendiğinde ise pH degeri artıkça lignin bozunması da artmaktadır. ZnO 

miktarının artırılması sonucunda ise, bozunma hızı artıĢ göstermiĢ ancak limit değer 

olarak 1g/L belirlenmiĢtir. Oksidant deriĢiminin artmasıyla bozunması hızı artmıĢ ve en 

iyi bozunmanın ise 12,2*10
–6

 M olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Organik kirliliklerin(asetofenon (AP) , nitrobenzen(NB) ) ve boyaların ( metilen mavisi 

(MB), malahit yeĢili (MG)) rutile ve anataz TiO2 sulu süspansiyonunda foto katalitik 

oksidasyonu üzerine yapılan bir çalıĢmada (Tayade 2007) nano TiO2‟ nin anataz ve 

rutile yapılarının etkisi incelenmiĢtir. Nano TiO2 anataz yapısı rutile yapıya oranla 

organik maddelerin ve boyaların giderimin de daha iyi aktivite göstermiĢtir.( ġekil 2.10) 
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ġekil 2.10 Anataz ve rutil TiO2 nanokristalleri kullanılarak farklı substratlarındaki 

bozunma hızları 

 

 

pH,  katalizör miktarı, organik madde konsantrasyonu ve oksidant madde deriĢimi 

organik maddenin bozun durulması arasındaki iliĢkinin incelendiği bir çalıĢmada (Juang 

vd. , 2008 ) organik madde olarak fenolün sözü edilen parametrelerle nasıl bozunma 

kinetiği gösterdiği belirtilmiĢtir.TiO2 miktarı artıkça fenolün bozunma miktarı artmıĢ ve 

en iyi bozunma miktarı ise 2gr/L olduğu belirlenmiĢtir. Fenol miktarı artırılması 

sonucunda ise, bozunma hızı azalmaktadır. pH‟ın etkisi incelendiğinde ise, TiO2 

katalizörün pH‟ın yüzey yükünün sıfır olduğu noktadan (zero point charge ) daha düĢük 

pH da katalizör yüzeyinin pozitif yüklenmekte, daha yüksek pH da ise negatif 

yüklenmektedir.  pH‟ın katalizörün yüzey yükünün sıfır olduğu noktanın pH „a esit 

oldugu degerde ise katalizör yüzeyinin yüksüz olmaktadır. Bu nedenle fenolün 

bozunmasında asidik ve bazik pH‟larda bozunma hızı düĢerken TiO2‟nin yüzeyinin 

yüksüz kaldığı pH‟da bozunma hızının arttığı belirtilmiĢtir. Oksidant deriĢiminini 

(H2O2) etkisi incelendiginde ise, oksidant deriĢimi artmasıyla fenolün bozunma hızıda 

artmaktadır.  

 

Farklı yöntemlerle (sol-gel ve öğütme ) hazırladıkları bor içerikli TiO2‟nin fenolün 

fotokatalitik oksidasyonu üzerine yapılan bir çalıĢmada ( Zaleska 2008) UV ve görünür 

bölgede gibi ıĢın Ģiddetinin etkisi ve katalizör hazırlama yönteminin incelenmiĢtir.   UV 
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ıĢık altında sol gel yöntemiyle hazırlanan bor içerikli TiO2 fenolün bozunmasında bor 

içermeyen TiO2 göre negatif etki göstermekte ve öğütme yöntemiyle hazırlanan bor 

içerikli TiO2 ile bor içermeyen TiO2 fenolün bozunmasında aynı etkiyi göstermiĢtir. 

Görünür bölge ıĢık altında ise sol gel yöntemiyle hazırlanan bor içerikli TiO2 fenolün 

bozunmasında bor içermeyen TiO2 göre aynı etkiyi göstermekte ancak öğütme 

yöntemiyle hazırlanan bor içerikli TiO2‟nin bor içermeyen TiO2 oranla fenolün 

bozunmasında daha iyi bir etki yani pozitif bir etki göstermektedir. 

 

Fenton yöntemiyle yapılan bir çalıĢmada (Hameed 2009) malahit yeĢilinin 

bozundurulmakta ve pH, Fe
+2

, deriĢimi, boya deriĢimi, oksidant deriĢimi (H2O2) gibi 

faktörlerin etkisi incelenmiĢlerdir. Malahit yeĢilin deriĢimi artmasıyla bozunma hızı 

azalmaktadır. Sıcaklık artmasıyla malahit yeĢilin bozuma hızı da artmaktadır. Fe
+2

 

deriĢiminin etkisi incelendiğinde ise, Fe
+2

 deriĢimi artmasıyla bozunma hızında da 

artmaktadır. Fakat Fe
+2

 iyonun ortam da çok fazla olması durumun da ise OH•  

radikaliyle Fe
+2

 iyonları reaksiyona girerek ortamda OH• radikalinin deriĢimini 

azaltmaktadır.  

 

OH
·  

+ Fe
+2   


  
Fe

+3
 +OH

-                                                                                    
(2.22) 

 

Oksidant deriĢiminin etkisi incelendiğinde ise,  H2O2 deriĢimi artmasıyla bozunma hızı 

da azalmaktadır. Bunun nedeni ise, yüksek peroksit deriĢiminde oluĢan OH
· 

radikalleriyle peroksit reaksiyona girerek daha az oksidasyon potansiyeline sahip OH
·
2 

oluĢturmaktadır.  

 

H2O2+ OH
· 
 OH

·
2 + H2O                                                                           (2.23) 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM  

 

 

3.1 Deneylerde Kullanılan Malzemeler 

 

SnO2 ve ZnO nanoparçacıklarının sentezi için yapılan deneylerde, Sn tozu (J.T Baker), 

H2SO4 (Sigma-Aldrich), H2O2 (Sigma-Aldrich), Zn(OAc)2 (Merck), CTAB 

(Setrimonyum bromür ya da hekzadesiltrimetilamonyum bromür ((C16H33)N(CH3) 3Br)) 

(Sigma-Aldrich) ve etil alkol (Merck) kullanılmıĢtır. 

 

Boyalar kimyasal sınıflandırma metotlarına bakıldığında genellikle belirli kimyasal 

yapılarının özelliklerine göre gruplandırılır. Katyonik ve anyonik boyalar olmak üzere 

iki ana gruba ayrılırlar. Boyalar elektron verici ve alıcı grupların yapılarına bağlı 

olduğundan çok çeĢitlilik içermektedir ve üç ana kategoriye ayrılmaktadır: Katyonik (z 

= + 1), anyonik (z = - 1) ve nötral (z = 0). Katyonik bir boya olarak Malahit 

YeĢilini(MY), anyonik bir boya olarak Titan Sarısı (TS) seçilmiĢtir. Ayrıca fotokatalitik 

bozundurma deneyleri için çeĢitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak 

kullanıldığından dolayı model kirletici olarak Malahit YeĢili (MY) ve Titan sarısı (TS) 

seçilmiĢlerdir. Seçilen bu boyalara iliĢkin bazı özellikler çizelge 3.1‟de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 3. 1 Malahit YeĢili ve Titan sarısına iliĢkin bazı özellikler 

 

Boya  Yapı  Özellikleri     

Malahit YeĢili (MY)  

 

 Molekül Ağırlığı : 364,911 gmol
-1

 

   Kimyasal Formülü : C23H25ClN2 

   Mak.Absorpsiyon (nm) : 628 

       

Titan Sarısı (TS)    Molekül Ağırlığı : 695,72 gmol
-1

 

    Kimyasal Formülü : C28H19N5Na2O6S4 

    Mak.Absorpsiyon (nm) : 402 
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3.2 Karakterizasyon ve Kullanılan Cihazlar 

 

3.2.1 Otoklav sistemleri 

 

SnO2 ve ZnO nano parçacıklarının hidrotermal sentezi için kullanılan otoklav sistemi 

Ģekil 3.1‟de gösterilmiĢtir. Kullanılan otoklav paslanmaz çelikten yapılmıĢ olup 75 mL 

iç hacme sahiptir. Otoklavın sıcaklığını kontrol etmek için harici bir sıcaklık kontrol 

ünitesi kullanılmıĢtır. Aynı zamanda deneyler sırasında otoklavın içinin sıcaklığı yine 

harici bir dijital termometre kullanılarak termoçiftler yardımıyla kontrol edilmiĢtir. 

