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ÖNSÖZ 

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Ofisi tarafından desteklenen bu proje 

kapsamında karbon nanotüp üretimi için, kimyasal buhar biriktirme ve buhar fazı 

sentezi ile gaz analiz sistemi olmak üzere üç farklı deney sistemi kurulmustur. Raporun 

kuramsal temeller bölümünde de ayrıntılı biçimde açıklandığı gibi eşsiz özelliklere 

sahip bu malzeme için halen en önemli darboğaz sürekli ve yığın üretim prosesinin 

bulunmamasıdır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, kimyasal buhar 

biriktirme ve buhar fazı sentezi sistemleri ile gerçekleştirilen klasik ve parametrik 

deneysel yaklaşımlar ile en uygun üretim koşulları belirlenmiştir. Kurulumu 

gerçekleştirilen gaz analiz sistemi ile karbon nanotüp oluşumu sırasında ortaya çıkan 

bileşenler incelenmiş ve katalizörsüz ortamda gerçekleştirilen deneyler ile 

karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmiştir. 

 

Son zamanlarda büyük ilgi çeken ve gelecekte öneminin giderek artacağı düşünülen 

karbon nanotüpler ve nanomalzemelerin ülkemizde daha yoğun bir şekilde araştırılması 

gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz bu projeye sağladığı destek 

için Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Ofisi’ne teşekkürü bir borç biliriz. 
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ÖZET 
 

NANOTÜP OLUŞUM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ 
 

Fullerenlerin ve karbon nanotüplerin (KNT) keşfi ile nanoteknoloji ve nanomalzeme 
kavramları gelişmiştir ve günümüzde KNT’ler, nanobilimin temelini oluşturan 
nanomalzemeler olarak kabul görmektedir. KNT’ler, her disiplinden çalışma alanına bir 
uygulaması olabilecek potansiyele sahip malzemeler olmakla birlikte seçimli ve yığın 
üretimin gerçekleştirilememesi ve saflaştırma zorluğu gibi engeller mevcuttur. 
Gerçekleştirilen teorik hesaplamalara göre, “eşsiz” olarak nitelendirilen KNT'ler, yığın 
üretim yapılamaması ve kristal kusurları gibi problemler nedeniyle, ne yazık ki pratik 
uygulamalarda beklenen sonuçları verememektedir. Beklentilerin karşılanması için 
istenilen özelliklerde ve miktarda KNT üretiminin yapılabilmesi gerekmektedir. Bu da 
oluşum mekanizmasının belirlenmesine bağlıdır. 
 
Bu projenin amacı kimyasal buhar çöktürme ve bu yöntemin geliştirilmiş bir türü olan 
ve sürekli üretime olanak tanıyan buhar fazı sentezi yöntemleriyle, KNT oluşum 
sürecine etki eden parametrelerin deneysel olarak incelenmesi ve bir gaz analiz 
sisteminin kurulmasıyla KNT oluşum mekanizmasının belirlenmesi için temel 
oluşturmaktır. Bu amaçla, KNT üretimi için kimyasal buhar çöktürme ve buhar fazı 
sentezi sistemleri kurulmuştur. KNT oluşumuna etki eden en önemli parametreler, 
sıcaklık ve basınç başta olmak üzere, kimyasal buhar çöktürme yöntemi için taşıyıcı gaz 
cinsi ve akış hızı ile karbon kaynağı akış hızı, buhar fazı sentezi yöntemi için ise çözelti 
bileşimi ve besleme hızı olarak belirlenmiştir. Bu parametrelerin KNT oluşumuna 
etkisinin belirlenmesi amacıyla, hem klasik deneysel yaklaşımlarla hem de deney 
tasarım yöntemleriyle kapsamlı çalışmalar yapılmıştır.  
 
Elde edilen ürünlerin karakterizasyonu TEM, SEM ve Raman spektroskopisiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucunda, üretilen KNT’lerin çap dağılım grafikleri 
oluşturulmuş ve bağıl çoklukları belirlenmiştir. Bulgular doğrultusunda en uygun KNT 
üretim koşulları belirlenmiştir. Son olarak, kurulumu gerçekleştirilen gaz analiz sistemi 
ile KNT oluşumu sırasında ortamda hangi bileşenlerin hangi miktarlarda oluştuğu 
belirlenmiş ve katalizörsüz ortamda gerçekleştirilen deneylerle karşılaştırma yapılmıştır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Karbon nanotüp, kimyasal buhar çöktürme, buhar fazı sentezi, gaz 
faz analizi
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ABSTRACT 
 

INVESTIGATION OF NANOTUBE GROWTH KINETICS  
 

Discovery of fullerenes and carbon nanotubes (CNT) has led the way to the 
development of nanotechnology and nanomaterial concepts, and today CNTs are 
regarded as the basal nanomaterials of nanoscience. Although, CNTs have the potential 
field of application in every discipline, there are obstacles like selective growth and 
mass production, and difficulties in purification. Even though CNTs are considered as 
“unique” according to theoretical calculations, because of problems like mass 
production and crystal defects, they can not fulfill the expectations in practical 
applications. In order to meet the requirements, CNTs must be produced in desired 
quality and quantity and this is highly dependent on the determination of CNT growth 
mechanism. 
 
Purpose of this study is to investigate the parameters affecting CNT growth process by 
using chemical vapor deposition and vapor phase growth which is a modified technique 
enabling continuous production, and to build a gas analysis system to provide a basis for 
the determination of growth mechanism. With this object in mind, chemical vapor 
deposition and vapor phase growth systems were built. The most important parameters 
affecting the CNT growth were found to be the type of the carrier gas, its flow rate and 
carbon precursor flow rate for the chemical vapor deposition method. For the vapor 
phase growth, composition and feed rate of the catalyst solution were found to be 
critical. Temperature and pressure were found to have significant effects on both growth 
rate and diameter of CNTs for both methods. In order to determine the effects of these 
parameters, both classical approach and experimetal design techniques were applied.  
 
Characterization of the products were performed by TEM, SEM and Raman 
spectroscopy. As a result relative abundance and diameter distribution charts were 
constructed and optimal conditions for CNT production were identified. Finally, the 
components and their quantites were determined during CNT growth by the gas analysis 
system, and results were compared with the experiments conducted in catalyst-free 
environment. 
 
 
Keywords: Carbon nanotube, chemical vapor deposition, vapor phase growth, gas 
phase analysis 
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1. AMAÇ ve KAPSAM 

 

Nanoteknoloji, 1–100 nm boyutlarındaki malzemelerin, atomik ve moleküler boyutta 

incelendiği ve çalışıldığı, uygulamalı ve teorik bilimler ile teknolojileri kapsayan 

araştırma sahasıdır. Nanomalzeme ise, uzunlukları iki ya da üç boyutta 1 ile 100 nm 

arasında değişen malzemelerdir (Drezek et al. 2008). Bu malzemeler yapıları nedeniyle 

kendilerine özgü özellikler gösterir. 1985 yılında fullerenlerin, 1991 yılında da karbon 

nanotüplerin (KNT) keşfi ile nanoteknoloji ve nanomalzeme kavramları gelişmiştir ve 

günümüzde KNT’ler, nanobilimin temelini oluşturan nanomalzemeler olarak kabul 

görmektedir. 

 

KNT'ler neredeyse her çalışma alanına bir uygulaması olabilecek potansiyele sahip 

malzemelerdir. Ancak KNT uygulamalarının önünde önemli engeller bulunmaktadır. 

Bunlar, seçimli ve yığın üretimin gerçekleştirilememesi, mükemmel bir KNT 

dispersiyonu hazırlanamaması ve saflaştırma zorluğu gibi engellerdir. Bunun yanında 

mükemmel kristal yapıda ve yığın miktarda KNT üretiminin gerçekleştirilememiş 

olması önemli bir darboğazdır. Yapılan teorik hesaplamalara göre, “eşsiz” olarak 

nitelendirilen KNT'ler, ne yazık ki pratik uygulamalarda beklenen sonuçları 

verememektedir. Bu durumu ortadan kaldırmak için KNT oluşum mekanizmasının 

aydınlatılması şarttır. 

 

Raporda, KNT’ler, özellikleri ve üretim yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiş, 

proje kapsamında yapılan sistem tasarımları ve kurulumları ile bu sistemlerde 

gerçekleştirilen deneysel çalışmalar aktarılmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Karbon Nanotüpler 

 

KNT’ler, karbonun bir allotropu olup, grafen tabakalarının silindirik bir biçimde 

katlanmasıyla meydana gelen ve dış çapları nanometre mertebesinde olan tüp şekilli 

yapılardır. Şekil 2.1’de karbonun allotroplarından, elmas, grafit, fulleren ve KNT kristal 

yapıları gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil 2.1 Karbonun allotropları, a) elmas b) grafit c) fulleren (C60) d) karbon nanotüp 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Eight_Allotropes_of_
Carbon.png, 2007) 

 

Yukarıdaki tanımda geçen, “atomik karbon tabakalarının silindirik bir biçimde 

katlanmaları” ifadesi karbon nanotüp yapısının anlaşılması için geliştirilmiş teorik bir 

tanımdır (Terrones 2003) ve nanotüplerin oluşum mekanizmalarıyla ilgisi yoktur. 

Karbon nanotüplerin oluşum mekanizmaları çok karmaşık olmakla beraber, hala tam 

olarak aydınlatılabilmiş değildir.  

 

Asıl olarak bir fulleren üretim yöntemi olan elektrik ark yöntemi ile Iijima, 1991 yılında 

çok duvarlı karbon nanotüpleri (ÇDNT) keşfetmiştir (Iijima 1991). Tek duvarlı karbon 

nanotüpler (TDNT), 1993 yılında Iijima et al. ve Bethune et al. tarafından eş zamanlı 

a b c 

d 
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olarak keşfedilmiştir (Iijima et al. 1993, Bethune et al. 1993). Bununla birlikte karbon 

nanotüplerin ilk TEM görüntüleri, nano boyutta karbon filamentleri adı altında çok daha 

önce 1952 yılında Radushkevich ve Lukyanovich tarafından elde edilmiştir (Monthioux 

& Kuznetsov 2006). 1976 yılında ise, benzen ve ferrosenin pirolizi ile elde edilen 

karbon fiberlerinin yapılarını incelemek isteyen Endo et al., karbon nanotüplerin ilk 

HRTEM görüntülerini elde etmiş olmakla birlikte, bu yapılar 1991 yılında 

isimlendirilmiştir (Terrones 2003). 

 

2.2 Karbon Nanotüplerin Sınıflandırılması 

 

KNT’ler duvar sayılarına ve kristal yapılarına göre iki farklı şekilde 

sınıflandırılabilirler.  

 

Duvar sayılarına göre, Tek Duvarlı Karbon Nanotüp (TDNT) ve Çok Duvarlı Karbon 

Nanotüp (ÇDNT) olarak sınıflandırılırlar. TDNT’ler sadece bir tane atomik grafen 

katmanından meydana gelmiştir. ÇDNT’ler ise iç içe geçmiş eş eksenli TDNT’lerden 

oluşurlar (Şekil 2.2). 

 

 

 

Şekil 2.2 Tek ve çok duvarlı KNT’ler (Monthioux and Kuznetsov 2006, Iijima 1991) 
 

KNT’ler bir grafen düzleminin silindirik biçimde katlanmasıyla oluştuğundan, 

özeliklerin belirlenmesi amacıyla bir altıgen kafes tanımlanmıştır. Şekil 2.3’te, 

karbonun bir allotropu olan grafitin kristal yapısı gösterilmiştir.  
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Şekil 2.3 Grafitin kristal yapısı 
 

Şekil 2.3’de de görüldüğü gibi grafit, sp2 bağlı atomik karbon tabakalarından meydana 

gelmiştir. Bu tabakaların her biri grafen olarak adlandırılır. Grafen tabakaları, karbon 

atomlarının altıgen kafes biçiminde, bal peteğini andıracak bir düzende dizilmesiyle 

meydana gelmiştir. Bu altıgen kafes düzlemi, KNT’lerin kristal yapılarının 

tanımlanmasında kullanılır (Şekil 2.4). 

 

 

 

Şekil 2.4 Altıgen kafes düzlemi 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/CNTnames.png, 
2007) 
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Şekil 2.4’te 1a
r

 ve 2a
r

 bu düzlem için tanımlanmış birim vektörler, n ve m ise bu birim 

vektörlerin katsayılarıdır. Birim vektörlerin yönleri farklı ancak büyüklükleri eşittir; 

 

3aaa CC21 ==
rr

         (1) 

 

Burada aCC değeri 1.42 Ao’dur ve sp2 hibritleşmiş karbon için C-C bağı uzunluğudur. 

Birim vektörlerin alacağı farklı n ve m katsayılarına göre grafen yaprağının katlanma 

yönünü ve KNT özeliklerini belirleyen bir kiral vektör ( hC
r

) ve kiral açı oluşur 

(Terrones 2003).  KNT’ler, katlanma yönlerine göre üç tipe ayrılırlar; 

• Koltuk KNT (n=m) 

• Zigzag KNT (m=0) 

• Kiral KNT (n≠m) 

 

 

 

Şekil 2.5 Koltuk (a), zigzag (b) ve kiral (c) KNT’ler (Terrones 2003) 
 

Kiral vektör aynı zamanda, KNT çapını belirler: 

 

π

++
=

22
CC mnmna3

d     (2) 
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Kiral açı (θ), kiral vektör ile zigzag doğrultusu arasındaki açı olup, Şekil 2.4’teki altıgen 

kafes düzlemi için aşağıdaki gibi ifade edilir: 

 












+
−=θ

mn2

3m
arctan          (3) 

 

Yukarıdaki eşitlik yardımıyla koltuk (n=m) ve zigzag (m=0) KNT’ler için kiral açı 

hesaplanabilir.  Bu durumda koltuk KNT için θ = -30o ve zigzag KNT için θ = 0o olur. 

Kiral açının -30o ile 0o arasında olduğu durumlarda ise kiral KNT’ler oluşur (Wildöer et 

al. 1998). KNT tipleri için (n,m) katsayıları ve kiral açı değerleri Çizelge 2.1’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 2.1 KNT tipleri için (n,m) katsayıları ve kiral açı değerleri 
 

(n,m) Kiral açı KNT tipi 

n = tamsayı, m = 0 θ = 0o Zigzag 

n = m θ = -30o Koltuk 

n ≠ m -30o<θ<0o Kiral 

 

2.3 Karbon Nanotüplerin Özelikleri 

 

KNT’ler kimyasal olarak inert maddelerdir, ancak bir grafen yaprağı ile 

karşılaştırıldığında KNT’ler daha reaktiftir. Bunun sebebi KNT’lerin kavisli olmasıdır 

(Niyogi et al. 2002).  