Üreticisi tarafından otoklavın en yüksek basıncı 200 bar ve en yüksek sıcaklığı 250ºC 

olarak belirtilse de otoklavın kulanım ömrünü uzatmak ve çalıĢanların güvenliğini 

sağlamak açısından yapılan çalıĢmalarda daha düĢük sıcaklıklar ve buna bağlı olarak 

basınç değerleri seçilmiĢtir. 

 

 

                          

 

ġekil 3.1 SnO2 ve ZnO nanoparçacıklarının sentezi için kullanılan otoklav sistemi 
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3.2.2 X-ışınları kırınımı (XRD) 

 

X-ıĢını toz kırınımı, rasgele düzenlenmiĢ toz örneklerden saçılan monokromatik x-

ıĢınından, x-ıĢını kırınım açısı ve Ģiddeti ölçümü ile malzemenin kristal yapısını 

belirlemekte kullanılan bir yöntemdir. Bu kırınım iĢleminde, kristali oluĢturan 

atomlardaki elektronlar, gelen x-ıĢını ile titreĢir ve x-ıĢını 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). 

 

Sentezlenen SnO2 ve ZnO nanoparçacıklarının X-ıĢını kırınımı (XRD) analizi Rigaku 

D/Max-2200 ULTIMAN X-ıĢını difraktometresiyle yapılmıĢtır. Analizler için CuKα 

ıĢınımı (λ=1,54046 Å) kullanılmıĢ, çekimler X-ıĢını tüpüne 30 kV voltaj ve 40 mA akım 

değerleri uygulanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Yarık geniĢliği 0,3 mm ve tarama hızı 

1°/dakika olarak belirlenmiĢtir. 

 

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

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

yapılabilir. 

 

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

yöntemdir. X-ısını kırınımı; 

 

• Malzemenin içerdiği fazları belirlemede, 

• Nicel ve nitel faz analizinde, 

• Sıcaklık, basınç gibi fiziksel parametrelere bağlı faz değiĢimlerinde, 

• Tanecik boyutunu belirlemede, 

• Örgü sabitlerini bulmada kullanılır. 
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3.2.3 Geçirimli elektron mikroskobu (TEM) 

 

Geçirimli elektron mikroskobunda (TEM), numune yüksek enerjili elektronlarla 

bombardımana tutulur. Bu elektronların enerji seviyelerine bağlı olarak numuneden 

geçerler veya kırınıma uğrarlar.  Kırınıma uğrayan elektronlar kırınım deseni 

oluĢturarak malzemenin atomik yapısı hakkında bilgi verir. Numuneden geçen 

elektronlar ise malzeme içindeki atomlar ile etkileĢime bağlı olarak hem atomik yapı 

hem de malzeme kusurları hakkında bilgi verirler. 

 

Sentezlenen SnO2 ve ZnO nanoparçacıklarının geçirimli elektron mikroskop fotoğrafları 

(TEM) FEI Tecnai G2 (200 kV) geçirimli elektron mikroskobu ile alınmıĢtır. 

 

TEM teknikleri ile analiz yapılabilmesi için numunenin elektron geçirgen, <100 nm, ve 

türdeĢ (homojen) incelikte olması gerekmektedir. Yeterli incelikte olmayan numuneden 

sinyal almak mümkün olmazken; eĢit Ģekilde incelmemiĢ bir numunede ise kalınlık 

farkından dolayı güvenilir kimyasal analiz yapabilmek mümkün değildir. Ayrıca metal 

ve seramik gibi farklı aĢınma davranıĢına sahip malzemelerden TEM numunesini 

hazırlama sürecinde sorunlar yaĢanabilir ya da numunede yapılacak analizlere göre 

farklı numune hazırlama teknikleri farklı etkinlik gösterebilmektedir (Kaya 2010). 

 

 

3.2.4 Yüzey alanı (Brauner-Emmett-Teller gaz adsorpsiyonu - BET) 

 

BET cihazı toz veya yığınsal numunelerde yüzey alanı ölçümleri ile nano, mezo ve 

makro gözenek boyutu ve gözenek boyut dağılımı analizlerinde kullanılmaktadır. 

Ölçüm, katı maddelerin yüzey enerjileri nedeni ile atmosferdeki gaz moleküllerini 

adsorplama prensibi üzerine kuruludur. Cihaz, numune yüzeyini tek bir moleküler 

tabaka kaplamak için gerekli gaz miktarını tayin etmekte ve Brunauer, Emmett ve Teller 

(BET) teorisini kullanarak yüzey alanını hesaplamaktadır. 

 

SnO2 ve ZnO nanoparçacıklarının BET yüzey alanı, bir volumetrik gaz adsorpsiyon 

cihazının Quantachrome NOVA 2200 serisi kullanılarak belirlenmiĢtir. 
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3.2.5 Fotokabin  

 

Malahit yeĢilinin ve titan sarısının katalizörlerin varlığında ve yokluğunda ıĢık altında 

bozundurulmaları deneyleri Ģekil 3.2‟de gösterilen kabinde yapılmıĢtır. Boyaların 

fotokatalitik bozundurma tepkimeleri, 150 ml‟lik silindirik kuartz silindirik bir kap 

içinde, 15W - 254 nm‟de monokromatik düĢük basınçlı Hg lambası ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneylerde ıĢık kaynağı olarak 254 nm‟de UV ıĢık kullanılmıĢtır. 

 

ġekil 3.2 Boyaların ıĢık altında bozundurulmaları için kullanılan foto-kabin sistemi 

 

 

3.2.6 UV-Vis spektrofotometre 

 

Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların bir enerji düzeyinden diğerine geçiĢleri 

sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ıĢımanın, ölçülmesi ve 

yorumlanmasına spektroskopi denir. Atom, molekül veya iyonun elektromanyetik ıĢıma 

ile etkileĢimi sonucu dönme, titreĢim ve elektronik enerji seviyelerinde değiĢiklikler 

spektroskopinin temelini oluĢturur. 

 

Muamele edilmiĢ çözeltilerin UV absorbansını belirlemek için Shimadzu UV mini–

1240 UV-Vis spektrofotometre kullanılmıĢtır. 

 

Moleküler maddelerin mor ötesi ve görünür alan ıĢınlarını absorplaması esasına 

dayanan spektroskopi Ģeklidir. Bir çözeltiye P0 Ģiddetinde bir ıĢın gönderilirse bu ıĢının 
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bir kısmı absorplanır, bir kısmı yansır, bir kısmı da saçılır. Geriye kalanı geldiği 

doğrultuda Ģiddeti azalmıĢ olarak çözeltiyi terk eder. Absorplanan kısım çözeltide 

bulunan moleküler türlerin uyarılmasında kullanılır. UyarılmıĢ moleküller aldıkları 

enerjiyi floresans, fosforesans veya raman kaymaları Ģeklinde geri verirler. Gelen ıĢın 

Ģiddeti P0 ile çözeltiyi terk eden ıĢın Ģiddeti “p” arasındaki iliĢki Lambert-Beer Yasası 

ile verilir. 

 

log (p0/p) = ε.l.c                                                                                             (24) 

(ε: Molar absorplama katsayısı; l: çözeltinin kalınlığı; c:çözeltinin deriĢimi) 

 

 

3.3 Deneylerin Yapılışı  

 

3.3.1 SnO2 ve ZnO nanoparçacıklarının sentezi 

 

SnO2 nano parçacıklarını sentezlemek için otoklav içine 30 mL 0,5 M H2SO4 sulu 

çözeltisi, 2 mL %30‟luk H2O2 ve 0,5g kalay tozu konularak otoklav mengene yardımı 

ile sıkıldı. Daha sonra bir manyetik karıĢtırıcı üzerine yerleĢtirilen otoklav gerekli 

bağlantılar yapıldıktan sonra ısıtılamaya baĢlandı. Deney süresi olan 6 saat boyunca 

150°C‟de sabit tutuldu. Deney boyunca ortam basıncı yaklaĢık olarak 0,5 MPa olarak 

ölçülmüĢtür. Altı saat sonunda, otoklav kendiliğinden oda sıcaklığına kadar 

soğutulmaya bırakılmıĢtır. Ürün birkaç kez distile su ve etil alkol ile yıkanarak 

satrifüjlenmiĢtir. Elde edilen ürün sıcaklığı önceden 70°C‟ye ayarlanmıĢ bir etüvde 4 

saat boyunca kurutulmuĢtur. 