 

Kavislilik, piramitleşme açısının artmasına ve π-orbitallerinin hizalanmasında 

bozukluklara yol açmaktadır. Piramitleşme açısı θp ile gösterilir ve aşağıdaki gibi 

hesaplanır; 
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o
P 90−θ=θ σπ          (4) 

 

Burada θσπ , σ ve π bağları arasındaki açıdır.  

 

 

 

Şekil 2.6 Sırasıyla, sp2 ve sp3 hibritleşmiş karbon için piramitleşme açıları 
 

Şekil 2.6’da da görüldüğü gibi sp2 hibritleşmiş karbon için piramitleşme açısı 0’dır. 

Ancak KNT yapısı silindirik olduğundan, π-orbitallerinin hizalanmasında sapmalar 

meydana gelmektedir. Şekil 2.7’de C60 fulleren ve (5,5) TDNT için  π-orbitali 

hizalanma bozuklukları gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.7 C60 fulleren ve (5,5) TDNT için  π-orbitali hizalanma bozukluğu ve sapma 
açısı (φ) 

 

KNT çapı küçüldükçe, kavislilik artacağından π-orbitallerindeki sapma açısı da 

artacaktır. Çizelge 2.2’de, çeşitli çaplardaki TDNT’ler için piramitleşme ve π-orbitali 

sapma açıları gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.2 Değişik çaptaki TDNT’ler için piramitleşme ve π-orbitali sapma açıları 
 

(n,m) KNT çapı (nm) Piramitleşme açısı 

(θP) 

π-orbitali sapma 

açısı (φ) 

(5,5) 6,76 5,97 0,213 

(10,0) 7,81 5,15 0,185 

(6,6) 8,11 4,99 0,176 

(12,0) 9,37 4,30 0,153 

(7,7) 9,47 4,27 0,150 

(8,8) 10,82 3,74 0,131 

(14,0) 10,93 3,69 0,131 

(16,0) 12,49 3,24 0,114 

(9,9) 12,70 3,33 0,116 

(10,10) 13,52 3,00 0,104 

(18,0) 14,05 2,88 0,101 

(20,0) 15,61 2,59 0,091 

 

Sapma açısının artması piramitleşme açısını artıracağından, bağların koparılması 

kolaylaşacaktır. Bu sebeple KNT çapı küçüldükçe, reaktiflik artar. KNT’lerin kimyasal 

özelikleri değerlendirilirken, tüp ekseni ile kapağı ayrı ayrı ele alınmalıdır. Çünkü tüp 

eksenindeki ve tüp kapağındaki π-orbitali sapma açıları ve dolayısıyla piramitleşme 

açıları farklı olacaktır. Örneğin, (10,10) bir TDNT için piramitleşme açısı, θP=3.00o’dir. 

Bu TDNT’nin kapağını oluşturacak eşdeğer çaplı fullerenin (C240) piramitleşme açısı 

ise, θP=9.70o’dir. Bu da KNT kapağının, ekseninden daha reaktif olduğunu 

göstermektedir. 

 

KNT’lerin elektriksel özelikleri, kiral vektörlerine dolayısıyla n ve m katsayılarına göre 

belirlenir. (n,m) farkı 3’e tam olarak bölünebilirse KNT metalik, bölünemiyorsa 

yarıiletken olur. Koltuk KNT’lerde n=m olduğundan n-m=0’dır. Böylece tüm koltuk 

KNT’ler metaliktir (Terrones 2003). Şekil 2.8’de altıgen kafes düzlemi üzerinde, farklı 

(n,m) katsayılarına sahip KNT’lerin metalik/yarıiletken özelikleri gösterilmiştir. 
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Şekil 2.8 Farklı n ve m katsayılarına sahip KNT’lerin elektriksel özelikleri (Terrones 
2003) 

 

KNT’ler 1-B yapıları gereği balistik iletken malzemelerdir. Balistik iletkenlik, 

malzemelerin kristal özelikleri ile ilgilidir ve elektronların çarpışma olmadan malzeme 

boyunca ilerlemesi anlamına gelir. Çarpışma meydana geldiğinde, elektronlar yavaşlar 

ve direnç meydana gelir. Bu nedenle KNT’lerin akım taşıma kapasiteleri oldukça 

yüksektir (1x109 A/cm2). Frank et al. ÇDNT’lerin balistik iletken olduğunu ispatlamış 

ve iletkenliğin KNT uzunluğu ile değişmediğini göstermiştir. 

 

KNT’ler bilinen en yüksek ısıl iletkenliğe sahip maddelerdir. Çizelge 2.3’te (10,10) 

TDNT ve çeşitli malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri verilmiştir. 

 

Çizelge 2.3 Çeşitli malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri  
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_thermal_conductivities, 2009, Berber 
et al. 2000) 

  
Madde Isıl iletkenlik, W/mK (oda sıcaklığında) 

Altın 314 – 318 

Bakır 353 – 386 

Gümüş 406 – 429  
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Çizelge 2.3 Çeşitli malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri (devam) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_thermal_conductivities, 2009, Berber 
et al. 2000, Sun et al. 2009) 

 

Elmas (sentetik) 2000 – 2500 

Grafit, grafen katmanına paralel yönde 0,0131 

Grafit, grafen katmanına dik yönde 1900 

(10,10) TDNT 6600 

 

Berber et al. KNT ısıl iletkenliğinin sıcaklıkla değişimini incelemişlerdir. İzotopça 

zenginleştirilmiş %99,9 saflıkta 12C elmas kristalinden (T=104 K, λ=41000 W/mK) 

sonra bilinen en yüksek ısıl iletkenlik değerini tespit etmişlerdir. Şekil 2.9’da (10,10) 

TDNT için ısıl iletkenliğin sıcaklıkla değişimi gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 2.9 (10,10) TDNT için ısıl iletkenliğin sıcaklıkla değişimi (Berber et al. 2000) 
 

KNT’ler vakumda 2800 oC, atmosferik basınçta ise 750 oC sıcaklıkta parçalanırlar.  

 

KNT’ler bilinen en sağlam malzemelerdir. Mekanik özeliklerin değerlendirilmesinde 

etkili faktörler, Young Modülü (Elastiklik Modülü), çekme dayanımı ve özgül 

mukavemettir. Young Modülü, çekme dayanımının, kopma uzamasına oranı olup 

aşağıdaki gibi ifade edilir; 
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LA

FL

L

L

A

F

UzamasıKopma

mıDayanıÇekme
E,ModülüYoung

0

0

0

o

∆
=

∆
=≡     (5) 

Burada, 

F : Malzemeye uygulanan kuvvet 

A0 : Kuvvetin uygulandığı dik kesit alanı 

L0 : Malzemenin kuvvet uygulanmadan önceki uzunluğu 

∆L : Malzemedeki uzunluk değişimi 

 

Çekme dayanımı, kalıcı şekil bozukluğu olmadan bir malzemeye uygulanabilen en 

yüksek gerilim ya da malzemenin dayanabileceği en yüksek gerilim olarak ifade edilir. 

Özgül mukavemet ise, malzemenin mukavemetinin, yoğunluğuna oranıdır. Çizelge 

2.4’te, bazı malzemeler ile KNT’nin mekanik özelikleri verilmiştir. 

 

Çizelge 2.4 Bazı malzemelerin mekanik özelikleri 
 

Malzeme Young 

Modülü, 

GPa 

Malzeme Çekme 

Dayanımı, 

GPa 

Malzeme Özgül 

Mukavemet, 

kNm/kg 

Nylon 5 Çelik 2,0 Beton 4,3 

Cam 72 Cam fiberi 3,4 Nylon 97,3 

Titanyum 112 Kevlar® 3,6 Çelik 254 

Çelik 210 KNT 62 Kevlar® 2514 

KNT 1000   KNT 46268 

 

Forro et al., TDNT demetine AFM ucu ile kuvvet uygulayarak, Young Modülü’nün 

KNT çapıyla değişimini incelemiş ve KNT çapı azaldıkça, Young Modülü’nün arttığını 

göstermişlerdir. 
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2.4 Karbon Nanotüplerin Üretim Yöntemleri 

 

2.4.1 Elektrik ark yöntemi 

 

Elektrik ark yönteminde karbon atomlarının, karşılıklı grafit elektrotlar arasında yüksek 

akım sağlanarak oluşturulan plazma içinde buharlaştırılması gerçekleştirilmektedir 

(Dresselhaus et al. 2001). Asıl olarak fulleren üretimi için geliştirilmiş olan elektrik ark 

yöntemi, KNT üretimi için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemle 

üretilen numune içinde KNT dışında safsızlıklar (fulleren, amorf karbon ve karbonlu 

diğer yapılar) ve metal katalizörü olduğundan, bunların uzaklaştırılması gerekmektedir. 

 

Bu yöntem, aralarında yaklaşık 1 mm mesafe olacak şekilde uç uca yerleştirilmiş iki 

grafit elektrodun, düşük basınçlarda (50–700 mbar) inert atmosfer altında (helyum, 

argon) buharlaştırılmasını içerir. Şekil 2.10’da tipik bir elektrik ark reaktörünün 

konfigürasyonu gösterilmektedir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar sonucunda sıvı 

azot altında da KNT üretilebileceği gösterilmiştir. Elektrotlar arasında, 20 V potansiyel 

fark ile meydana gelen 50–100 A doğru akım, yüksek sıcaklık boşalımı sağlanır. Bu 

boşalım elektrotlardan birini buharlaştırarak, diğer elektrot üzerinde çubuk şeklinde bir 

çökelti oluşturur. Plazmanın uniformluğu ve sıcaklığı, metal katalizör yoğunluğu 

nanotüplerin çap dağılımını etkilemektedir.  

 

 Elektrik ark yöntemi yüksek saflıkta TDNT ve ÇDNT üretiminde oldukça başarılı bir 

yöntemdir. İnert gaz basıncı ve elektrik akımı gibi parametreler değiştirilerek ÇDNT 

üretimi gerçekleştirilebilir. TDNT üretimi için, metal katalizörü gereklidir (Dresselhaus 

et al. 2001).  
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Şekil 2.10 Elektrik ark reaktörü 
 

1991 yılında Iijima iğne benzeri tüpler içeren yeni bir karbon malzemesinin üretimini 

gerçekleştirdi. Tüpler, elektrik ark yöntemiyle fulleren sentezine çok benzeyen bir 

işlemle üretildi. Karbon iğneler, 4–30 nm çap ve 1 mm uzunluğa sahipti. Malzeme, 

doğru akım (DC) geçirilen karbon elektrodun negatif ucunda, argon atmosferinde 

üretilmiştir. TEM görüntüleri, malzemenin eş merkezli iç içe geçmiş 2 ile 50 silindirik 

grafit yapraktan oluştuğunu göstermiştir (Popov 2004).  

 

Elektrik ark yöntemiyle büyük ölçekte ÇDNT üretimi Ebbesen ve Ajayan tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 500 Torr helyum atmosferinde iki ince grafit elektrot arasında 18 V 

potansiyel farkında doğru akım uygulanmıştır. 2–20 nm çap aralığında ve birkaç 

mikrometre uzunluğunda ÇDNT’ler üretilmiştir  (Popov 2004). 

 

1993 yılında Iijima ve Ichihashi ile Bethune et al., katalizör kullanarak elektrik ark 

yöntemi ile eş zamanlı olarak TDNT üretimini gerçekleştirmişlerdir. Iijima 10 Torr 

metan ve 40 Torr argondan oluşan bir gaz karışımı içeren reaktörde, dikey olarak 

karşılıklı yerleştirilmiş iki grafit elektrot kullanmıştır. Alttaki elektrodun (katot) 

yüzeyini çok derin olmayacak şekilde oyulmasıyla, buharlaşma sırasında demirin 
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tutulmasını sağlamıştır. Ark boşalımı, elektrotlar arasında 200 A doğru akım ve 20 V 

potansiyel fark sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Kullanılan argon, demir ve metan, TDNT 

oluşumu için kritik önem taşımaktadır. 0.7-1.65 nm çap aralığında TDNT’ler 

üretilmiştir (Popov 2004).  

 

 

 

Şekil 2.11 Elektrik ark yöntemiyle elde edilen TDNT numunelerinin TEM görüntüsü a) 
Iijima ve Ichihashi, b) Bethune et al. c) Journet et al. 

 

Bethune et al. (1993) ise toz halindeki metal katalizörü (demir, nikel ya da kobalt) ve 

grafitten oluşan karışımı içine elektrotların içini oyarak yerleştirmiştir. Elektrotlar 95-

105 A akım ile 100-500 Torr He basıncı altında buharlaştırılmıştır. TEM analizinden 

elde edilen sonuçlara göre sadece Co katalizörü eşliğinde TDNT sentezi 

gerçekleştirilmiştir (Bethune et al. 1993). 

 

Yığın miktarda TDNT üretimi Journet et al. tarafından gerçekleştirilmiştir. Anodun içi 

oyularak, metal katalizör karışımı (Ni-Co, Co-Y ya da Ni-Y) ve grafit tozu 

yerleştirilmiştir. Ark boşalımı 660 mbar basıncında He atmosferinde, 100 A akım ve 30 

V’luk sabit voltaj düşüşü ile gerçekleştirilmiştir. Potansiyel farkın sabit olarak 

düşürülmesi, elektrotlar arasındaki mesafenin (yaklaşık 3 mm) sabit tutulmasıyla 

gerçekleştirilmiştir. (Journet et al. 1997). Şekil 2.11’de Iijima ve Ichihashi (1993), 

Bethune et al. (1993) ve Journet et al. (1997) tarafından üretilen TDNT’lerin TEM 

görüntüleri verilmiştir. 

 

Elektrik ark yöntemi mevcut konfigürasyonu ile sürekli KNT üretimi için uygun 

değildir. Elektrot harcandığında üretim tamamlandığından kesikli bir üretim yöntemidir. 
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2.4.2 Lazerle buharlaştırma yöntemi 

 

Lazerle buharlaştırma ile ilk defa 1996 yılında Smalley ve çalışma grubu KNT üretimi 

yapılabileceğini göstermiştir (Thess et al. 1996). Bu yöntemde, grafit ve metal katalizör 

karışımı içeren kütle, yaklaşık 1200 oC sıcaklıktaki yatay bir tüp fırında, lazer pulsu ile 

buharlaştırılmaktadır. Oluşan KNT’ler, inert bir gaz akımı ile ısıtma bölgesinin dışında 

bulunan soğutulmuş numune toplayıcının üzerine taşınarak çökelir. Şekil 2.12’de lazerle 

buharlaştırma sistemi gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.12 Lazerle buharlaştırma sistemi (http://ipn2.epfl.ch/CHBU/images/laservap.gif, 
2007) 

 

Smalley ve çalışma grubu, bu yöntemle 1-10 g mertebesinde TDNT sentezi 

gerçekleştirmiştir. Smalley ve çalışma grubu tarafından lazerle buharlaştırma ile üretilen 

TDNT numunesinin TEM görüntüsü Şekil 2.13’te verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.13  Smalley ve çalışma grubu tarafından lazerle buharlaştırma ile üretilen TDNT 
numunesinin TEM görüntüsü 

 

Elektrik ark yönteminde olduğu gibi, lazerle buharlaştırma yöntemi ile sürekli KNT 

üretimi gerçekleştirilemez. Grafit/metal katalizör kütlesi tükendiğinde üretim 

bitmektedir. 
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2.4.3 Kimyasal buhar çöktürme 

 

Kimyasal buhar çöktürme (CVD), oldukça eski bir prosestir. İlk pratik uygulaması 

olarak, 1880'lerde akkor lamba filamentlerinin dayanıklı hale getirilmesi için, 

filamentlerin karbon ya da metallerle kaplanması örnek verilebilir. Aynı yıllarda 

Ludwig Mond ve diğerleri saf nikel eldesi için CVD ile karbonil prosesini 

geliştirmişlerdir. Sonraki 50 yılda yavaş yavaş gelişen yöntem, tantal, titanyum ve 

zirkonyum gibi yüksek saflıkta refrakter metallerin üretimi için kullanılmış ayrıca çeşitli 

prosesler geliştirilmiştir (iyodür parçalanması, de Boer-Van Arkel prosesi; magnezyum 

indirgeme prosesi, Kroll prosesi). İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yöntem, 

araştırmacılar tarafından oldukça ilgi görmüştür. CVD yöntemiyle ilgili önemli tarihler 

aşağıdaki gibidir (Pierson 1999): 

• 1960: Kimyasal buhar çöktürme (CVD) ve Fiziksel buhar çöktürme (PVD) 

terimlerinin ortaya atılması  

• 1960: Yarıiletken üretiminin gerçekleştirilmesi 

• 1960: İş aletlerin TiC kaplaması 

• 1963: Plazma CVD'nin elektronik endüstrisinde kullanılması 

• 1968: CVD yöntemi ile kaplanmış karbürlerin endüstriyel olarak kullanıma 

geçilmesi 

• 1980: Elmas kaplamaların gerçekleştirilmesi 

• 1990:  

o Seramik ve metal çöktürme için metalorganik CVD uygulaması 

o Optik ve optoelektronik alanlarında CVD ile büyük gelişmelerin elde edilmesi 

o CVD yöntemiyle KNT üretimi 

  

2.4.3.1 CVD yöntemiyle KNT üretimi 

 

CVD ile KNT üretimi, metal katalizör içeren malzemenin yüksek sıcaklıklara ısıtılması 

ve hidrokarbon gazının bu malzeme üzerinden geçirilmesine dayanır. KNT oluşumu, 

sıcaklıkla parçalanan hidrokarbon gazındaki karbonun katalizör üzerine çökelmesi ve 

büyümesi ile gerçekleşir. 
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CVD yöntemi en genel haliyle iki kısım olarak incelenebilir (Dupuis 2005); 

� Katalizör hazırlama  

� Tepkime  

 

Demir, nikel, kobalt gibi geçiş metalleri KNT oluşumunu katalizler. Ancak yığın 

haldeki malzeme, KNT sentezi için karbon kaynağı gazın parçalanmasını 

katalizleyemez. Bu sebeple metal öncelikle dispers edilmelidir (Ermakova et al. 2001). 

Katalizör hazırlama işlemi, katalizörün dispers edilmesi ve tepkimeye hazır hale 

getirilmesini kapsar. Katalizör hazırlama için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 

 

Heterojen bir yöntem olan sol-jel yönteminde, aktif bileşen, yüzey özeliklerini arttırıcı 

bileşiğe emdirilir. Yüzey özeliklerini arttırıcı bileşenin rolü, aktif bileşen yapısını kararlı 

hale getirerek daha sonra uygulanacak işlemlerde aktif bileşenin sinterlenmesini 

önlemektir. Genellikle silika ve alumina gibi indirgemesi zor olan oksitler yüzey 

özeliklerini arttırıcı olarak kullanılır. Demir/silika nanokompoziti parçacıklarının eldesi 

için, tetraetoksisilan (yüzey özeliklerini arttırıcı bileşen) ve demir nitrat (aktif bileşen) 

sulu çözeltisi ile etanol karıştırılır. Karışım daha sonra jelleştirilir ve fazla suyun ve 

çözücünün uzaklaştırılması amacıyla kurutulur. Son olarak kalsinasyona tabi tutulur 

(Dupuis 2005). 

 

Bileşiklerin ortak indirgenmesi yönteminde, katalizörün nitratları ve metal oksit destek 

katısı örneğin, Co- ya da Ni(NO3)2.6H2O ve Mg(NO3)2.6H2O, üre ya da sitrik asit gibi 

organik bir bileşikle ve suyla karıştırılır. Karışımın ısıtılmasıyla, nitratlar indirgenerek 

katalizör karışımı elde edilir  (Dupuis 2005). 

 

Emdirme yöntemi katalizör içeren bileşiğin (örneğin, demir oksalat) çözelti haline 

getirilmesi ve destek katısına çözeltinin yerleştirilmesini içerir. Bu yöntemle bileşik 

substrat üzerine yerleştirilir. Daha sonra çözücü buharlaştırılır ve katalizör kurutulur 

(Dupuis 2005). 
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İyon değişimi-çöktürme yönteminde, katalizör bileşiği çözelti haline getirilerek zeolit 

üzerine yerleştirilir. Bu durumda, bileşiğin anyonu ile bir zeolit anyonunun değişimi söz 

konusudur. Böylece yeni bir katalizör bileşiği meydana gelir. Daha sonra malzeme 

kalsinasyona tabi tutularak ısıl parçalanma sağlanır ve metal oksit elde edilir (Dupuis 

2005). 

 

İyon adsorpsiyonu-çöktürme yönteminde, destek katısı katalizör bileşiği çözeltisine 

(Co(H3C–CO2)2.4H2O) daldırılır. Destek katısının yüzeyinde bir asit-baz tepkimesi 

meydana gelir ve katalizör bileşiği çöker (kobalt asetat). Tepkime, hazırlanan metal 

katalizör çözeltisinin pH'ının değiştirilmesi ile kontrol edilebilir. Daha sonra malzeme 

kalsinasyona tabi tutularak, katalizör oksit formunda elde edilir (Dupuis 2005). 

 

Ters misel yönteminde, katyonik bir yüzey aktif madde organik bir çözücüde (örneğin, 

toluen) çözülür. Çözeltiye öncelikle metal tuzu eklenir, daha sonra oksitlenmiş metali 

nötr halde elde etmek için indirgeyici bir etken madde (ajan) katılır. Böylece metal 

nanoparçacıkları içeren kolloidal bir dispersiyon elde edilmiş olur. Nanoparçacıklar 

saflaştırılır ve dispersiyon destek katısına yerleştirilerek oda sıcaklığında kurutulur 

(Dupuis 2005). 

 

Metal karbonil bileşiğinin parçalanması ile nanoçekirdekleri şeklinde elde edilebilir. 

Yöntemde karbonil bileşiği eter çözeltisine eklenir ve nanoparçacıklarının 

topaklanmasını önleyici etken maddeler eklenir (örneğin, oktanoik asit). Çözelti metal 

bileşiğinin parçalanmasını sağlayabilecek bir sıcaklıkta (örneğin, 286 oC) geri soğutucu 

altında kaynatılır (Dupuis 2005).  

 

Bu araştırmada katalizör, sol-jel yöntemiyle hazırlanmıştır. Bu sebeple katalizörün 

tepkime için hazırlanması işleminin basamakları (kalsinasyon ve indirgeme) sadece sol-

jel yöntemi için verilmiştir. Katalizörün tepkime için hazır hale getirilmesi, temel olarak 

KNT'lerin üzerinde büyüyeceği metal parçacıklarının serbest halde elde edilmesini 

amaçlamaktadır. Bunun için, sol-jel yöntemiyle hazırlanan katalizör öncelikle 

kalsinasyon işlemine tabi tutulur. Burada amaç, oluşan yapının mekanik özeliklerinin 
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arttırılmasıdır. Kalsinasyon işlemi çoğunlukla vakumda (10-3 Torr) ve 400-700 oC 

sıcaklık aralığında gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra metal atomlarına bağlanmış 

oksijen atomlarının uzaklaştırılması amacıyla bir taşıyıcı gaz ile hidrojen beslenir. Bu 

indirgeme işlemi genellikle 500-700 oC sıcaklık ve 50 – 760 Torr basınç aralığında 

gerçekleştirilir.  

 

Katalizör tepkimeye hazır hale getirildikten sonra, KNT sentezinin gerçekleştirilmesi 

için inert bir taşıyıcı gaz akımı içinde karbon kaynağı (metan, etilen, asetilen, 

karbonmonoksit vb.) beslemesi yapılır. Karbon kaynağı gazın parçalanması için 

tepkime 500-1200 oC sıcaklıkta gerçekleştirilir. 50 – 760 Torr basınç aralığında 

çalışılabilir. Yaygın olarak kabul görmüş tepkime süresi birkaç dakika ile birkaç saat 

arasında değişmektedir. Belirli bir zaman sonra KNT oluşumu katalizörün deaktive 

olması sebebiyle son bulur. Bu aşamadan sonra karbon kaynağı gaz parçalanmaya 

devam eder ancak, çökelme amorf karbon şeklinde meydana gelir. 

 

CVD yöntemi bahsedilen diğer temel yöntemler gibi kesikli bir yöntemdir. Katalizör 

üzerinde KNT oluşumunun tamamlanıp katalizörün deaktive olması ile tepkime 

sonlanır. 

 

2.4.3.2 CVD yönteminin incelenmesi 

 

CVD yöntemi termodinamik, kimyasal kinetik ve akışkanlar mekaniği gibi temel ve 

uygulamalı bilimleri bir arada bulunduran bir yöntemdir. Bu yöntemin anlaşılabilmesi 

ve uygun üretimin yapılabilmesi için sistemin kinetik ve hidrodinamik olarak 

incelenmesi gerekmektedir.  

 

Bu bölümde CVD sisteminin hidrodinamik ve kinetik olarak incelenmesine ayrıca hız 

kısıtlayıcı basamaklara yer verilmiştir. KNT oluşumunun temel bir tepkimesi 

olmadığından kinetik analizlerin basit bir biçimde yapılması söz konusu değildir 

(Pierson 1999). 
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Kütle aktarım mekanizması CVD yönteminde reaktantların substrata nasıl ulaşacağının 

bilinmesini sağlar. Akışkan, borulardan, vanalardan vb. geçtiğinden dolayı substrat ile 

temas etmeden, sıcaklığı ve basıncı değişmektedir. Ayrıca meydana gelen tepkime 

heterojendir (gaz fazdan doğrudan katı faza geçiş olmaktadır). Bazı durumlarda 

akışkanın substrata ulaşmasından önce tepkime gerçekleşmektedir. Bir CVD 

tepkimesinde meydana gelen olaylar Şekil 2.14’te gösterilmiştir (Pierson 1999). 

 

 

 

Şekil 2.14 Tepkime sırasında gerçekleşen olaylar (Pierson 1999) 
 

Borusal reaktör içinden akan gazın/gaz karışımının davranışı akışkanlar mekaniği ile 

belirlenir. Akışkan akımını Reynolds sayısı karakterize eder. CVD'de akış çoğunlukla 

laminer olmakla beraber, bazı durumlarda konvektif gaz hareketinden dolayı bozulur, 

bazı durumlarda ise türbülent olabilir. Laminer akış söz konusu olduğunda, borunun 

cidarından akış sıfırdır. Sınır tabakası, akış hızının sıfır olduğu bölge ile, hızın yığın 

akışkanın hızına eşit olduğu bölge arasındaki tabakadır (Şekil 2.15).  

 

 

 

Şekil 2.15 Sınır tabaka (Pierson 1999) 
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Bu sınır tabaka, borunun girişinden başlayarak akış kararlı hale gelene kadar kalınlığı 

artar. Sınır tabakasının dışında olan gaz moleküllerinin, substrat yüzeyine ulaşabilmeleri 

için bu tabakadan içeri difüzlenmeleri gerekir. Şekil 2.16’da yatay bir boruda hızın 

değişimi gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.16 Yatay bir borudaki hız profili ve sınır tabakanın gösterimi (Pierson 1999) 
 

Daha önce de bahsedildiği gibi boru merkezinde hız en yüksekken, cidarlarda sıfırdır. 

Ayrıca boru girişinde hız profili daha sığdır ve akışla birlikte artar. Isıl sınır tabakası 

hidrodinamik sınır tabakasına benzerdir. Gaz molekülleri sıcak yüzeylerle temasa 

geçtiklerinde çok hızlı bir şekilde ısınırlar. Bu da dik bir sıcaklık profiline sebep olur. 

Ortalama sıcaklık boru boyunca artar (Pierson 1999). Şekil 2.17’de yatay bir borudaki 

sıcaklık profili ve sınır tabaka gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.17 Yatay bir borudaki sıcaklık profili ve sınır tabakanın gösterimi (Pierson 
1999) 
 

Reaktant gazlar boru boyunca ilerledikçe, kademeli olarak derişimleri azalır. Bununla 

birlikte sınır tabakadaki yan ürün derişimi de kademeli olarak artar. Bunun anlamı, 
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borunun bir noktasında reaktant gaz derişimi sıfır olduğundan çökelme duracaktır. Şekil 

2.18’de reaktant derişimleri gösterilmiştir (Pierson 1999). 

 

 

 

Şekil 2.18 Yatay bir boruda reaktant derişimi ve sınır tabakanın gösterimi (Pierson 
1999) 

 
Gaz akış hızı, sıcaklık ve reaktant derişim sınır tabakaları bazı durumlarda çakışabilir. 

Yavaş tepkimelerde hız ve sıcaklık profilleri daha erken bir basamakta gelişirken, 

çökelme tepkimesi daha uzak bir bölgeye yayılır (Pierson 1999). 

 

CVD için hız kısıtlayıcı basamak genellikle yüzey tepkimesi ya da kütle aktarımı olur. 