 

ZnO nano parçacıklarını sentezlemek için 30 ml etil alkol içine 1,25 gr Zn(OAc), 0,5 gr 

CTAB konularak 30 dk karıĢtırlır ve karıĢım otoklavın içine konularak otoklav mengene 

yardımı ile sıkıldı. Daha sonra bir manyetik karıĢtırıcı üzerine yerleĢtirilen otoklav 

gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra ısıtılamaya baĢlandı. Deney süresi olan 6 saat 

boyunca 140°C‟de sabit tutuldu. Deney boyunca ortam basıncı yaklaĢık olarak 8 MPa 

olarak ölçülmüĢtür. Altı saat sonunda, otoklav kendiliğinden oda sıcaklığına kadar 

soğutulmaya bırakılmıĢtır. Ürün birkaç kez distile su ve etil alkol ile yıkanarak 
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satrifüjlenmiĢtir. Elde edilen ürün sıcaklığı önceden 70°C‟ye ayarlanmıĢ bir etüvde 4 

saat boyunca kurutulmuĢtur. 

 

 

3.3.2 Fotobozundurma deneyleri 

 

Fotokabin içerisinde bulunan manyetik karıĢtırıcısının üzerine 250 ml beherin içine 100 

ml boya çözeltisinden konularak karıĢtırılır ve içerisinden boya çözeltisinin 

absorpsiyonunu ölçmek için içerisinden 5 ml çözelti çekilerek ölçüm alınır. Daha sonra 

belli miktarlarda katalizör çözeltinin içine konularak katalizör boya çözeltrisi karıĢımı 

adsorpsiyon-desorpsiyon dengesinin kurulması için 45 dk boyunca her 10 dk 

aralıklarında numune çekilerek 5 dk süreyle santrifüj edilmiĢtir, daha sonra elde edilen 

süzüntü UV-Vis Spektrofotometre ile analiz edilerek ölçüm alınır. 45 dk sonra ıĢık 

açılarak 150 dk boyunca ıĢığa maruz bırakılarak her 30 dk bir numune çekilerek 5 dk 

süreyle santrifüj edilerek ölçüm yapılmaktadır.  

 

ZnO ve SnO2 katalizöründe fotokatalitik aktiviteyi değerlendirmek için fotokatalitik 

bozunma deneylerinde katalizörlerin farklı miktarlarının, çözeltinin farklı pH değerleri, 

boyanın farklı baĢlangıç deriĢimi ve katalizör boyunun etkisi de incelenmiĢtir. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

 

4.1 SnO2 ve ZnO Nanoparçacıklarının Karakterizasyonu 

 

4.1.1 X-ışınları kırınım desenleri (XRD) 

 

Hidrotermal olarak sentezlenen SnO2 ve ZnO nano parçacıklarının XRD sonuçları Ģekil 

4.1‟de görüldüğü gibidir. XRD desenlerinin yorumlanmasında JCPDS (Joint Committee 

on Powder Diffraction Standards) ve International Centre for Diffraction Data (ICDD) 

Powder Diffraction File (PDF) dosyalarından yararlanılır. SnO2‟nin XRD sonuçlarına 

göre (ġekil 4.1.a) ana piklerin tetragonal rutil (kasiterit) yapısının pikleriyle örtüĢtüğü 

görülmektedir ve aynı zamanda JCPDS dosyası no. 41–1445 ile uyuĢmaktadır.  
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ġekil 4.1 XRD desenleri a. SnO2  b. ZnO 

 

 

ZnO‟nun XRD sonuçlarına göre (ġekil 4.1.b) ana piklerin hekzagonal (zinkit) yapısının 

pikleriyle örtüĢtüğü görülmektedir ve aynı zamanda JCPDS dosyası No:36-1451 ile 

uyuĢmaktadır. 

 

Malzemenin kristal büyüklüğü X-ıĢını kırınım desenleri vasıtasıyla ölçülebilir. Bu 

ölçüm X-ıĢını kırınımı sonucunda elde dilen pikin maksimum Ģiddetinin gözlendiği 

açıdaki yarı yükseklikteki geniĢlik ile iliĢkilidir. Bu değiĢim Scherrer denklemi ile 

verilir; 
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                                                                                                     (4.1) 

 

Yukarıda verilen formülde β x-ıĢını kırınımı sonucunda elde edilen pikin yarı 

yükseklikteki geniĢliği, t kristal büyüklüğü, λ kullanılan x-ıĢınının dalga boyu, θ 

düzlemin gözlendiği Bragg açısıdır. Scherrer denklemi normal olarak polikristal 

malzemelere uygulanır ve K (1‟den çok faklı değil) gibi bir düzeltme faktörü içerir. 

Sonuç olarak Scherrer formülü; 

 

                                                                                                     (4.2) 

 

Ģeklini alır. ZnO yarıiletkeni için bu sabit 0,9 gibi bir katsayıdır. Görüldüğü gibi kristal 

büyüklüğü ve yarı yükseklikteki pik geniĢliği birbiri ile ters orantılıdır. GeniĢ pikler 

oldukça düĢük kristal büyüklüğüne sahip olur ki; bu istenmeyen bir duruma karĢılık 

gelmektedir. Dar pikler polikristal bir malzemede tek kristal bölgelerinin büyük olması 

ile sonuçlanır. Bu aynı zamanda kristalin kalitesi hakkında da bilgi vermektedir 

(Hammond 2001). 

 

SnO2 için XRD deseninden CuKα için λ=0,1542 nm ve 2θ=27,5° ve B=2° okunmuĢtur. 

 

    0349.0360/142.3222  rad                                                        (4.3) 

    09.4971.00349.0/1542.09.0 D nm                                          (4.4) 

 

ZnO için XRD deseninden CuKα için λ=0,1542 nm ve 2θ=31,5° ve B=0,5° okunmuĢtur. 

 

    00873.0360/142.325.05.0   rad                                                 (4.5) 

    52,16962.000873.0/1542.09.0 D  nm                                       (4.6) 

 

 



40 

 

4.1.2 TEM görüntüleri 

 

ġekil 4.2.a‟da SnO2 nano parçacıklarının TEM görüntüsünü göstermektedir. SnO2‟nin 

TEM görüntüsünün incelendiğinde, sentezlenen SnO2 nano parçacıkları topaklanmıĢ 

olduğu ve ortalama parçacık boyutunun ise 4nm olduğu görülmektedir. Ayrıca TEM 

sonuçları sentezlenen parçacıkların küre Ģeklinde olduğunu ortaya koymuĢtur. 

 

ġekil 4.2.b‟de, yüzey aktif madde (CTAB) kullanılarak sentezlenen ZnO nano 

parçacıklarının TEM görüntüsü görülmektedir. ġekil 4.2 (B)‟de görüldüğü gibi parçacık 

boyutunun 20–50 nm ve neredeyse küresel yapıda olduğu söylenebilmektedir. Bazı 

büyük parçacıkların varlığı topaklanmanın olduğu veya küçük parçacıkların birbiriyle 

örtüĢmesiyle iliĢkilendirilir. 

 

 

ġekil 4.2 TEM görüntüleri a. SnO2  b. ZnO 

 

 

4.1.3 BET yüzey alanı sonuçları 

 

SnO2 ve ZnO parçacıkların yüzey alanların ölçüsü çizelge4.1‟de verilmiĢtir. Her iki 

nano ölçekteki metal oksidin BET yüzey alanları ticari olarak satın alınan nano boyutta 

olmayan durumlarından daha büyüktür. Nano çinko oksidin yüzey alanı kalay oksidin 

yüzey alanından 7 kat daha büyüktür. 
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Çizelge 4. 1 Metal oksitlerin BET yüzey alanları (m
2
g

-1
) 

 

Nano SnO2       Yığın SnO2                                       Nano ZnO               Yığın ZnO 

  30           2.7        208                     5.4 

      

 

4.2 Fotokatalitik Etkinin İncelenmesi 

 

4.2.1 Nano boyutun bozunma üzerine etkisi 

 

ġekil 4.3‟te gösterildiği gibi 50 mg nano ve yığın SnO2 katalizörlüğünde MY‟nin 

bozundurması incelendiğinde nano SnO2 elde edilen değerler yığın haline göre oldukça 

yüksektir. Nano SnO2 de boyanın bozunma oranı yaklaĢık olarak % 100 oranında iken 

bu değer yığın SnO2 kullanıldığında % 20 oranında olduğu görülmektedir. Nano yapıda 

ki katalizörün 45 dakikaya kadar adsorbsiyonunun yığın haline göre daha yüksek 

olduğu görünmektedir. Katalizörsüz yapılan çalıĢmalarda ise bozunma oranı yaklaĢık 

olarak % 10 oranında gözlemlenmiĢtir. 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

zaman (dk)

%
 b

o
z
u

n
m

a
 

50 mg nano SnO2

50 mg yığın SnO2

katalizörsüz

Işık açıldı

 

ġekil 4.3 SnO2 katalizörünün 12 ppm MY‟nin bozunması üzerindeki etkisi 

 



42 

 

 

ġekil 4.4 SnO2 katalizörünün 12 ppm TS‟nin bozunması üzerindeki etkisi 

 

ġekil 4.3 te gösterildiği gibi 30 mg nano SnO2 katalizörlüğünde yapılan TS‟nin 

bozundurma deneylerinde yaklaĢık olarak % 70 lik bir bozunma elde edilmiĢken yığın 

halinde ise % 40 civarında olduğu ġekil 4.4‟ten görülmektedir. Katalizörsüz yapılan 

deneylerde ise boyanın bozunma oranı ise % 30 civarında olduğu gözlenmemiĢtir. Nano 

SnO2 varlığında MY‟nin bozunma hızı TS‟den daha fazla olduğu görülmektedir. 
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ġekil 4.5 ZnO katalizörünün 6 ppm TS‟nin bozunması üzerindeki etkisi 

 

50 mg nano ve yığın ZnO katalizörlüğünde TS‟nin bozundurması incelendiğinde nano 

ZnO elde edilen değerler yığın haline göre oldukça yüksektir. Nano ZnO da boyanın 

bozunma oranı yaklaĢık olarak % 99 oranında iken bu değer yığın ZnO kullanıldığında 

% 60 oranında kalmıĢtır. Nano yapıda ki katalizörün adsorbsiyonunun yığın haline göre 

daha yüksek olduğu görünmektedir. Bunun nedeni olarak katalizörün yüzey alanı ve 

nano yapıların gözenekli olmaları ile açıklanabilir. Katalizörsüz yapılan çalıĢmalarda ise 

bozunma oranı yaklaĢık olarak % 50 oranında gözlemlenmiĢtir. 

 



44 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

zaman(dk)

%
 b

o
z
u

n
m

a
 

30 mg nano ZnO

30 mg yığın ZnO

katalizörsüz

Işık açıldı

 

ġekil 4.6 ZnO katalizörünün 25 ppm MY‟nin bozunması üzerindeki etkisi 

 

30 mg yığın ve nano ZnO katalizörlüğünde yapılan MY‟nin bozundurma deneylerinde 

yaklaĢık olarak % 65‟lik bir bozunma elde edilmiĢtir. Katalizörsüz yapılan deneylerde 

ise boyanın bozunmasında dikkate alınacak bir bozunma gözlenmemiĢtir. Nano ZnO 

varlığında MY‟nin bozunma hızı TS‟den daha az olduğu görülmektedir. 

 

MY‟nin renk giderimi iki farklı fotooksidasyon yolu ile (kromofor yapısının bozulması 

ve N-demetilasyon) meydana gelmektedir ve bu fotooksidasyon reaksiyonları 

sonucunda farklı radikallerin (karbon merkezli ya da azot merkezli radikaller) 

oluĢmasına neden olmaktadır. Boyadan metal oksitin pozitif boĢluklarına elektron 

transferiyle katyonik boya radikalinin (boya
+
) oluĢtuğu bilinmektedir. Boya, hidrolize 

veya deprotonasyona uğrayarak boya
+
 (katyonik boya radikali) oluĢabilmektedir. Ayrıca 

parçaçık yüzeyinde MY‟nin farklı absorpsiyon biçimleri de belirlenebilmektedir.  MY 

molekünün dimetilamin grupları katalizörlerin yüzeyine yakın olduğu zaman boyanın 

bozunmasının ilk aĢamasında N-demetilasyon prosesi hakimdir. N-demetilasyonundan 

prosesi tamamlandıktan sonra kromofor halka yapısı bozulur ve bu da MY‟nin renk 

giderim mekanizması olarak önerilmiĢtir. 
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Nano metal oksit parçacıklarının geliĢmiĢ katalitik aktivitesinin yığın hallerine nazaran 

daha büyük olması spesifik yüzey alanı ile açıklanabilir bu genellikle verilen 

fotokatalizör miktarına göre daha fazla adsorpsiyon bölgeleri ve fotokatalitik reaksiyon 

merkezleri sunmaktadır. 

 

Nano SnO2 ve ZnO‟nun sırayla yüzey alanları 30.42 m
2
g

-1
 ve 208 m

2
g

-1
 olan nano metal 

oksitlerin fotokatalizör performansının, yığın hallerine (2.73 m
2
g

-1
 ve 5.4 m

2
g

-1
 ) göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir.  Bunun nedeni olarak küçük kristal boyutu ve 

yüksek yüzey alanı gösterilebilir. Yüzey alanı arttıkça partikül boyutunun küçüldüğü ve 

fotokatalitik bozunma gibi adsorpsiyona bağlı proseslerin hızının da arttığı 

bilinmektedir. 

 

Ek olarak çoğu atomun bileĢenleri nano yapıların yüzeyinde bulunur ve yüzeye uygun 

türlerin adsorplanması için elektron transfer ederek e
-
 - h+ çiftinin bileĢme sansını 

azaltır (Xu 2007). Diğer yandan, fotokatalitik bozundurulma boyunca nano yapıların 

çözeltide dağılma ve askıda kalma özelliğinden dolayı nano yapılar çözeltide homojen 

kalmasını sağlamaktadır (Liu 2009). 

 

ġekil 4.7.a Malahit yeĢili b. titan sarısının absorpsiyon spektrumlarındaki değiĢmeler 



46 

 

 

ġekil 4.7.a.b‟de görüldüğü gibi nano SnO2 katalizörlüğünde faklı zaman aralıklarında 

UV ıĢığa maruz kalma sürelerinde MY‟nin absorpsiyon spektrumundaki değiĢiklikleri 

göstermektedir. MY absorpsiyon piklerini 617 nm‟de göstermekte ve MY‟nin 617 

nm‟de azalan absorpsiyon piki MY‟nin hızlı renk giderimini göstermektedir. TS 

absorpsiyon piklerini 320 ve 420 nm‟de gösterir. Bu absorpsiyon piklerinin Ģiddetindeki 

değiĢiklikle renk giderimi incelenmiĢtir. Boyaların uygun absorpsiyon piklerinin Ģiddeti 

reaksiyon boyunca azalmakta ve böylece boyaların bozunduğunu görülmektedir. 

 

4.2.2 Katalizör miktarının bozunma üzerine etkisi 

 

Fotokatalitik bozunma proseslerinde katalizör miktarı önemli bir parametredir. Boya 

kirliliklerinin foto katalitik bozunma hızını, kullanılan katalizörün foto- absorpsiyon 

yeteneği ve aktif bölge sayısı güçlü bir Ģekilde etkilemektedir (Sohrabi 2011). 