Yüzey tepkimesi kısıtlayıcı basamak olduğunda, tepkime hızı, varolan reaktant gaz 

miktarına bağlıdır. Örneğin bir CVD sisteminde düşük sıcaklık ve basınçta 

çalışıldığında, tepkime yavaş gerçekleşir. Sıcaklık azaldıkça tepkime hız sabiti 

dolayısıyla tepkime hızı azalır. Basınç azaldıkça sınır tabaka kalınlığı azaldığından, 

difüzyon katsayıları büyük olur. Böylece reaktantlar yüzeye kolaylıkla ulaşır. Şekil 

2.19’da hız kısıtlayıcı basamağın yüzey tepkimesi olduğu durum gösterilmiştir (Pierson 

1999).  

 

 

 

Şekil 2.19 Hız kısıtlayıcı basamağın yüzey tepkimesi olması durumu (Pierson 1999) 
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Kütle aktarımının hız kısıtlayıcı basamak olduğu durumda, reaktantların sınır tabakaya 

difüzyonu ve oluşan yan ürünlerin sınır tabakadan dışarı difüzyonu kontrol edici 

parametrelerdir. Bu durum, genellikle basınç ve sıcaklık yüksek olduğunda gerçekleşir. 

Sonuç olarak gaz akış hızı düşük ve sınır tabaka kalınlığı büyüktür. Bu da reaktantların 

sınır tabakaya difüzyonunu zorlaştırır. Bununla birlikte, sıcaklık yüksek olduğundan 

parçalanma hızı yüksektir ve yüzeye ulaşan moleküller çok hızlı bir şekilde tepkimeye 

girer. Şekil 2.20’de hız kısıtlayıcı basamağın kütle aktarımı olduğu durum gösterilmiştir 

(Pierson 1999).  

 

 

Şekil 2.20 Hız kısıtlayıcı basamağın kütle aktarımı olması durumu (Pierson 1999) 
 

2.4.3.3 CVD türleri 

 

KNT üretiminin gerçekleştirilmesinden bu yana, proseste bazı değişiklikler yapılarak 

pek çok farklı CVD yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin geliştirilmesinin çeşitli 

amaçları vardır. Aşağıda buhar fazı sentezi ve diğer CVD çeşitleri, amaçları ile 

açıklanmıştır. 

 

2.4.3.3.1 Buhar fazı sentezi 

 

Buhar fazı sentezi (VPG), düşük maliyetli, yüksek saflıkta, yığın miktarda ve sürekli 

KNT üretimine olanak tanıyan bir yöntemdir (Lee et al. 2002). Bu yöntemde substrat 

hazırlama işlemi yer almaz, bunun yerine metal katalizör içeren bir bileşik ya da 

bileşiğin çözeltisi buharlaştırılıp taşıyıcı bir gaz ile sisteme beslenir. Böylece reaktörün 

her bölgesinde katalizör bulunur ve teorik olarak her bölgede KNT oluşur. Katalizör 

içeren bileşik organik bir çözücüde çözülerek reaktöre beslendiğinde, hem karbon hem 
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de metal katalizörü bulundurmuş olur. Karışımla birlikte ayrıca bir karbon kaynağı gaz 

da sisteme beslenebilir. Şekil 2.21’de iki farklı VPG sistemi gösterilmiştir. Üstteki 

şekilde iki fırın kullanılmakta ve ilk fırında reaktöre toz halinde yerleştirilmiş metal 

katalizörün buharlaştırılması, ikinci fırında ise tepkime gerçekleşmektedir. Alttaki 

şekilde ise tek fırın mevcut olup, metal katalizörün çözeltisi içinden gaz geçirilmesi ile 

sisteme taşınım gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 2.21 VPG sistemleri 
 

Çoğunlukla kullanılan metal bileşen, ferrosen ve demir pentakarbonildir. Çözücü olarak 

da benzen, toluen, ksilen, pentan, hekzan vb. kullanılır. VPG’de, destek katısının 

hazırlanması ve katalizörün tepkime için işlemlere tabi tutulması gibi bir durum söz 

konusu olmadığından, maliyeti düşük ve basit bir yöntemdir. Bununla birlikte sürekli 

üretime uygun olması sayesinde var olan en iyi KNT üretim yöntemlerinin başında 

gelmektedir (Lee et al. 2002). 
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2.4.3.3.2 Diğer CVD türleri 

 

Isıl CVD yönteminde amaç, nano boyutta metal katalizörlerinin elde edilmesidir. Metal 

içeren substrat öncelikle HF çözeltisi ile yıkanarak yüzeyin gözeneklendirilmesi 

sağlanır. Daha sonra substratın üzerinden NH3 geçirilerek, nano boyutta metal 

parçacıkları elde edilir. Bu işlemde en önemli parametre substratın NH3 akımına maruz 

bırakılma süresi ve NH3 akış hızıdır (Dupuis 2005). Eğer bu parametreler doğru 

ayarlanmazsa, metal katalizör boyutu çok küçük ya da büyük olabilir. Büyük metal 

parçacıklar, KNT oluşum tepkimesini katalizlemediğinden ve çok küçük parçacıklar 

katalizörü zehirlediğinden, iki durum da istenmez. Ancak doğru parametrelerin substrat 

karakterizasyonu sonucunda basit bir şekilde belirlenebileceği göz önüne alındığında, 

bu yöntemle oldukça iyi sonuçlar alınabilir. Şekil 2.22’de ısıl CVD sistemi 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.22 Isıl CVD sistemi 
(http://www.fy.chalmers.se/atom/research/nanotubes/experimental.xml,  2008) 

 

Plazma destekli CVD (PECVD) yönteminde reaktöre elektrotlar yerleştirilir. Hazırlanan 

substrat, bu elektrotların arasına yerleştirilerek, üzerinden gaz akışı (taşıyıcı gaz, karbon 

kaynağı vb.) gerçekleştirilir. Reaksiyon sırasında bir gerilim farkı oluşturularak, 

elektrotlar arasında deşarj meydana getirilir. Bu yöntemin amacı oluşan nanotüplerin 

yönlenmesinin ve hizalanmasının sağlanmasıdır. Şekil 2.23’te PECVD sistemi 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.23 PECVD sistemi 
 

PECVD yöntemiyle üretilen KNT’lerin mükemmele yakın bir şekilde hizalanabileceği 

bilinmektedir (Bower et al. 2000, Chhowalla et al. 2001). Şekil 2.24’te önce ısıl CVD 

daha sonra PECVD yöntemiyle üretilen KNT numuneleri gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 2.24 Isıl CVD ve PDCVD ile üretilen KNT numuneleri (Chhowalla et al. 2001) 

Isıl CVD PECVD 
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Alkol katalizli CVD (ACCVD) yönteminde karbon kaynağı olarak alkol kullanılır. Bu 

sayede göreceli olarak düşük sıcaklıklarda (500 oC) KNT üretimi 

gerçekleştirilebilmektedir. Düşük sıcaklık aynı zamanda yarıiletken malzemeler 

üzerinde doğrudan KNT üretiminin gerçekleştirilmesine izin vermektedir. Ayrıca, alkol 

ile katalitik metal parçacıklarının tepkimesi sonucu oluşan hidroksil radikallerinin, saf 

TDNT için engel teşkil eden asılı kalan bağları temizlediği düşünülmektedir. Yöntemin 

amacı, KNT üretiminin nispeten düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilmesidir. 

 

Su destekli CVD (WACVD) yönteminde sisteme su beslenerek katalizör aktivitesi ve 

ömrü uzatılır ve bu sayede oldukça saf, yoğun ve uzun KNT “ormanları” üretilebilir 

(Hata et al. 2004). Hata et al. CVD sistemine su besleyerek % 99,98 saflıkta KNT 

üretmiştir. Şekil 2.25’te WACVD yöntemiyle üretilmiş 2,5 mm uzunluğunda KNT 

numunesinin fotoğrafı gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.25 WACVD yöntemiyle üretilmiş 7 mm x 7 mm bir silikon taban malzeme 
üzerindeki KNT numunesi (Hata et al. 2004) 

 

CoMoCat (Kobalt molibden katalizörü) yöntemi akışkan yatak CVD yöntemidir 

(http://www.ou.edu/engineering/nanotube/home.html, 2007). Bu proses ile, 

karbonmonoksitin disproporsiyonasyonu ile 700 – 950 oC sıcaklıkta TDNT 

üretilmektedir.  

 

Şekil 2.26’da CoMoCat sistemi gösterilmiştir. Proses, özel bir katalizör formülasyonu 

(kobalt-molibden) ile, kobaltın sinterlenmesinin önlenmesine ve istenmeyen karbon 

türlerinin oluşumunun engellenmesine dayanır. Bu yöntemde en önemli parametre boş 

kolon hızıdır. CO dönüşümünün düşük değerlerde tutulabilmesi için, boş kolon hızı 

olabildiğince yüksek tutulmalıdır. Prosesin en büyük avantajı akışkan yatak reaktörde 

gerçekleştirilmesidir. Böylece işletim durdurulmadan katı parçacıklar reaktöre sürekli 

beslenebilir. 
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Şekil 2.26 CoMoCat sistemi 
(http://www.ou.edu/engineering/nanotube/images/comocat2.gif, 2007) 

 

HiPco (Yükek Basınç karbonmonoksit – High Pressure carbonmonoxide) yöntemi 

Smalley ve çalışma gurubu tarafından geliştirilmiş bir proses olup, günümüzde kabul 

edilen, en saf KNT'lerin en yüksek üretim hızında (10 g/h) sentezlendiği yöntemdir 

(Bronikowski et al. 2001). Karbon kaynağı olarak karbon monoksit, katalizör olarak da 

demir pentakarbonil kullanılmaktadır. Şekil 2.27’de HiPco sistemi gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.27 HiPco sistemi 
 

Proses 30 – 50 atm basınçta ve 900 – 1100 oC sıcaklıkta gerçekleştirilmektedir. 

Sistemde CO kullanılmasının sebebi, molekülün kararlılığından dolayı parçalandığında 
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istenmeyen karbonlu malzemelerin (amorf karbon, fullerenler vb.) oluşmamasıdır. 

Ancak yine CO'nun çok kararlı olması, parçalanması için yüksek basınç 

gerektirmektedir. 

 

2.4.4 Üretim yöntemlerinin karşılaştırılması 

 

Çzielge 2.5’te en temel yöntemler olan plazma ark, lazerle buharlaştırma, CVD ile VPG 

yöntemlerinin karşılaştırılması gösterilmiştir. 

 

Çizelge 2.5 Elektrik ark, lazerle buharlaştırma, CVD ve VPG yöntemlerinin 
karşılaştırılması 

 

 Elektrik ark Lazerle 

Buharlaştırma 

CVD VPG 

Yöntem Yüksek Sıcaklık Yüksek Sıcaklık Düşük Sıcaklık Düşük Sıcaklık 

Verim, % 30-90 70’e kadar 20-100 20-90 

İşletim Kesikli Kesikli Kesikli Sürekli 

Maliyet Orta Yüksek Düşük Düşük 

Avantaj +Az kusurlu 

KNT 

+Çap kontrolü 

mümkün 

+Az kusurlu KNT 

+Çap kontrolü 

mümkün 

+Basit proses 

+Çap kontrolü 

nispeten kolay 

+Elektronik gibi 

uygulamalarda 

doğrudan 

malzemenin 

üzerinde üretim 

mümkün 

+Basit proses 

+Kolay üretim 

+Sürekli üretim 

Dezavantaj 

 

-Çoğunlukla 

ÇDNT 

-Kusurlu KNT’ler 

-Çok fazla ön 

işlem gerekli 

 

-Çoğunlukla 

ÇDNT 

-Kusurlu KNT’ler 

-Çap kontrolü 

oldukça zor 

-Çok fazla 

saflaştırma 

işlemi gerekli 

-Karmaşık 

proses 

-Çok fazla 

saflaştırma 

işlemi gerekli 

-Karmaşık 

proses 
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2.5 Karbon Nanotüplerin Karakterizasyonu 

 

2.5.1 Elektron miksroskopisi 

 

Mikroskopi, çıplak gözle muayene edilemeyecek kadar küçük boyutlu nesnelerin 

incelenmesidir. Mikroskopi; optik mikroskopi, elektron mikroskopisi ve taramalı prob 

mikroskopisi olmak üzere 3 sınıfta incelenebilir 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Microscopy, 2009). Çıplak göz, optik mikroskop elektron 

mikroskobu ve taramalı prob mikroskobu ile analiz boyut aralıkları Şekil 2.28’de 

verilmiştir. 

Taramalı
Prob
Mikroskopisi

Elektron Mikroskopisi

Optik Mikroskopi
Gözle Görülebilir BölgeTaramalı

Prob
Mikroskopisi

Elektron Mikroskopisi

Optik Mikroskopi
Gözle Görülebilir Bölge

 

 

Şekil 2.28 Çıplak göz, optik mikroskop elektron mikroskobu ve taramalı prob 
mikroskobu ile analiz boyut aralıkları (A: Dikiş iğnesinin SEM görüntüsü, 
B: İnsan saçının SEM görüntüsü, C: Bir memeli hücresinin kesiti, D: 
Bakteri hücrelerinin SEM görüntüsü, E: Bir virüsün TEM görüntüsü, F: 
Enzim makromoleküllerinin TEM görüntüsü, G: Grafitin taranmalı prob 
mikroskobu görüntüsü) (Bozzola et al. 1999) 
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Elektronların manyetik alanlar vasıtasıyla saptırılabileceğinin deneysel olarak 

kanıtlanmasıyla, optik mikroskoplardaki ışık kaynağının (görünür ışık) yerinin yüksek 

enerjili elektron ışınlarının alması ile elektron mikroskopisi gelişmeye başlamıştır. 

(Zhou et al. 2006).  

 

19. yüzyılın başlarında, elektronların dalga karakterine sahip olduğu keşfedilmiştir 

(Egerton 2005).  Einstein’ın foton tanımından yola çıkan Louis de Broglie 1925 yılında, 

elektron dalga boyunun aşağıdaki eşitlik ile hesaplanabileceğini önermiştir (Williams et 

al. 1996): 

 

mv

h
=λ           (6) 

 

Burada,  

h: Planck sabiti (6,626 x 10-34 Js), 

m: elektronun kütlesini, 

v: elektronun hızını göstermektedir (Egerton 2005).  

 

Bu eşitlikten yola çıkılarak, ısıtılmış bir filamentten vakumda yayılan ve 50 V’luk bir 

potansiyel farkla ivmelendirilen elektronların dalgaboyu 0,17 nm’dir. Potansiyel farkın 

50 kV’a çıkarılması ile dalgaboyu 0,005 nm seviyesine düşmektedir. Bu seviyede 

yüksek enerjiye sahip bir elektron demeti birkaç mikron kalınlığındaki bir katı içinden 

geçebilmektedir (Egerton 2005). 1927 yılında, Davisson ve Gerner ile Thompson ve 

Reid birbirlerinden bağımsız olarak, bir katı içinden geçen elektronlar tarafından 

oluşturulan “geçirimli elektron kırınım deseni”ni göstermişlerdir. Daha sonra bu küçük 

dalgaboyuna sahip elektronların manyetik lensler sayesinde odaklanması ile 

görüntüleme yapılabileceği keşfedilmiştir (Williams et al. 1996, Egerton 2005). 
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2.5.1.1 TEM 

 

Elektron mikroskopisi, optik mikroskoplardaki kısıtlı görüntü çözünürlüğü sorunu 

sebebiyle geliştirilmiş olup ilk geliştirilen elektron mikroskobu geçirimli elektron 

mikroskobudur (TEM) (Williams et al. 1996). 

 

TEM, 103 – 106 aralığında büyütme yapabilmektedir. Cihaz en genel olarak üç kısımda 

incelenebilir; 

• Aydınlatma basamağı 

• Numune basamağı 

• Görüntüleme basamağı 

Aydınlatma basamağı, elektron demetini oluşturan elektron tabancası ve bu elektron 

demetinin optik eksene paralel bir elektrik alan vasıtasıyla ivmelendirilmesini (yaklaşık 

300 kV) içermektedir. Daha sonra elektron demeti lensler yardımıyla numune üzerine 

odaklanır. Numune basamağı, numunenin durgun ya da hareketli olup olmayacağının 

ayarlanması bölümüdür. Görüntüleme basamağı ise, büyütülmüş görüntüyü oluşturan 

lensleri içermektedir. Bu lenslerin tasarımı çözünürlüğü etkiler (Egerton 2005). 

 

2.5.1.2 SEM 

 

TEM’in en önemli dezavantajı, numunenin çok ince hazırlanmadığında, elektronların 

numune içinde saçılması, hatta absorplanması olayıdır. Bu sorundan yola çıkarak, 

göreceli olarak kalın ya da yığın malzeme analizi yapılabilmesi ihtiyacı doğmuştur 

(Egerton 2005). Taramalı elektron mikroskobu (SEM) cihazı TEM’den hemen sonra 

keşfedilmesine karşın, bilimsel araştırmalar açısından pratik bir cihaz haline getirilme 

aşaması çok daha uzun sürmüştür. TEM’de olduğu gibi manyetik lenslerin yerini, 

elektrostatik lenslerin almasıyla uzaysal çözünürlük arttırılmıştır. SEM, mikro/nano 

yapıların analizi ve muayenesi için kullanılan çok yönlü cihazlardan biridir (Zhou et al. 

2006). Günümüzde, TEM cihazlarından çok daha yaygın olup, tıp, malzeme bilimi, 

yarıiletken endüstrisi ve adli tıp gibi alanlarda kullanılmaktadır (Egerton 2005). 
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Görüntü oluşturmak için paralel bir elektron demetinin kullanıldığı TEM’deki 

konfigürasyonun aksine, SEM bir haritalama cihazı şeklinde çalışır. SEM’de ince 

elektron demeti numune üzerinde iki-boyutlu bir tarama gerçekleştirirken, eş zamanlı 

olarak ikinci bir elektron demeti de katot ışını tüpü (CRT) üzerinde tarama yapar. Bu 

sayede görüntü CRT ekrana haritalanmış olur (Yao et al. 2005). 

 

2.5.2 Raman spektroskopisi 

 

Işığın elastik olmayan saçılması olgusuna dayanan Raman spektroskopisi, moleküllerin 

titreşim hareketlerini belirlemek için kullanılan temel yöntemlerden biridir (Smith et al. 

2005). Saçılma, oldukça yaygın kullanılan bir teknik olup analizlenecek parçacık 

boyutunun veya boyut dağılımının 1 mikrondan küçük olduğu durumlarda çokça 

kullanılır (Smith et al. 2005).  

 

Işık, saydam bir ortam içinden geçerken, bir kısmı tüm açılarda saçılır. Ortamdaki 

parçacıkların boyutu, ışığın dalgaboyundan çok küçük ise, saçılan ışık gözle ayırt 

edilemez. Bu durum, Rayleigh saçılması olarak adlandırılır. Işığın geçtiği ortamdaki 

parçacıkların boyutu, ışığın dalgaboyuna yakın bir değerde ise saçılma gözle görülebilir. 

Bu durum ise Tyndall etkisi olarak adlandırılır (Skoog et al. 1980). Bu tip olgular ışığın 

elastik saçılma olayıdır ve elastik saçılmada; sadece ışığın saçıldığı yön değişir, ancak 

ışığın dalgaboyu (enerjisi) değişmez. 

 

Işığın elastik olmayan saçılımı, ilk defa 1923 yılında Smeakal tarafından önerilmiş 

(Smith et al. 2005) ve 1928 yılında Hintli bilim adamı Chandrasekhara Venkata Raman, 

moleküllerden saçılan ışığın çok küçük bir kısmının dalgaboyunun, gelen ışığın 

dalgaboyundan farklı olduğunu ve dalgaboyundaki bu değişimin moleküllerin kimyasal 

yapısıyla ilişkili olduğunu keşfetmiştir (Skoog et al. 1980, Smith et al. 2005). 

Gerçekleştirilen deneyde, ışık kaynağı olarak güneş ışığı bir teleskop yardımıyla 

numune üzerine odaklanmıştır. Numuneye yerleştirilen bir lens yardımıyla saçılan ışık 

toplanmış ve optik filtrelerden oluşan bir sistem ile saçılan ışığın farklı frekanslarda 

olduğu gösterilmiştir (Smith et al. 2005). 
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Işık bir madde ile etkileştiğinde, ışığı meydana getiren fotonlar, absorplanabilir, 

saçılabilir ya da madde içinden geçer. Eğer moleküle gelen fotonun enerjisi, molekülün 

temel hali ile uyarılmış hali arasındaki enerjiye karşılık gelirse, foton absorplanır ve 

molekül daha yüksek enerjili uyarılmış hale geçer. Absorpsiyon spektroskopisinde, 

numuneye gönderilen ışıktaki kayıp enerji değeri ölçülür. Ancak, fotonun saçılması 

durumu da söz konusu olabilir. Bu durumda fotonun enerjisinin, molekülün temel ve 

uyarılmış halleri arasındaki enerjiye karşılık gelmesi gerekmez. Saçılan fotonlar 

toplanarak analiz gerçekleştirilebilir. Herhangi bir elektronik geçişte absorpsiyon 

olmadığı varsayılırsa, toplanan ışığın enerjisi ile gönderilen ışığın enerjisi eşit/yakın 

olur. Etkinlik, gönderilen ışığın frekansının dördüncü kuvveti ile artar (Smith et al. 

2005). Titreşim spektroskopisinde çekirdek hareketlerine sebep olan enerji değişimleri 

ölçülür. Eğer saçılmada sadece elektron bulutunun hareketi söz konusu ise, elektron 

kütlesinin küçük olmasından dolayı saçılan fotonların frekanslarındaki değişim çok 

küçük olacaktır. Bu tür bir etkileşim elastik saçılma, bir diğer adıyla Rayleigh saçılması 

olarak adlandırılır. Ancak, saçılma sırasında çekirdek hareketi söz konusu ise, fotondan 

moleküle ya da molekülden fotona bir enerji aktarımı gerçekleşir. Bu sebeple saçılan 

fotonların frekansında değişim olacağı için saçılma elastik değildir. Bu olguya Raman 

saçılması adı verilir (Smith et al. 2005). Raman saçılmasında, foton moleküle enerji 

veriyorsa Stokes saçılması, foton molekülden enerji alıyorsa Anti-Stokes saçılması söz 

konusudur (Smith et al. 2005) (Şekil 2.29). 

 

 

 

Şekil 2.29 Rayleigh, Stokes ve Anti-Stokes saçılmalarındaki enerji düzeyleri (Smith et 

al. 2005). 
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Saçılma olaylarında en baskın olay Rayleigh saçılmasıdır (Smith et al. 2005). 106 – 108 

fotondan sadece bir tanesi elastik olmayan saçılma gerçekleştirir (Şekil 2.30).  

 

 

 

Şekil 2.30 Raman ve Rayleigh saçılmalarının şiddetleri (Turrell et al. 1996). 
 

Raman saçılmasının 1928 yılında keşfedilmesine rağmen, Raman cihazının gelişmesi ve 

yaygınlaşması uzun zaman almıştır. Lazer teknolojisinin ve zayıf Raman sinyallerini 

yakalayabilecek dedektörlerin gelişmesi ile birlikte Raman spektroskopisinin önü 

açılmıştır (Weber 2000, Adar et al. 2003, Ferraro et al. 2003).  

 

Tipik bir Raman spektrofotometresi (Şekil 2.31) aşağıdaki parçalardan meydana 

gelmektedir (Ferraro et al. 2003). 

• Işık kaynağı (katı ya da gaz hal lazerler) 

• Numune aydınlatma sistemi ve saçılan ışınları toplama sistemi  

• Dalgaboyu seçici düzenek (monokromatör ya da spektrograf) 

• Dedektör  
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Şekil 2.31 Tipik bir Raman spektrofotometresi (Ferraro et al. 2003). 
 

Raman spektroskopisinin boya endüstrisi, gıda endüstrisi, korozyon çalışmaları, petrol 

endüstrisi, kâğıt endüstrisi, farmasötik endüstrisi (Ferraro et al. 2003) ve bunun gibi pek 

çok alanda yaygın olarak kullanılmasının sebepleri vardır. Analizler tahribatsız olarak 

gerçekleştirilebilmekte ve numune hazırlama işlemi diğer spektroskopik yöntemlere 

göre oldukça basittir (Ryder et al. 2000). Bununla birlikte katı numunelerin analizi, ön 

hazırlık işlemleri olmadan gerçekleştirilebilir (Giles et al. 1999). Ayrıca toz numuneler 

doğrudan analizlenebilir (Bugay 2001). Raman cihazında, diğer spektroskopik 

yöntemlere göre daha küçük çaplı ışın kullanıldığından, çok küçük yüzeye sahip 

numunelerin analizinin yapılması mümkün olup (Ferraro et al. 2003) nanogram 

mertebesinde numuneler dahi incelenebilir (Bugay 2001). Bununla birlikte yığın haldeki 

numunelerin analizlenmesi de mümkündür (Ryder et al. 2000). Su moleküllerinin 

Raman sinyalleriyle girişim yapmaması sebebiyle sulu çözelti analizlerinin 

gerçekleştirilebilmesi mümkündür (Skoog et al. 1980, Ferraro et al. 2003). Aynı şekilde 
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numune kabı olarak cam ya da kuvars hücreler (Skoog et al. 1980) ve paslanmaz 

çelikten yapılmış kaplar (Bugay 2001) kullanılabilmektedir.  

 

Raman spektroskopisinin bir takım dezavantajları da vardır. Spektral tekrarlanabilirliğin 

düşük olması bunların en önemlilerindendir (Giles et al. 1999). Işık kaynağı olarak 

kullanılan lazer, bölgesel ısınmalara ve/veya fotoparçalanmalara sebep olabilmektedir. 

(Ferraro et al. 2003). Bazı bileşikler lazer ışınına maruz kaldığında floresans ışıma 

yapabilir (Ferraro et al. 2003). Ayrıca, analiz sonucunda elde edilen spektrum,  

numunenin 1 – 2 mm’lik lazer ışınının taradığı bölgeye aittir. Numunenin homojen 

olmadığı durumlarda hatalı sonuçlar elde edilebilmektedir (Bugay 2001). 

 

Raman sinyallerinin zayıf olması (Giles et al. 1999) bir takım dezavantajlar oluştursa da 

bu durumun üstesinden gelmek için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Son yıllarda 

yaygınlaşan bir Raman spektroskopisi tekniği ile nanometre boyutunda pürüzlü olan bir 

metalik yüzeye adsorplanmış moleküllerin Raman saçılması ile Raman sinyallerinde 106 

mertebesinde artışlar sağlanabilmektedir (Ferraro et al. 2003). Bu şekilde 

gerçekleştirilen Raman saçılması yüzey destekli Raman saçılması (Surface Enhanced 

Raman Scattering – SERS) olarak adlandırılır (Kneipp et al. 2004, Garcia-Vidal et al. 

1996, Smith et al. 2005). Raman sinyallerindeki artmanın büyüklüğü metalin dielektrik 

sabiti ile ilişkili olduğundan, düşük absorpsiyon katsayılarına sahip gümüş ve altın en 

çok kullanılan metallerdir (Lefrant et al. 2002). 

 

SERS, 1974 yılında gümüş elektrota adsorplanmış piridinin Raman saçılmasını 

incelerken Fleischmann et al. tarafından keşfedilmiştir (Smith et al. 2005). Fleischmann 

et al. elektrokimyasal proseslerin incelenmesinde kullanılacak bir spektroskopik prob 

yapmaya çalışırken yüzey alanını artırmak için (adsorplanmış molekül sayısını artırmak 

için) kullandığı gümüş elektrodu pürüzlendirmesiyle ortaya çıkmıştır (Campion et al. 

1998). Sinyallerdeki artışlar ilk başlarda yüzey alanının artışına bağlansa da (Smith et 

al. 2005) SERS ile elde edilen artmanın sebebinin elektromanyetik ve kimyasal etkiler 

olduğu gösterilmiştir (Campion et al. 1998, Xu et al. 2000). Elektromanyetik etkilerin 

yüzey plazmon rezonansından, kimyasal etkilerin ise molekül ve metal arasındaki 

etkileşimlerden kaynaklandığı kabul edilmektedir (Lefrant et al. 2002, Xu et al. 2000). 
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Bu etkilerin hangisinin daha baskın olduğu kesin olarak bilinemese de elektromanyetik 

etkinin daha önemli bir rol oynadığını düşünülmektedir (Xu et al. 2000). 

 

Yakın tarihte düşük maliyetli Raman spektrometreleri, mevcut cihazların onda biri 

düzeyindeki fiyatları ile alanda yeni bir dönemi başlatmıştır (Lam 2004). Katı hal diyot 

lazerler, yüksek çözünürlüklü spektrometreler ve fiberoptik kablolar olabildiğince basit 

yapılı düşük maliyetli Raman cihazlarının tasarımına olanak tanımıştır (Clarke et al. 

1999 Lam 2004). Söz konusu tasarım sayesinde Raman cihazları ayrıca hafiflemiş ve 

hacimce de küçülmüştür. Söz konusu cihaz tasarımları, basit yapılarına rağmen 

ölçümlerde istenen performansı sağlamaktadır. 