Katalizör miktarının arttırılması elektron-boĢluk çiftlerinin oluĢum oranını 

arttırmaktadır, böylece OH•  radikallerinin oluĢumuyla fotokatalitik bozunma daha iyi 

düzeye gelmektedir. Ancak yüksek miktarda katalizör kullanımı süspanse durumdaki 

parçacıklar etrafında “kalkan etkisi” oluĢumu nedeniyle ıĢığın iç kısımlara nüfuz etmesi 

azalır böylelikle fotokatalitik bozunma oranı da düĢmektedir. Bu durum kullanılan boya 

ve katalizör tipine göre farklılık gösterebilir (Juang 2008).  

 

Nano SnO2 katalizörlüğünde 

Katalizör miktarının optimum değerini belirlemek için çeĢitli katalizör miktarlarına 

karĢılık sabit boya deriĢimi (12 ppm‟lik) ve pH değerleri ile bir seri deney 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 4.8‟de görüldüğü gibi nano kalay oksit miktarının azalması 

gibi MY‟nin renk giderimi de azalmaktadır. 50 mg kalay oksit kullanılarak 150 dk.‟da 

MY‟nin neredeyse tamamının bozunduğu gözlenmiĢtir. 
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ġekil 4.8 Farklı miktarlarda nano SnO2‟nin MY‟nin bozunmasına etkisi 

 

Nano kalay oksit miktarının TS‟nın yüzde renk giderim üzerindeki etkisi ıĢığa maruz 

kalma süresiyle beraber ġekil 6‟da verilmiĢtir. ġekil 4.9‟da görüldüğü gibi, 30 mg kalay 

oksit 90 dk.‟ya kadar en yüksek renk giderim yüzdesine neden olurken 90 dk daha fazla 

ıĢığa maruz kaldığında ise 10 ve 30 mg nano SnO2 ile TS nin renk giderimi üzerinde 

önemli bir farklılık görülmemiĢtir. 50 mg nano kalay oksit kullanıldığında ise TS‟nin 

yüzde renk gideriminin en düĢük olmasına neden olmaktadır. 

 

 

ġekil 4.9 Farklı miktarlarda nano SnO2‟nin TS‟nin bozunmasına etkisi 
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ġekil 4.8–4.9‟da karĢılaĢtırıldığında fotokatalizör nano SnO2 malahit yeĢilin renk 

giderimin de titan sarısına göre daha etkili olduğu çıkartılabilir. Buradan anlaĢılıyor ki 

parçacıkların fotokatalitik aktivitesi boyaların anyonik veya katyonik olması gibi 

özellikleriyle beraber değiĢmektedir. 

 

Nano ZnO katalizörlüğünde  

 

 

ġekil 4.10 Farklı miktarlarda nano ZnO‟nun MY‟nin bozunmasına etkisi 

 

ġekil 4.10‟da MY‟nin farklı miktarlarda ki nano çinko oksite karĢılık fotokatalitik 

bozunma oranları irdelenmiĢtir. Görüldüğü üzere karanlık evre kısmında katalizörlerin 

adsorbsiyon değerleri birbirine oldukça yakındır. IĢık açıldıktan sonra elde edilen 

bozunma değerleri incelendiğinde en yüksek bozunma oranın 30 mg nano çinko oksite 

karĢılık geldigi görülmektedir. 10 ve 50 mg nano çinko oksit ile yapılan 

bozundurmalarda oldukça yakın değerler elde edilmiĢtir ve bu da belli bir değer 

üstündeki katalizör miktarının fotokatalitik bozunma oranını olumsuz yönde etkilediğini 

göstermektedir. 
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ġekil 4.11 Farklı miktarlarda nano ZnO‟nun TS‟nin bozunmasına etkisi 

 

Nano çinko oksit miktarının TS‟nın yüzde renk giderimi üzerindeki etkisi ıĢığa maruz 

kalma süresiyle beraber Ģekil 4.11‟de verilmiĢtir. ġekil 4.11‟de görüldüğü gibi, katalizör 

miktarının artmasıyla TS‟nin yüzde bozunma verimliliği de artmaktadır. IĢık açılmadan 

önce 50 mg nano ZnO kullanıldığında boyanın katalizör yüzeyine adsorblanması 30 ve 

10 mg nano ZnO kullanıldığı deneylere göre daha fazladır.  

 

ġekil 4.10–4.11‟de görüldüğü gibi fotokatalizör olarak nano ZnO kullanıldığında 

malahit yeĢili ve titan sarısının hemen hemen aynı etkiyi göstermektedirler.  Fakat ıĢık 

açılmadan öncesine kadar TS katalizör yüzeyine daha fazla adsorbe olmuĢtur.  

 

 

4.2.3 Boyaların başlangıç derişiminin bozunma üzerine etkisi 

 

Boyaların baĢlangıç deriĢimin artmasıyla fotonların çözelti içerisindeki kat edeceği yol 

azalmakta ve düĢük deriĢimlerde bu etkinin tersi olmaktadır, böylece düĢük 

deriĢimlerde katalizör tarafından absorplanan foton sayısı artmaktadır. Bu durum 

katalizör yüzeyinde oluĢan OH•  radikallerinin sayısını arttırdığı için boyaların 

bozunması buna bağlı olarak artmaktadır. Yüksek deriĢimlerde ıĢının reaksiyon 
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bölgesine yeteri kadar girememesi nedeniyle bozunma yüzdesi de azalmaktadır, bu 

nedenle artan boya deriĢimleriyle bozunma oranı düĢmektedir (Neppolian 2002). Boya 

deriĢiminin artması fotokatalizör yüzeyine adsorbe olan boyar madde miktarını da 

artırmakta, buna paralel olarak katalizör yüzeyindeki foto aktif bölgeler azalmakta ve bu 

da boyar maddelerin bozunma hızını azaltıcı etki göstermektedir (San 2002). 

 

 

ġekil 4.12 50 mg SnO2 varlığında MY‟nin farklı deriĢimlerindeki bozunma 

 

Farklı deriĢimlerindeki MY‟nin yüzde bozunmasının ıĢığa maruz kalma süresiyle 

birlikte ġekil 4.12‟de verilmiĢtir. ġekil 4.12‟de görüldüğü gibi nano SnO2 katalizörün 

optimum miktarında boya deriĢimlerinde ki farklılık bozunma yüzdesinde önemli bir 

değiĢiklik göstermemektedir. Ancak 25 ppm boya deriĢiminde 6 ve 12 ppm göre daha 

az bozunma gözlenmektedir.  
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ġekil 4.13 30 mg SnO2 varlığında TS‟nin farklı deriĢimlerindeki bozunma 

 

Farklı deriĢimlerindeki TS‟nin yüzde bozunmasının ıĢığa maruz kalma süresiyle birlikte 

ġekil 4.13‟te verilmiĢtir. ġekil 4.13‟ten görüldüğü gibi önceki deneylerde bulunan 

optimum katalizör miktarında ki boya deriĢimi arttıkça boyanın bozunma verimliliği de 

azalmıĢtır. Bunun sebebi olarak yüksek deriĢimlerde ıĢığın boya içine yeteri kadar nüfuz 

edememesi ve katalizörün aktif bölgelerine ulaĢamamasından kaynaklanabilir. 
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ġekil 4.14 50 mg ZnO varlığında TS‟nin farklı deriĢimlerindeki bozunma 

 

Farklı deriĢimlerindeki TS‟nin yüzde bozunmasının ıĢığa maruz kalma süresiyle birlikte 

ġekil 4.14‟te verilmiĢtir. ġekil 4.14‟te görüldüğü gibi önceki deneylerde bulunan 

optimum katalizör miktarında ki boya deriĢimi arttıkça boyanın bozunma verimliliği de 

azalmıĢtır.6 ppm boya deriĢiminde bozunma oranı yaklaĢık olarak % 90 civarındadır. 

Fakat boya deriĢimi artıkça (12 ve 25 ppm) bozunma verimliliği de % 20 değerlerine 

kadar düĢmüĢtür.  
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ġekil 4.15 30 mg ZnO varlığında MY‟nin farklı deriĢimlerindeki bozunma 

 

Farklı deriĢimlerindeki MY‟nin yüzde bozunmasının ıĢığa maruz kalma süresiyle 

birlikte ġekil 4.15‟te verilmiĢtir. ġekil 4.15‟ten görüldüğü gibi nano ZnO katalizörün 

optimum miktarında ki boya deriĢimi arttıkça bozunma miktarı da artmaktadır. 25 ppm 

boya deriĢiminde bozunma yaklaĢık olarak % 65 civarında iken boya deriĢimi 6 ve 12 

ppm de iken bozunma miktarı da % 45‟lere kadar düĢüĢ gözlenmiĢtir.  

 

4.2.4 Ortamın pH’sının bozunma üzerine etkisi 

 

Ortamın pH değeri katalizör yüzeyini doğrudan etkileyen önemli bir parametredir. 

pH‟ın asidik, bazik ve nötral olmasına göre katalizör yüzey yükü sırasıyla pozitif, 

negatif ve hafif negatif olarak değiĢmektedir. Bu çalıĢmada sabit katalizör miktarı ve 

boya deriĢiminde boyaların bozundurma verimliliğinde çeĢitli pH değerlerinde etkisi 

incelendi. 

 

Boyaların bozunması fotokatalizör yüzeyine adsorbe olan boya molekülleriyle ve yine 

fotokatalizör yüzeyinde OH• oluĢan radikalleri arasında gerçekleĢmektedir. 

Fotokatalitik teoriye göre katalizörün yüzeyinde oluĢan OH• radikalleri yüksek 
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oksidasyon özelliğinden dolayı ( 2,80 eV) yüzeye yakın noktalarda karĢılaĢtıkları 

substrat ile reaksiyona girerler.  

 

Birçok metal hidroksitler amfoterik davrandıklarından dolayı aĢağıdaki iki denklem 

düĢünülür (Kansal 2007 ). 

 

M-OH + H+   M-OH2 
+
                                                                             (4.7) 

M-OH   M-O
−
 +H

+
                                                                                    (4.8) 

 

 

ġekil 4.16 30 mg SnO2 varlığında TS‟nin farklı pH değerlerindeki bozunma 

 

6 ppm TS 30 mg SnO2 varlığında 3,2–7,2 pH değerlerindeki TS‟nin zamanla yüzde 

bozunması ġekil 4.16‟da gösterilmektedir. ġekil 4.16‟dan görüldüğü gibi pH değeri 

artıkça boyanın bozunma verimliliğinde önemli bir farklılık görülmemektedir. SnO2 

katalizörünün yüzeyinin yükünün sıfır olduğu noktanın (zero point charge) pH değeri 4-

5‟e eĢittir (Park,  2004). pH degeri 4–5 altında olduğunda durumlarda yüzey yükü 

pozitif,  4–5 olduğunda ise katalizör yükü sıfır ve 4–5 üstündeki durumlarda ise 

katalizör yükü negatiftir.  Katalizör yüzeyi pH 3,2 değerinde pozitif yüklendiğinden 

dolayı TS molekülleri ile katalizör arasında elektrostatik çekme kuvveti etkindir. pH 7,2 

değerinde ise katalizör yüzeyi negatif yüklendiğinden dolayı TS molekülleri ile 

katalizör arasında elektrostatik itme etkindir. Her iki durumda da OH• radikalleri boya 
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molekülleri ile etkin olarak etkileĢemediklerinden dolayı TS‟nin bozunmasında benzer 

etki göstermektedirler.  

 

 

ġekil 4.17 50 mg SnO2 varlığında MY‟nin farklı pH değerlerindeki bozunma 

 

12 ppm MY 50 mg SnO2 varlığında farklı pH değerlerindeki MY‟nin ıĢığa maruz kalma 

süresiyle yüzde bozunması Ģekil 4.17‟de gösterilmektedir. ġekil 4.17‟den görüldüğü 

gibi pH değeri artıkça boyanın bozunma verimliliğinde azalmıĢtır. Ancak pH değeri 3,2 

ve 5,2 olduğunda zaman hemen hemen aynı etkiyi göstermektedir. Bazik pH değerinde 

ise MY molekülü katalizör yüzeyine adsorblandığından katalizörün aktif bölgesini 

engellemektedir ve bu sebepten dolayı OH•  radikallerinin sayısını azaltmaktadır. 

Böylece bazik pH değerlerinde boya verimliliğini azaltmaktadır. 
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ġekil 4.18 50 mg ZnO varlığında TS‟nin farklı pH değerlerindeki bozunma 

 

6 ppm TS 50 mg ZnO varlığında farklı pH değerlerindeki TS‟nin ıĢığa maruz kalma 

süresiyle yüzde bozunması Ģekil 4.18‟de gösterilmektedir. ġekil 4.18‟den görüldüğü 

gibi pH değeri artıkça boyanın bozunma verimliliğinde önemli bir farklılık 

görülmemektedir. ZnO katalizörünün yüzeyinin yükünün sıfır olduğu noktanın (zero 

point charge) pH değeri 8-9‟a eĢittir (Fouad 2006). pH değeri 4 den küçük olduğunda 

Zn
2+

 iyonları ZnO‟un h
+
  tarafından oksidasyonu sonucu oluĢmaktadır (denklem 4.9). 

Ara ürün olarak oluĢan oksijen türlerinin (O*) çözeltideki organik boyaları okside ettiği 

düĢünülmektedir (Daneshvar 2004). 

 

ZnO + 2h +VB → Zn
2+

 + O*                                                                       (4.9) 

 

pH değeri 10‟dan büyük olduğu zaman bu durum gözlenmemektedir. Bazik çözeltilerde 

hidroksil radikallerinin oluĢumu daha etkilidir. (Denklem 4.10) 

 

h
+

VB+ OH
−
 → •OH                                                                                        (4.10) 
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ġekil 4.19 30 mg ZnO varlığında MY‟nin farklı pH değerlerindeki bozunma 

 

25 ppm MY 30 mg ZnO varlığında farklı pH değerlerindeki MY‟nin ıĢığa maruz kalma 

süresiyle yüzde bozunması Ģekil 4.19‟da gösterilmektedir. ġekil 4.19‟dan görüldüğü 

gibi pH değeri artıkça boyanın bozunma verimliliğinde azalmaktadır. pH 5,2 ve 7,2 

değerlerini aynı etkiyi yaptığı gözlenmiĢ ve pH 3,2 değerine göre daha az etkilemiĢtir. 

pH 3,2 değerinde yüzde bozunma değeri yaklaĢık olarak % 70 civarındayken pH 5,2 ve 

7,2 değerlerinde ise bozunma verimliliği % 60 civarındadır.  

 

4.2.5 Bozunma kinetiğinin incelenmesi 

 

Katalizör miktarının, çoğu organik bileĢiklerin fotokatalitik renk giderimi üzerindeki 

etkisi de görünür birinci derece hız denklemiyle (EĢitlik 4.11) açıklanır: 

 

kt
C

C








 0ln                                                                                                    (4.11) 

 

Denklem4.11‟deki ln(C0/C), ıĢığa maruz bırakılma zamanına (t) karĢı grafiğe geçirilirse 

bu grafikten bir doğru elde edilir ve bu doğrunun eğimi birinci dereceden hız sabitini (k) 

verir. AĢağıdaki Ģekillerin hepsinde boyaların farklı katalizörlerinde 

IĢık 
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bozundurulmasındaki deneylerde bozunma kinetiği incelendiğinde tüm bozundurma 

reaksiyonları görünür birinci dereceden hız denklemi olarak bulunmuĢtur. 
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ġekil 4.20 SnO2 miktarının MY bozunma kinetiği üzerindeki etkisi 

 

12 ppm MY‟nin farklı katalizör miktarlarındaki reaksiyon hızları Ģekil 4.20‟de 

gösterilmektedir. ġekil 4.20‟den görüldüğü gibi katalizör miktarı artıkça boyaların 

bozunma reaksiyonunun hızı da artmıĢtır. Katalizörün yokluğunda ise boya UV ıĢık 

maruz bırakılarak fotoliz olayı gerçekleĢmiĢtir ve boyanın bozunması neredeyse 

gözlenmemiĢtir.  Buradan da anlaĢıldığı üzere katalizör, boyanın bozunmasında önemli 

bir rol oynamıĢtır. 
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ġekil 4.21 SnO2 miktarının TS bozunma kinetiği üzerindeki etkisi 

 

12 ppm TS‟nin farklı katalizör miktarlarındaki reaksiyon hızları 4.21‟de 

gösterilmektedir. ġekil 4.21‟den görüldüğü gibi katalizör miktarı belli bir miktara kadar 

artıkça tepkime hızı artmıĢ fakat aĢırı katalizör miktarında ise tepkime hızı azalmıĢtır. 