 

2.5.2.1 KNT’lerin Raman spektroskopisi 

 

KNT’lerin bir boyutlu yapılarından kaynaklanan titreşimsel özelikleri spektroskopik 

açıdan oldukça önemlidir. KNT’lerin titreşimsel özeliklerinin araştırılmasında 

kullanılan spektroskopik yöntemlerden en yaygını Raman spektroskopisidir (Reich et 

al. 2004). Öyle ki, Raman spektroskopisi izole edilemiş tek bir KNT’nin incelenmesini 

mümkün kılmaktadır (Reich et al. 2004).  KNT’lerin yapısal özeliklerinin çok büyük bir 

kısmı Raman spektrumlarından elde edilebilmektedir. Bunlar; KNT çapı, KNT’nin 

kirallik açısı, (n,m) katsayıları, KNT yönelimi (orientation), KNT’lerin metalik ya da 

yarıiletken özelikleridir (Reich et al. 2004, Jorio et al. 2001). 

 

KNT’ye ait ilk Raman spektrumu 1993 yılında Hiura ve çalışma grubu tarafından 

yayınlanmıştır. Bu spektrum 1580 cm-1’de tek bir pike sahiptir ve grafitin spektrumuna 

çok benzemektedir (Reich et al. 2004). Daha sonra Holden et al., 1600 cm-1 civarında 

geniş bir pik içeren Raman spektrumunu (tipik TDNT spektrumu) elde etmiştir (Reich 

et al. 2004). 

 

Şekil 2.32’de metalik ve yarıiletken TDNT’lerin Raman spektrumları ve bu 

spektrumlardaki karakteristik pikler ve bölgeler gösterilmiştir. Bunlardan en baskın 

olanları radyal soluklanma modu (radial breathing mode - RBM), D bandı ve G bandıdır 

(Dresselhaus et al. 2005). Bu sebeple KNT’lerin Raman spektroskopisi konusunda 
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çalışmalar çoğunlukla, RBM, kusur kaynaklı modun (D bandı) ve teğetsel modun (G 

bandı) incelenmesi üzerine odaklanmıştır (Jorio et al. 2004). 

 

 

Şekil 2.32 Metalik ve yarıiletken TDNT’lerin Raman spektrumları (Dresselhaus et al. 
2007) 

 

Bir KNT sepktrumunda elde edilen piklerin çoğu, bir grafit spektrumundaki piklerle 

aynı yapıya ve frekansa sahiptir (Reich et al. 2004). Ancak düşük frekanslı RBM sadece 

KNT’ye özgüdür. Burada tüpün tamamının radyal doğrultuda genişlemesi ve daralması 

(Şekil 2.33) söz konusudur (Reich et al. 2004, Dresselhaus et al. 2002).  

 

 

 

Şekil 2.33 Karbon atomlarının radyal yöndeki hareketi (Jorio et al. 2003) 
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RBM, KNT karakterizasyonu açısından en çok kullanılan moddur (Reich et al. 2004). 

RBM, spektrumda 120 cm-1 – 250 cm-1 aralığında yer alır (Reich et al. 2004, Jorio et al. 

2003). Bir KNT’nin radyal yönde deformasyona uğramasını sağlamak için gerekli 

kuvvet, KNT çapı azaldıkça artacaktır (Reich et al. 2004). Buradan, RBM frekansı ile 

KNT çapının ters orantılı olması gerektiği anlaşılmaktadır (Reich et al. 2004, 

Dresselhaus et al. 2002). Jishi et al. (1993), bu bağlantıdan yola çıkarak aşağıdaki 

eşitliği önermiştir (Jorio et al. 2003): 

 

B
d

A

t
RBM +=ω          (7) 

 

Burada:  

ωRBM : RBM frekansı, cm-1 

A : Katsayı, cm-1nm 

B : Tüpler arasındaki etkileşimlerden meydana gelen frekans kayması, cm-1 

dt : KNT çapı, nm 

 

Çap aralıkları 1,5 ± 0,2 nm TDNT demetleri için, A = 234 cm-1nm ve B = 10 cm-1 

olarak bulunmuştur (Jorio et al. 2003). Oksitlenmiş Si substrat üzerinde izole edilmiş 

tek bir TDNT için ise, A = 248 cm-1nm ve B = 0 cm-1 olarak bulunmuştur (Jorio et al. 

2003). Şekil 2.34’te RBM frekansı ile KNT çapı değişimi grafiği gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.34 KNT çapının RBM frekansı ile değişimi (Jorio et al. 2003). 
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Bu eşitlik, çap aralıkları 1 – 2 nm arasında değişen KNT’ler için rahatlıkla 

uygulanabilmektedir. Ancak, çap değeri 2 nm’nin üzerinde olduğunda RBM zorlukla 

gözlenebilmektedir (Jorio et al. 2003). 

 

Her ne kadar bir Raman spektrumunda RBM’in varlığı KNT varlığının kesin kanıtı olsa 

da (Dresselhaus et al. 2005), pek çok malzemenin 100 cm-1 – 300 cm-1 aralığında pik 

verdiği bilinmektedir (Reich et al. 2004).  

 

Yüksek frekanslı G bandı, Raman spektrumunda 1500 cm-1 – 1605 cm-1 aralığında yer 

alır ve tüm sp2 yapılı karbonlu yapılarda gözlenir (Reich et al. 2004, Dresselhaus et al. 

2002). RBM’in aksine, yüksek enerji modunda karbon atomları teğetsel titreşimler 

gösterirler (Şekil 2.35) (Reich et al. 2004). 

 

 

 

Şekil 2.35 Karbon atomlarının teğetsel hareketleri (Jorio et al. 2003). 
 

Grafitin Raman spektrumundaki teğetsel modu 1582 cm-1’de gözlenir ve G bandı olarak 

adlandırılır (Jorio et al. 2003). KNT spektrumlarında ise grafitin aksine, G bandında 

sayısı altıya ulaşabilen çoklu pik yapısı gözlenmektedir (Jorio et al. 2003). Ancak 

spektrumun yorumlanması sırasında bu piklerden ikisinin incelenmesi yeterli 

olmaktadır. Şekil 2.36’da grafit, ÇDNT, metalik ve yarıiletken TDNT’lere ait G bandı 

spektrumları verilmiştir (Jorio et al. 2003). 
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Şekil 2.36 Grafit, ÇDNT ve TDNT G bandı pikleri (Jorio et al. 2003). 

 

TDNT’lerde bahsi geçen bu iki pik G+ ve G- pikleri olarak adlandırılır (Jorio et al. 

2003). Metalik ve yarıiletken KNT ayrımının yapılabilmesi G bandının incelenmesiyle 

kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Metalik KNT’lerde G- piki geniş bir yapıya sahiptir. Bu 

olgunun sebebi, KNT’de bulunan metalik karakterdeki serbest elektronlardır (Jorio et 

al. 2003). G+ piki KNT’nin ekseni boyunca meydana gelen gerilmelerden, G- piki ise 

KNT’nin çevresi doğrultusunda meydana gelen gerilmelerden ortaya çıkmakta, bu da G- 

bandının KNT çapına bağlılığını ortaya çıkarmaktadır (Jorio et al. 2003). Şekil 2.37’de 

G+ ve G- piklerinin KNT çapı ile değişimi verilmiştir (Jorio et al. 2003). 
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Şekil 2.37 G+ ve G- piklerinin izole edilmiş TDNT çapları ile değişimi. İçleri dolu ve 
boş daireler sırasıyla, yarıiletken ve metalik KNT’leri temsil etmektedir 
(Jorio et al.  2002). 

 

Şekil 2.37’den de görüleceği gibi, G+ pikinin frekansı, KNT çapından bağımsızdır ve 

çoğunlukla 1591 cm-1 civarında gözlenmektedir (Jorio et al.  2002, Dresselhaus et al. 

2002). KNT çapı azaldıkça (KNT’nin kavisliliği arttıkça) G- pikinin frekansı ise, 

azalmaktadır (Dresselhaus et al. 2002, Jorio et al. 2002, Dresselhaus et al. 2002). KNT 

duvarındaki kavislilik, düzlem üzerindeki kuvvetleri az da olsa yumuşatarak, G bandı 

fonon frekanslarını çapa bağlı kılar (Reich et al. 2004). G- piki frekansının, G+ piki 

frekansı ve KNT çapı ile ilişkisi aşağıdaki eşitlik ile verilmektedir (Jorio et al. 2002, 

Dresselhaus et al. 2002): 

 

2
t

GG
d

C
−ω=ω +−          (8) 

Burada: 

ωG- : G
- piki frekansı, cm-1 

ωG+ : G+ piki frekansı, cm-1 

dt : KNT çapı, nm 

C: Yarıiletken KNT’lerde 47,7 cm-1nm, metalik KNT’lerde ise 79,5 cm-1nm değerini 

alan bir sabittir. 
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Kusur kaynaklı mod olan D bandı, grafit için oldukça uzun bir süredir bilinmekle 

birlikte, KNT’deki D bandı da grafitten ileri gelmektedir (Reich et al. 2004). KNT’lerde 

kusurlar; kristal yapısındaki kusurlar, safsızlıklar ya da KNT’nin sonlu bir uzunluğa 

sahip olmasından (dolayısıyla bir boyutlu yapısının bozulmasından) meydana gelebilir 

(Reich et al. 2004). 

 

D bandı, spektrumda 1200 cm-1 – 1400 cm-1 aralığında yer alır (Sato et al. 2006). D 

bandında oluşan pikin şiddeti, lazer enerjisi ile değişim göstermektedir yani dispersivdir 

(Sato et al. 2006, Dresselhaus et al. 2002). D bandındaki bu olgu ilk defa Baranov et al. 

tarafından açıklanmış ve D bandının “çift rezonans” Raman prosesi ile oluştuğu ortaya 

atılmıştır (Sato et al. 2006). 

 

KNT’lerin D bandında gözlenen bir takım olgulardan yola çıkılarak yorumlar 

yapılabilmektedir (Jorio et al. 2003). KNT spektrumlarının % 50’si düşük şiddetli D 

bandına (çoğunlukla G bandı şiddetinden 100 kat daha düşük) sahiptir (Jorio et al. 

2003). D bandı şiddetinin, G bandı şiddetinden daha büyük olduğu durumlarda ise, 

genellikle rezonans koşullarının kötü olduğu sonucu çıkarılabilir. Ayrıca, bu gibi 

durumlarda D bandının, 1450 cm-1 civarlarında gözlenmesi yaygındır (Şekil 2.38). D 

bandının, G bandından daha büyük olmasının bir başka yorumu ise numunedeki 

safsızlıkların varlığıdır (Jorio et al. 2003). 

 

 

 

Şekil 2.38 Yarıiletken ve metalik TDNT’ler için G ve D bantlarını içeren spektrumlar 
(Jorio et al. 2003). 
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Aynı kiral açıya sahip, farklı çaplarda KNT’lerde, KNT çapı azaldıkça, D bandı frekansı 

azalmakta, ancak D bandı kayması artmaktadır (Reich et al. 2004). Bunun sebebi KNT 

çapının küçülmesiyle, iletim ve valens bantlarının daha çok ayrılmasıdır (Reich et al. 

2004). KNT çapı ile D bandı frekansı ilişkisi Şekil 2.39’da verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2.39 KNT çapının D bandı frekansı ile ilişkisi (Reich et al. 2004). 
 

KNT spektrumlarındaki D bandının incelenmesiyle kusurların karakterizasyonunun 

yapılıp yapılamayacağı günümüzde hala kesinlik kazanmamıştır (Jorio et al. 2003). 

Farklı kusur kaynaklarının değerlendirildiği sistematik bir çalışma literatürde mevcut 

değildir (Jorio et al. 2003). 

 

KNT’lerin Raman spektrumlarındaki en baskın bölgeler RBM, D ve G bantlarıdır. 

(Dresselhaus et al. 2005). Bunların dışındaki spektral yapılar, M bandı, iTOLA bölgesi 

ve G’ bandıdır (Şekil 2.36). M bandı, grafitin IR spektrumunda 867 cm-1’de gözlenen 

modun bir harmonik frekans modudur (Dresselhaus et al. 2005). KNT’lerin Raman 

spektrumlarında ise 1750 cm-1 civarında gözlenmektedir. iTOLA bölgesi, iTO (in-plane 

transverse optic) ve LA (longitudinal acoustic) modlarından oluşmakta, spektrumda 

1950 cm-1 civarında yer almaktadır (Dresselhaus et al. 2005). G’ bandı, D bandının 



 46 

harmonik frekans modu olup oldukça saçılımlı özelik göstermektedir (Dresselhaus et al. 

2002). Spektrumda 2700 cm-1 civarında gözlenmektedir. 

KNT’lerin Raman spektrumları ile ilgili çalışmalarda, ÇDNT’lerden çok TDNT’lerin 

ağırlıklı olarak araştırılması, üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. ÇDNT’ler 

iç içe geçmiş TDNT’lerden oluştuğu için çapları TDNT’ye göre oldukça büyüktür. Bu 

sebeple ÇDNT’ler, TDNT’ler gibi bir Raman spektrumu veremezler (Dresselhaus et al. 

2005). Aynı şekilde, büyük çaplarından dolayı çok özel koşullar sağlanmadıkça RBM 

gözlenemez (Jorio et al. 2003, Dresselhaus et al. 2005). 

 

 

 

Şekil 2.40 Grafit, TDNT ve ÇDNT’ye ait G bandı spektrumları (Reich et al. 2004). 
 

Şekil 2.40’da da görüldüğü gibi ÇDNT’lerin G bantlarında pik ayrılması yoktur (Jorio 

et al. 2003) ve Raman spektrumları grafitinki ile hemen hemen aynıdır. 
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2.6 Kaynak özetleri 

 

Bu bölümde, CVD ve VPG yöntemleri ile KNT üretimine etki eden parametrelerin 

incelenmesi ile ilgili kaynak taramaları aktarılmıştır. Bu kaynaklardan elde edilen 

işletim koşulları ve deney sonuçları, çalışmanın yönlendirilmesine yardımcı olmuştur.  

 

2.6.1 CVD yöntemiyle ilgili kaynak özetleri 

 

Sıcaklık etkisinin incelenmesi amacıyla Lee et al. (2002), ısıl CVD yöntemiyle 750, 850 

ve 950 oC sıcaklıklarda ÇDNT sentezi gerçekleştirmişlerdir. Sıcaklığın artmasıyla, 

oluşan ÇDNT'lerin çapları ve uzunlukları arttığını bununla birlikte, oluşan KNT'lerin 

kristal yapılarında da sıcaklıkla birlikte iyileştiğini gözlemlemişlerdir. Ayrıca kristal 

yapıdaki artışı, gerçekleştirilen Raman ve termal analizlerle de doğrulanmışlardır.  