Bunun nedeni olarak ıĢığın yeteri kadar reaksiyon ortamına nüfuz edememesinden 

dolayı kaynaklanmaktadır.  
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ġekil 4.22 ZnO miktarının MY bozunma kinetiği üzerindeki etkisi 
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25 ppm MY‟nin farklı katalizör miktarlarındaki reaksiyon hızları Ģekil 4.22‟de 

gösterilmektedir. ġekil 4.22‟den görüldüğü gibi katalizör miktarı belli bir miktara kadar 

(10–30 mg) artıkça tepkime hızı artmıĢ fakat aĢırı katalizör miktarında ise tepkime hızı 

azalmıĢtır. Boya sadece UV ıĢık maruz bırakılarak bozunma gerçekleĢip 

gerçekleĢmediğine bakılmıĢtır ve bozunma ise yok denecek kadar az gerçekleĢmiĢtir. 
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ġekil 4.23 ZnO miktarının TS bozunma kinetiği üzerindeki etkisi 

 

12 ppm TS‟nin farklı katalizör miktarlarındaki reaksiyon hızları Ģekil 4.23‟te 

gösterilmektedir. ġekil 4.23‟ten görüldüğü gibi katalizör miktarı artıkça boyaların 

bozunma reaksiyonunun hızı da artmıĢtır. Katalizörün yokluğundaki bozunma hızı 

katalizör kullanılana göre daha düĢük bir hızla meydana gelmektedir.  

 

4.2.6 Bozunmanın elektriksel enerrji verimliliğinin hesaplanması 

 

ĠĢletim giderlerinin değerlendirilmesinde elektrik enerjisi en önemli bakıĢ acılarından 

biridir. UV/katalizör prosesleri yoğun elektrik enerjisi gerektiren prosesler olduğundan 

dolayı iĢlem maliyetlerinin giderlerinin büyük bir bölümü elektrik enerjisi 

oluĢturmaktadır.  
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Son zamanlarda IUPAC (The International Union of Pure and Applied Chemistry), ileri 

oksidasyon proseslerinde kullanılan elektrik enerjisiyle iliĢkin iki hesaplama yöntemi 

önermiĢtir. Yüksek deriĢimdeki kirlilik için elektrik enerjisinin kütle baĢına (Electrical 

Energy per Mass (EEm)) yaklaĢık harcanma miktarı 1 kg kirliliğin giderilmesi için 

gerekli olan enerji miktarı olarak tanımlanır ve kWh ile gösterilir (Daneshvar 2005). 

 

DüĢük deriĢimdeki kirlilik durumunda ise elektrik enerjisinin basamak basına 

(Electrical energy per order (EEo)) yaklaĢık harcanama miktarı 1 m
3
 kirli suyun 

deriĢiminin bir derece azaltmak için gerekli olan enerji miktarı olarak tanımlanır ve 

kWh ile gösterilir. EEo (kW h m
-3

 derece
-1

) aĢağıdaki denklemden hesaplanabilir: 

 

                                                                              (4.12) 

  xtkCC 10 'ln 
                                                                                            (4.13) 

 

eĢitliklerdeki; P (kW) geliĢmiĢ oksidasyon proses sisteminin gücü, V (L) reaktördeki 

suyun hacmi, C0 ve C boyanın baĢlangıç ve son deriĢimi değeri ve k‟1 (dk
-1

) boyaların 

bozundurulmasındaki görünür birinci dereden hız denkleminin hız sabitidir. 

 

Çizelge 4.2 298 K‟de boya çözeltilerinin farklı miktarlardaki nano SnO2                            

katalizörlüğündeki EE0 ve hız sabitleri  

 

 MY TS 

mg katal. k (dk
-1

) 10
-3

 
EE0 

kWhm
3
order

-1
 

 k (dk
-1

) 10
-3

 
EE0 

kWhm
3
order

-1
 

 

Katalizörsüz 0.5 3435  1.0 1440  

10 6.5 276  3.3 545  

30 12.6 175  4.0 445  

50 20.0 110  2.2 800  
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Çizelge 4.2‟ye göre, nano SnO2 miktarı artıkça malahit yeĢilinin ve titan sarısının renk 

giderimi boyunca harcanan enerji miktarı azalmaktadır. Ayrıca malahit yeĢilinin renk 

giderimi için harcanan enerji titan sarısının renk giderimi için harcana enerjiye göre 

daha azdır. 

 

Çizelge 4.3 298 K‟de boya çözeltilerinin farklı miktarlardaki nano ZnO 

katalizörlüğündeki EE0 ve hız sabitleri  

 MY TS 

mg katal. k (dk
-1

) 10
-3

 
EE0 

kWhm
3
order

-1
 

 k (dk
-1

) 10
-3

 
EE0 

kWhm
3
order

-1
 

 

Katalizörsüz 0.5 3435  0.5 3332  

10 2.9 681  1.2 1169  

30 4.5 410  3.8 530  

50 2.3 928  5.9 345  

 

Çizelge 4.3‟e göre, malahit yeĢilin bozundurulmasında nano ZnO miktarı artıkça belli 

bir değere (10–30 mg) kadar harcanan enerji miktarı azalmakta ve aĢırı katalizör 

miktarında ise harcanan enerji miktarı da artmaktadır. Titan sarısında ise katalizör 

miktarı artıkça harcanan enerji miktarı azalmaktadır. Ayrıca katalizör varlığında her iki 

boya içinde katalizörsüz olanlara göre daha az enerji harcandığı görülmektedir. ĠĢlem 

masraflarının büyük bir bölümünü elektrik enerjisi gösterdiğinden dolayı endüstri 

uygulamaları için iĢlemin değerlendirilmesinde harcamalar önemli bir incelemedir. 

 

4.2.7 N2 gazının bozunma üzerine etkisi  

 

Aktif oksijen türlerinin boyaların renk giderimi üzerindeki etkisini belirlemek için 

çözeltiden azot gazı geçilerek bir seri deney yapılmıĢtır. ġekil 4.24‟ de görüldüğü gibi 

SnO2 katalizör olarak kullanıldığında çözeltiden azot gazı geçirildiğinde ve 

geçirilmediğin de boyaların renk giderimin de hiçbir farklılık görülmemektedir. 
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ġekil 4.24 N2 gazının bozunma verimi üzerine etkisi 

 

Böylece singlet oksijen ve süperoksit gibi su da çözünen oksijen türlerinin boyaların 

renk gideriminde bir etkisi nin olmadıgı görülmektedir. Lambadan yayılan ıĢının 

enerjisi SnO2 nin band gap enejisi hν > Eg = 3.8 eV)‟ den daha fazla olduğu zaman 

iletkenlik bandında elektronlar ve değerlik bandında ise boĢluklar oluĢmaktadır 

(Berberidou 2007).  OluĢan boĢluklar suyla reaksiyona girerek hidroksil radikali 

oluĢabilir ve bu radikal boyayı yükseltgemektedir.  

 

Ek olarak elektronlar boya ile reaksiyona girerek boyanın indirgenme ürünleri oluĢur. 