 

Basınç etkisinin üretilen KNT yapılarına etkisinin bulunması amacıyla, Li et al. (2001) 

çeşitli basınçlarda ısıl CVD deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Düşük basınçlarda daha 

küçük çaplı ÇDNT’ler oluşurken, basıncın artmasıyla ÇDNT çaplarında artış 

gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte büyük çaplı ÇDNT’lerin yapılarında da bozulmalar 

oluştuğunu tespit etmişlerdir. Tepkimelerin düşük basınçlarda gerçekleştirilmesinin, 

KNT üretimi açısından avantajlı olduğu sonucuna varmışlardır. 

 

Karbon kaynağının KNT oluşumuna etkisinin incelenmesi amacıyla Jin et al. (2006), iki 

aşamalı bir CVD tepkimesi gerçekleştirmişlerdir. İlk aşamada karbon kaynağı olarak 

asetilen, ikinci aşamada ise metan kullanmışlardır. Asetilen basamağı, reaktöre 10 

dakika boyunca asetilen beslenerek gerçekleştirmiş, daha sonra gaz akışını keserek, 

sisteme 15 dakika boyunca metan gazı beslemişlerdir. Bu işlemler sonucunda, katalizör 

üzerinde önce ÇDNT daha sonra, ÇDNT büyümesinin bittiği yerden itibaren TDNT 

oluşumu gözlemişlerdir (Şekil 2.41). Elde edilen sonuçlara göre karbon kaynağının, 

oluşan KNT türüne önemli ölçüde etki ettiği söylenebilir. 
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Şekil 2.41 İki aşamalı CVD tepkimesi; i) silika mikroküreleri üzerinde Fe-Mo katalizör 
nanotanecikleri, ii) asetilen basamağı, iii) metan basamağı 

 

Pan et al. (1998) tepkime süresinin KNT oluşumuna etkisinin incelemek amacıyla 

klasik CVD tepkimesini 48 saat sürdürmüşlerdir. Tepkime sonucu, 2 mm uzunluğunda 

ÇDNT demetleri üretmişlerdir. Ayrıca elde edilen ürünün kalitesi HRTEM 

görüntüleriyle doğrulanmıştır. 

 

He et al. (2007) ısıl CVD yöntemi ile üretilen KNT demetlerinin morfolojik özeliklerini 

incelemişlerdir. Sıcaklık ve karbon kaynağı derişiminin (akış hızının) artmasıyla KNT 

çapının arttığını, uzunluklarının ise azaldığını tespit etmişlerdir. Ayrıca hazırlanan 

katalizör filminin kalınlığının da KNT morfolojisini etkilediğini belirtmişlerdir. 

Katalizör film kalınlığının azalmasıyla KNT çapının azaldığını, ancak KNT 

uzunluğunun düzensiz bir şekilde değiştiğini belirtmişlerdir. 

 

Bronikowski (2007), CVD yönteminde KNT oluşum hızının, oluşum zamanının ve 

uzunluğunun sıcaklığa bağlı olduğunu belirtmiştir. Ulaşılabilecek en büyük KNT 

uzunluğunun, KNT oluşumu ile katalizör deaktivasyonu arasındaki yarışmalı proses 

tarafından belirlendiğini tespit etmiş ve düşük sıcaklıklarda daha uzun KNT’lerin elde 

edilebileceğini belirtmiştir. Isıl CVD yöntemiyle, 600 oC sıcaklıkta, 28 h’lik bir deney 

sonucunda 1 mm boyunda KNT demetleri elde etmiştir (Şekil 2.42). 

 

 

 

Şekil 2.42 Elde edilen ürünün SEM görüntüsü (Bronikowski 2007) 
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Kasumov et al. (2007), KNT kristal hatalarını en aza indirmek amacıyla gaz akışı 

olmadan CVD çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Asetilen ortamında 0,5 – 100 mbar 

basınç aralıklarında, oldukça kaliteli KNT’ler üretmişler ve amorf karbon oluşumunu 

çok küçük bir seviyede tutmuşlardır. 

 

Yu et al. (2006), taşıyıcı gaz cinsinin oluşan CVD ürününe etkisini incelemişlerdir. 

Çalışmada taşıyıcı gaz olarak azot ve argon kullanmışlardır. Argon ortamında KNT 

sentezini başarıyla gerçekleştirmişler ancak, azot ortamında KNT dışında azot içeren 

karbon fiberlerinin oluşumunu gözlemlemişlerdir. Şekil 2.43’te argon ve azot 

ortamlarında üretilen numuneler görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 2.43 a) Argon ortamında üretilen KNT’ler, b) Azot ortamında üretilen 
numunedeki demir parçacıklarının agregasyonu. (Yu et al., 2006) 

 

Fiber oluşumunun, azotun katalizör üzerindeki aktivitesinden kaynaklandığını ve azotun 

katalizördeki demir parçacıklarının agregasyonuna sebep olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Çizelge 2.6’da yukarıda anlatılan çalışmalardan elde edilen işletme koşulları verilmiştir. 
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Çizelge 2.6 Literatürden elde edilen CVD işletme koşulları 
 

Yazar Substrat/ 
Katalizör 

Taşıyıcı Gaz 
 

Karbon Kaynağı ve 
diğer beslemeler 
 

Tepkime 
Sıcaklığı 
 
oC 

Basınç Tepkime  
Süresi 

Sonuçlar 

Lee et al. 
2001 

SiO2/Fe 
(ısıl çökeltme) 

Ar 1000 mL/min C2H2 30 mL/min 750-950  – 10 min Sıcaklığın artmasıyla, oluşan 
ÇDNT'lerin çap, uzunluk ve kristal 
yapılarında artma  

Li et al. 
2001 

Mo/Fe(NO3)3 
(sol-jel) 

NH3 80 mL/min C2H2 20 mL/min 750 0,6-760 
Torr 

– Basıncın artmasıyla ÇDNT 
çaplarında artış ve yapılarında 
bozulmalar 

Jin et al. 
2006 

Na-ZSM-5 zeolit 
Si 
Mg 
/Fe(CO)5-Mo(CO)6 
 
(emdirme) 

H2 300-600 
mL/min 

C2H2 100 mL/min 750 – 6-10 min Katalizör üzerinde önce ÇDNT, 
ardından TDNT oluşumu 

Pan et al. 
2002 

SiO2/Fe(NO3)3 
(sol-jel) 

N2 C2H2 600 – 2880 min 2 mm uzunluğunda ÇDNT 
demetleri 

He et al. 

2007 
Si/Fe(NO3)3 
(sol-jel) 

Ar 300 mL/min C2H2 10-40 mL/min 660-720 – – Sıcaklık ve karbon kaynağı akış 
hızının artmasıyla KNT çapının 
artması, uzunluklarının ise 
azalması.  
Katalizör film kalınlığının 
azalmasıyla KNT çapının azalması, 
KNT uzunluğunun düzensiz bir 
şekilde değişmesi. 
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Çizelge 2.6 Literatürden elde edilen CVD işletme koşulları (devam) 
 

Yazar Substrat/ 
Katalizör 

Taşıyıcı Gaz 
 

Karbon Kaynağı ve 
diğer beslemeler 
 

Tepkime 
Sıcaklığı 
 
oC 

Basınç Tepkime  
Süresi 

Sonuçlar 

Broniko
wski 
2001 

Si/Fe 
(elektron ışını 
buharlaştırmasılito
grafi) 

– C2H4 500 mL/min 600-700  200 Torr 1680 min Ulaşılabilecek en büyük KNT 
uzunluğunun, KNT oluşumu ile 
katalizör deaktivasyonu arasındaki 
yarışmalı proses tarafından 
belirlendiğinin tespiti ve düşük 
sıcaklıklarda daha uzun KNT’lerin 
elde edilebilmesi 

Kasumov 
et al. 
2007 

Si3N4 membran/10 
nm Al + 1 nm Fe 
tabakası 
(elektron ışını 
buharlaştırması) 

– C2H2 800-1000 0,38-75 
Torr 

0,083 min Gaz akışı olmadan asetilen 
ortamında kaliteli KNT üretimi ve 
amorf karbon oluşumunun en aza 
indirilmesi 

Yu et al. 
2006 

Na-ZSM-5 zeolit 
Si 
Mg 
/Fe(CO)5-Mo(CO)6 
 
(emdirme) 

Ar 
N2 

CH4 
H2 

900 – 30 min Argon ortamında KNT sentezi 
gerçekleştirilmesi ancak, azotun 
katalizördeki demir parçacıklarının 
agregasyonuna sebep olması 
nedeniyle azot ortamında KNT 
dışında nitrojen içeren karbon 
fiberlerinin oluşumu.  
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2.6.2 VPG yöntemiyle ilgili kaynak özetleri 

 

Musso et al. (2005), karbon kaynağı olarak kamfor ve siklohegzanol kullanarak VPG 

yöntemiyle KNT sentezi gerçekleştirmişlerdir. Deneysel çalışma sonucunda, 650 oC 

KNT üretiminin gerçekleştiğini ancak 1000 oC’nin üzerinde KNT veriminin düştüğünü 

ve mikrofiber yapıların oluştuğunu göstermişlerdir. 

 

Kim et al. (2005) 600 – 800 oC sıcaklık aralığında katalizör olarak ferrosen, karbon 

kaynağı olarak asetilen kullanarak, KNT üretmişlerdir. Tüm sıcaklıklarda ortalama 

KNT çap değerlerinin 15 nm olmasına rağmen, sıcaklığın artmasıyla KNT büyüme 

hızının arttığını ve kristal yapılarında iyileşmeler olduğunu gözlemişlerdir.  

 

Hiraoka et al. (2006), basıncın KNT oluşumuna etkisini incelemişlerdir. 80 – 600 Torr 

basınç aralığında gerçekleştirdikleri deneyler sonucunda, basıncın artmasıyla KNT 

çaplarında artış gözlemlemişlerdir. Basıncın değiştirilmesiyle, KNT’lerin çaplarının 

kontrol edilebileceğini belirtmişlerdir. 

 

 

 

Şekil 2.44 Basınç KNT çapı ilişkisi (Hiraoka et al., 2006) 
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Lee et al. (2002) katalizör olarak demir pentakarbonil ve karbon kaynağı olarak asetilen 

kullanarak, VPG yöntemiyle ÇDNT sentezi gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında. 

taşıyıcı gaz olarak kullandıkları argonun akış hızını 2000 – 3000 mL/min aralığında 

değiştirerek, taşıyıcı gaz akış hızının ÇDNT üretimine etkisini incelemişlerdir. Sonuç 

olarak taşıyıcı gaz akış hızının artması ile, ürün miktarında ve kalitesinde artış 

gözlemlemişlerdir. 

 

Andrews et al. (1999) çözelti besleme hızının KNT üretimine etkisini incelemişlerdir. 

Çalışmada katalizör olarak ferrosen, karbon kaynağı olarak ksilen kullanmışlardır. 

Ksilen/ferrosen çözeltisini sisteme 0,017; 0,042 ve 0,083 mL/min beslemişlerdir. 

Çözelti besleme hızının artmasıyla, ÇDNT üretim hızının arttığını gözlemlemişlerdir.  

 

Singh et al. (2003) katalizör miktarının KNT üretimine etkisini incelemişlerdir. 

Katalizör olarak ferrosen, karbon kaynağı olarak toluen kullanmışlardır. Toluen/ferrosen 

oranı kütlece; 10/1, 50/1 ve 500/1 olacak şekilde hazırladıkları çözeltileri sisteme 

beslemişlerdir. Çalışma sonucunda, çözeltideki ferrosen miktarının artmasıyla, KNT 

çaplarının arttığını ve ürün kalitesinin düştüğünü belirtmişlerdir. 

 

Harris et al. (2005), farklı katalizörler kullanarak, katalizör miktarlarının ÇDNT 

üretimine etkisini incelemişlerdir. Katalizör olarak siklopentadienildemir dikarbonil ve 

sikloaktatetraen demir trikarbonil, karbon kaynağı olarak toluen kullanmışlardır. 

Gerçekleştirdikleri çalışmalarda, katalizör miktarının azalmasıyla, ÇDNT’lerde daha 

çok tepkimeye girmemiş katalizör kalıntısı gözlemlemiş ve KNT oluşumunun 

kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğini ve kötü ürünlerin meydana geldiğini 

belirtmişlerdir. 

 

Ci et al. (2001), kükürtün KNT oluşumuna etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla, katalizör 

olarak ferrosen, karbon kaynağı olarak benzen kullanmışlardır. Benzene, değişik 

miktarlarda tiyofen ekleyerek gerçekleştirdikleri deneyler sonucunda, Şekil 2.45’teki 

grafiği oluşturmuşlardır. 
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Şekil 2.45 Tiyofen içeriğinin KNT çapına etkisi (Ci et al., 2001) 
 

Buna göre, tiyofenin optimum değerinde KNT çaplarının 10 nm seviyesine indiğini, 

optimum tiyofen miktarının alt ve üst değerlerinde ise KNT çaplarının arttığını ve 

karbon fiberlerinin oluştuğunu göstermişlerdir. 

 

Ci et al. (2002) gerçekleştirdikleri başka bir çalışmada, kükürt varlığının çift duvarlı 

KNT oluşumuna oldukça önemli bir etkisi olduğunu göstermişlerdir. Tiyofen 

yokluğunda gerçekleştirdikleri deneylerde sadece TDNT’lerin oluştuğunu gözlemişler 

ve tiyofen ekleyerek seçimli olarak çift duvarlı KNT üretimi gerçekleştirmişlerdir. 

 

Fan et al. (2006) gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda kükürt varlığının daha çok 

TDNT oluşumuna yol açtığını gözlemlemişlerdir. Bu amaçla, kükürt kaynağı olarak 

tiyofen kullanmışlar ve tiyofenin amorf karbon gibi KNT yapısında olmayan diğer 

yapıların oluşumunu engellediğini tespit etmişlerdir. Bu çalışma, Ci et al. tarafından 

2002 yılında yapılan çalışmadan oldukça farklı bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ci et al., 

tiyofen katkısı ile seçimli olarak çift duvarlı KNT üretirken, Fan et al. seçimli olarak 

TDNT üretmiştir. 
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Porro et al. (2007) CVD tepkimelerinde çeşitli parametrelerin ne kadar etkiye sahip 

olduğunu araştırmıştır. Bu amaçla Taguchi deney tasarımı yöntemiyle sıcaklık, gaz akış 

hızı, katalizör derişimi ve substrat eğiminin KNT oluşumuna etkisini incelemiştir. 