Boyaların renk giderimi aĢağıda verilen reaksiyonlar gibidir (Kansal 2007). 

 

SnO2 + hν → SnO2 (eCB

-
+ hVB

+
)                                                                    (4.14) 

hVB
+
 + boya (MY, TS) → boya· + → boyanın yükseltgenme ürünleri     (4.15) 
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Ayrıca hidroksil radikali boyaların bozunmasında reaktif ara maddedir. Suyun 

bozunmasında veya OH


 ile boĢluğun (hVB
+
) reaksiyona girmesiyle hidroksil 

radikallerinin oluĢmasına neden olmaktadır.  

 

hVB
+
 + H2O → H


 + ·OH                                                                            (4.16) 

hVB
+
  + OH


 → H


 + ·OH                                                                           (4.17) 

·OH + boya → bozunma ürünler                                                                  (4.18) 
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5. SONUÇLAR 

 

Hidrotermal metot kullanılarak (T=150°C -6 saat) yaklaĢık olarak 4 nm boyutundaki 

nano kalay oksit parçacıkları sentezlendi.  Aynı metot kullanılarak (T=140°C -6 saat) 

yaklaĢık olarak 16 nm boyutundaki nano çinko oksit parçacıkları da sentezlendi ve BET 

yüzey alanı karĢılaĢtırıldığında nano SnO2‟nin yüzey alanı nano ZnO yüzey alanından 

yedi kat daha düĢük olduğu bulunmuĢtur. 

 

UV ıĢığı maruz bırakılarak bir katyonik (malahit yeĢil) ve bir anyonik (titan sarısı) 

boyaların bozunması için metal oksit nanoparçaçıkların fotokatalitik aktivitesi incelendi. 

 

Boya deriĢimi artıkça katalizörün yüzeyine adsorblanan boyar madde miktarı artmakta 

bu yüzden katalizörün aktif bölge sayısı azalır buna bağlı olarak hidroksil radikallerinin 

sayısı düĢer ve bozunma verimliliği azalmaktadır. Nano SnO2 varlığında MY boya 

çözeltisinde katalizör miktarı artıkça boyanın bozunması da buna paralel olarak artmıĢtır 

ancak TS çözeltisinde ise katalizör miktarı belli bir değer kadar arttıkça boyanın 

bozunması da artmıĢ daha yüksek katalizör miktarlarında ise bozunma azalmıĢtır. MY 

ve TS boya çözeltileri için en iyi katalizör miktarları sırayla 50 mg ve 30 mg olarak 

bulunmuĢtur. Nano ZnO katalizörlüğünde ise MY boya çözeltisi için katalizör miktarı 

belli bir değer kadar arttıkça boyanın bozunması da artmıĢ daha yüksek katalizör 

miktarlarında ise bozunma azalmıĢtır. Buna karĢın TS‟ de katalizör miktarı artıkça 

bozunma miktarı da artmıĢtır. MY ve TS boyaları için optimum katalizör miktarları ise 

sırayla 30 mg ve 50 mg olarak bulunmuĢtur. 

 

Nano SnO2 katalizör varlığında MY‟nin deriĢimi artıkça bozunma belli bir değere kadar 

artmıĢ yüksek deriĢimlerde ise boyan bozunma oranı azalmıĢtır. Ancak TS‟nin deriĢimi 

azaldıkça TS‟nin bozunma oranıda artmıĢtır. MY ve TS boyalarının en yüksek 

bozunmanın olduğu baĢlangıç deriĢimi ise sırayla 12 ppm ve 6 ppm olarak bulunmuĢtur. 

Nano ZnO katalizörlüğünde ise MY‟nin deriĢimi artıkça bozunma verimliliği de 

artmakta buna karĢın TS‟nin deriĢimi artıkça bozunma oranı da azalmaktadır. MY ve 

TS boyalarının en yüksek bozunmanın olduğu baĢlangıç deriĢimi ise sırayla 25 ppm ve 

12 ppm olarak bulunmuĢtur. 



66 

 

 

Ortamın pH değeri değiĢtikçe katalizör yüzey yükü değiĢmekte bu yüzden boya 

molekülleri ile elektrostatik etkileĢime girerek katalizör yüzeyi ile uygun mesafe 

bulunmaması durumda bozunma hızların artıĢ ve azalıĢ görüldüğü belirlenmiĢtir. Nano 

SnO2 katalizör varlığında MY çözeltisinin pH değeri artıkça bozunma da azalmıĢtır. 

Buna karĢın TS çözeltisinin pH değeri artıkça bozunma belli bir değere kadar artmıĢtır. 

Fakat daha ileri pH değerlerinde ise boyanın bozunma oranı azalmıĢtır.  MY ve TS 

boyalarının pH değerini optimum olduğu değer ise sırayla 3,2 ve 5,2 olarak 

bulunmuĢtur. Nano ZnO katalizörlüğünde ise MY ve TS çözeltisinin pH değeri artıkça 

bozunma verimliliği de azalmıĢtır. MY ve TS boyalarında bozunmamın en yüksek 

olduğu pH değerleri her iki boya için pH değeri 3,2 olarak bulunmuĢtur. 

 

SnO2 katalizörlüğünde azot ortamı altında her iki boyanın bozunma oranlarında hiçbir 

farklılık göstermediğinden boyanın bozunma oranı üzerinde aktif oksijen türlerinin 

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

Katalizörsüz ortamda harcanan enerji miktarı katalizörlerin varlığındakilere göre daha 

yüksektir.  ZnO ve SnO2 katalizörleri her iki boyada da harcanan elektrik enerji 

miktarında önemli bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. 

 

Elektron – boĢluk çiftleri arasındaki uzaklığın teorik olarak 20–100 nm 

arasındadır(Kawano 2009). Bu yüzden sentezlenen nano metal oksit parçacıklar 

elektron boĢluk çiftlerinin arasına girerek tekrar birleĢmesini önleyerek daha uzun süre 

etkin kalmasına neden olmaktadır. Elektron boĢluk çiftlerinin uzun süre etkin kalması 

kirliliğin ortamdan giderilmesinde önemli bir parametre olduğundan nanoparçacıkların 

yığın hallerine göre daha iyi bir etki gösterdiği saptanmıĢtır. Nano metal oksitlerin yığın 

hallerine göre daha iyi bir fotokatalitik aktivite gösterdiği ortaya konmuĢtur. 

 

Nano SnO2 varlığında MY‟nin bozunma hız sabiti (k) katalizör miktarı artıkça artmıĢtır. 

Katalizörsüz olan bozunma hız sabiti katalizör kullanılmasıyla bozunma hız sabiti 40 

kat daha hızlı bozunmaktadır. Ancak TS‟nin bozunma hız sabiti katalizör miktarı artıkça 

belli bir değere kadar artmıĢtır. Fakat aĢırı katalizör miktarında ise bozunma hızı 
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düĢmüĢtür. SnO2 katalizörü MY boya çözeltisini TS‟ye göre daha hızlı 

bozundurmaktadır.  

 

Nano ZnO katalizörlüğünde ise MY‟nin bozunma hız sabiti katalizör miktar artıkça 

belli bir değere kadar artmıĢtır yüksek katalizör miktarında ise bozunma hız sabitinin 

değeri düĢmüĢtür. Katalizörsüz olan bozunma hız sabiti katalizörlü olan bozunma hız 

sabitine göre 9 kat daha yavaĢtır. Ancak TS‟nin bozunmasında ise katalizör miktarı 

artıkça bozunma hız sabiti artmıĢtır. Katalizörlü bozunma hız sabiti katalizörsüz olan 

bozunma hız sabitine göre 12 kat daha hızlıdır. Nano ZnO katalizörü MY boya 

çözeltisini TS‟ye göre daha yavaĢ bozundurmaktadır. 

 

Sentezlenen metal oksit nanoparçacıklar yapılan deneyler ve elde edilen sonuçlar 

uyarınca çevre sorunu teĢkil eden tekstil endüstrisi atıklarının gideriminde kullanılmak 

üzere bir potansiyel taĢımaktadır.  
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