Sıcaklığın KNT oluşumunda birincil öneme sahip olduğu, substrat eğiminin etkisiz 

olduğu ve diğer tüm parametrelerin ikincil öneme sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

Çizelge 2.7’de yukarıda anlatılan çalışmalardan elde edilen işletme koşulları verilmiştir. 
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Çizelge 2.7 Literatürden elde edilen VPG işletme koşulları 
 

Yazar Reaktör  
özellikleri 

Katı ve/veya Sıvı 
Besleme 
C Kaynağı/Katalizör (m/m) 
ve Besleme Hızı 

Gaz Besleme 
 

Ön Isıtma Sıcaklığı /  
Tepkime Sıcaklığı 
oC/ oC 

Basınç Tepkime  
Süresi 

Sonuçlar 

Musso et 

al. 2005 
Kuvars,  
D = 40 mm  

Kamfor ve 
Siklohegzanol/ 
Ferrosen : 20/1 
Buharlaştırma 

N2 421 mL/min 220 / 650 ve 1070  – 30-60 min 1000 oC üzerinde KNT 
veriminde düşüş 

Kim et 

al. 2005 
Kuvars,  
D = 25 mm 

– / Ferrosen 
Süblimlerştirme 

Ar 200 mL/min 
C2H2 10 mL/min 

200 / 600-800 – – Sıcaklığın artmasıyla, KNT 
büyüme hızının artması ve 
kristal yapısının iyileşmesi 

Hiaroka 
et al. 
2006 

Kuvars, 
D = 28 mm 

Kabarcıklandırma 
Etanol 
Süblimleştirme 
Ferrosen 

Ar 1000 mL/min 90-110 / 900-1100 80-600 
Torr 

60 min Basıncın artmasıyla, KNT 
çaplarında artış. 

Lee et al. 
2002 

Kuvars,  
D = 20 mm 

– / Fe(CO)5 

Kabarcıklandırma 
Kabarcıklandırma: 
Ar 300 mL/min 
C2H2 30 mL/min 
Taşıma: 
Ar 2000-3000 
mL/min 

– / 750-950 – 30 min C2H2 ve özellikle Ar akış 
hızlarının artmasıyla, yığın 
ÇDNT üretimi, kristal yapılarda 
artma 

Andrews 
et al. 

1999 

Kuvars, 
D = 34 mm 

Ksilen/Ferrosen: 9/1 
0,017 mL/min 
0,042 mL/min 
0,083 mL/min 

Ar 675 mL/min 
 1688 mL/min 
H2 75 mL/min 
 188 mL/min 

140 / 650-1050 – 120 min Çözelti besleme hızının 
artmasıyla, ÇDNT üretim hızının 
artması.  

Singh et 

al. 2003 
Kuvars, 
D = 14 mm 

Toluen/Ferrosen: 10/1 
50/1 ve 500/1 
≈0,02 mL/min 

Ar 682 mL/min 
H2 68 mL/min 
 

200 / 550-940 – 60 min Ferrosen derişiminin ve 
sıcaklığın artmasıyla KNT 
çaplarının artması ve kalitenin 
düşmesi.  

 
 
 
 



 57

 
Çizelge 2.7 Literatürden elde edilen VPG işletme koşulları (devam) 
 

Yazar Reaktör  
özellikleri 

Katı ve/veya Sıvı 
Besleme 
C Kaynağı/Katalizör (m/m) 
ve Besleme Hızı 

Gaz Besleme 
 

Ön Isıtma Sıcaklığı /  
Tepkime Sıcaklığı 
oC/ oC 

Basınç Tepkime  
Süresi 

Sonuçlar 

Haris et 

al. 2005 
Erimiş silis,  
D = 35 mm 

Toluen/siklopentadienil
demir dikarbonil: 40/1  
Toluen/sikloaktatetraen 
demir trikarbonil: 18/1    
≈0,03 mL/min 

Ar/N2 1500 mL/min  
H2 60 mL/min 

200 / Verilmemiş 760 
Torr 

≈ 2 min Katalizör miktarının 
azalmasıyla, ÇDNT’lerde daha 
çok Fe, KNT oluşumu 
kontrolsüz ve kötü 

Ci et al. 

2001 
Kuvars,  
D = 22 mm 

Kabarcıklandırma 
Benzen+Tiyofen 
 
Süblimleştirme 
Ferrosen  

Kabarcıklandırma: 
H2 100 mL/min 
Taşıma: 
H2 200 mL/min 

90 / 1050-1180 – – Tiyofenin düşük ve yüksek 
miktarlarında, çaplarında artış. 

Ci et al. 

2002 
Kuvars,  
D = 30 mm 

– / Ferrosen 
Süblimlerştirme 

Ar 1200 mL/min 
C2H2 8 mL/min 

60-90 / 900-1200  760 
Torr 

– Kükürt ilavesiyle seçimli olarak 
İki duvarlı KNT üretimi  

Fan et al. 
2006 

Kuvars,  
D = 45 mm 

Kabarcıklandırma 
Benzen+Tiyofen 
 
Süblimleştirme 
Ferrosen 

H2 1,5-12 mL/min 250-300 / 900-1100 – 20-60 min Tiyofen varlığının, daha çok 
TDNT oluşumuna yol açması ve 
KNT yapısında olmayan 
karbonlu yapıların oluşumunu 
azaltması 

Porro et 

al. 2006 
Kuvars,  
D = 40 mm  

Kamfor ve 
Siklohegzanol/ 
Ferrosen : 20/1 
Buharlaştırma 

N2 421 mL/min 220 / 650 ve 1070  – 30-60 min KNT oluşumunda sıcaklık 
birincil öneme sahip, substrat 
eğimi etkisiz, gaz akış hızı ve 
katalizör derişimi ikincil öneme 
sahip 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar, 

düşük maliyetli bir Raman cihazında KNT karakterizasyonunun gerçekleştirilebilmesi 

için yapılan film çalışmaları, CVD ve VPG sistemlerinde KNT üretim çalışmaları ile 

KNT oluşumu ile ilgili bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen GC/MS 

çalışmalarıdır.  

 

3.1 KNT Film Çalışmaları 

 

Raman spektroskopisi toz haldeki (Bugay 2001) ve yığın miktarda numunelerin (Ryder 

et al. 2000) analizi gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte, KNT numunelerinin toz 

halde analizlenmesi sırasında, lazer ışını sebebiyle bölgesel ısınmalar ve/veya 

fotoparçalanmalar meydana gelebilmektedir (Ferraro et al. 2003). Bu durumun ortadan 

kaldırılması ise, toz haldeki KNT numunelerinin film haline getirilmesiyle mümkündür 

(Jasco 2004). KNT ince film çalışmalarında, numunelerin Raman analizlerinin sıkıntısız 

bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

3.1.1 Cihaz ve malzemeler 

 

KNT ince film çalışmalarında ve ürünlerin analizlerinde, Enwave Optronics Inc. 

firmasından tedarik edilen düşük maliyetli bir Raman cihazı kullanılmıştır. HRC-10HT 

Raman Analyzer cihazının, Şekil 3.1’de gösterilen standart konfigürasyonunda 785 nm 

diyot lazer kullanılmakta ve 250 – 2300 cm-1 spektral aralığında 4,5 cm-1 çözünürlükte 

spektrum elde edilmektedir. Dedektör olarak bir doğrusal CCD (yükten bağlaşımlı 

aygıt) dizge bulunmaktadır. Bununla birlikte, cihazın KNT analizlerinde 

kullanılabilmesi için lazer kaynağı optik gücünün 40 mW'ın altında olması gerektiği, 

daha yüksek güçlerde örneklerin yandığı tespit edilmiş ve cihaz satın alınmadan önce bu 

doğrultuda modifiye ettirilmiştir. Ayrıca, piyasada bulunabilen düşük maliyetli Raman 

spektrometrelerinin hiçbirinde standart konfigürasyondaki spektral aralık RBM 
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bölgesini kapsamadığından, cihazın düşük frekans sınırını 100 cm-1’e kadar indiren özel 

bir filtreleme sistemi ilave ettirilerek, RBM pikleri de rahatlıkla gözlenebilir duruma 

getirilmiştir.  

 

 

Şekil 3.1 a) Raman sisteminin genel görünümü b) Analiz sisteminin şematik yapısı (R: 
Raman cihazı, B: Bilgisayar, D: Arayüz, G: Güç kaynağı, A: Adım motoru, S: 
Sonsuz vida düzeneği, F: Fiberoptik kablolar; P: Prob, N: Örnek). 

 

KNT analizinde odak uzaklığı oldukça kritik bir önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik 

olarak Velmex Inc. firmasından tedarik edilen MA2500 serisi tek kızaklı bir sonsuz vida 

düzeneğine entegre edilmiş adım motoru ile VMX serisi adım motoru kontrol edicisi 

Şekil 3.2’de gösterilmiştir. Bu düzeneğe Raman cihazının probunun bağlanması ve 

Velmex paket programı sayesinde prob hareketi bilgisayar üzerinden mikrometre 

hassasiyetinde kontrol edilebilmektedir.  

 

 

Şekil 3.2 Tek kızaklı sonsuz vida düzeneği ve adım motoru kontrol edicisi 
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(http://www.velmex.com/motor_control_vxm.html, 2009 
http://www.velmex.com/pdf/m-cat-pdf/mb2500.pdf, 2009) 

Geliştirilen bu duyarlı hareket düzeneği ile 0,005 mm aralıklarla Raman spektrumları 

kaydedilerek en uygun odak uzaklığı belirlenebilmektedir. Odak uzaklığı 5 – 9 mm 

aralığında 1 mm’lik adımlarla kaydedilmiş, Enwave Optronics Inc. firmasından tedarik 

edilen referans KNT numunesinin Raman spektrumları Şekil 3.3’te verilmiştir. Şekilden 

de görüldüğü gibi prob – örnek arası uzaklık 5 mm olduğunda karbon nanotüplere ait 

pikler gürültü seviyesinde kalırken yüksekliğin artması ile pik şiddeti artmış ve belirli 

bir değerden sonra tekrar azalmaya başlamıştır. Çalışmalardaki spektrumlar, 7 mm odak 

uzaklığı ve 40 mW optik lazer gücü ile alınmıştır. 

 

 

 

Şekil 3.3 Odak yüksekliğinin Raman spektrumuna etkisi 
 

KNT ince film çalışmalarının tümünde 2 mL’lik vialler kullanılmıştır. Viallere, önce 

KNT ve varsa diğer katı maddeler, daha sonra yüzey aktif madde ve dispersiyon ortamı 

eklenmiştir. Bazı durumlarda teknik problemlerden dolayı (örneğin, köpürme) yüzey 

aktif madde çözeltisi önceden hazırlanarak doğrudan viallere eklenmiştir. Vialler, 20 

dakika boyunca Branson 1510 ultrasonik banyosunda 70 W gücünde ultrasonikasyona 

tabi tutulmuştur. Daha sonra bir mikropipet yardımıyla 11 – 20 µL’lik dispersiyon, 
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çeşitli alttaşlara damlatılarak atmosferik ortamda kurutulmuş ve KNT ince filmleri 

hazırlanmıştır. Hazırlanan filmlerin karakterizasyonu EnWave HRC-10HT Raman 

Analyzer ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca filmlerin homojenliği, görsel olarak da 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

 

3.1.2 Reaktifler 

 

Dispersiyon hazırlama işlemlerinde kullanılan KNT numuneleri saf olmayan TDNT ile 

saf TDNT ve ÇDNT numuneleridir. Saf olmayan TDNT numuneleri, araştırma 

grubumuz tarafından ark plazma yöntemiyle üretilen düşük saflıkta üründür. Saf TDNT 

numuneleri, Thomas Swan & Co. Ltd. (İngiltere) firmasının Elicarb SW adlı ürünüdür. 

Karbon dışı safsızlık olarak ağırlıkça sırası ile % 1,96 demir, % 0,01 magnezyum ve % 

3,71 kül bulundurmaktadır. Saf ÇDNT numuneleri Sigma-Aldrich firmasından elde 

edilmiştir. Bu numunelerin dışında Enwave Optronics Inc. firmasından tedarik edilen 

referans KNT filmi, odak yüksekliğinin ayarlanmasında ve KNT numunelerinin 

karşılaştırılmasında kullanılmıştır. Şekil 3.4.’te Elicarb SW ve referans filmin Raman 

spektrumları görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 3.4 Elicarb SW ve referans filmin Raman spektrumları 
 

TDNT 
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Referans filmde 209,60 cm-1 deki baskın olmak üzere üç ayrı RBM piki gözlenirken 

Elicarb SW örneğinde eşdeğer dalgasayısında ve 158,02 cm-1, 206,58 cm-1, 227,65 cm-1 

ve 267,99 cm-1 konumlarında dört farklı RBM piki gözlenmiştir. Mevcut frekans aralığı 

ve nanotüplerin demetler halinde bulunma olasılığı göz önünde tutularak Eşitlik (7) 

yardımıyla KNT çapları hesaplanmış. (n,m) tamsayı ikililerinin ve KNT türlerinin 

belirlenmesi için literatürde hesaplanmış ve tablolanmış değerler kullanılmıştır (Mauron 

2003, Jorio et al. 2001, Jorio et al. 2005). Bu bilgiler ışığında referans filmin hemen 

tümünün 1,17 nm çaplı metalik (14,2) nanotüplerden oluştuğu Elicarb SW örneğinde ise 

1,58 nm çaplı metalik (13,10) nanotüplerin baskın olduğu söylenebilir (Çizelge 3.1). 

Her iki örneğin D bantlarındaki fark da ilgi çekicidir. Elicarb SW örneğinde 1300 cm-1 

civarındaki belirgin bir D bandı gözlenirken referans filmin D bandı oldukça küçüktür. 

Buradan hareketle Elicarb SW örneğinde daha yüksek oranda safsızlık ve yapısal 

kusurların bulunduğunu söylemek mümkündür. 

 
Çizelge 3.1 Referans film ve Elicarb SW numunelerinde gözlenen KNT özellikleri 
 

Örnek 
ωRBM 
cm-1

 

Çap 
nm (n,m) Tür 

209.60 1.17 (14,2) Kiral-Metalik 
174.78 1.42 (18,0) Zigzag-Metalik 

 
Referans film 

161.08 1.55 (19,1) Kiral-Metalik 
267.99 0.91 (10,3) Kiral-Yarıiletken 
227.65 1.08 (12,3) Kiral-Metalik 
206.58 1.19 (10,7) Kiral-Metalik 

Elicarb SW 

158.02 1.58 (13,10) Kiral-Metalik 
 

Çalışmalarda dispersiyon ortamı olarak, saf su, etanol ve DMF kullanılmıştır. Yüzey 

aktif madde olarak, iyonik olmayan Triton X-100 ve anyonik sodyum dodesil sülfat 

(SDS) kullanılmıştır. Şekil 3.5’te yüzey aktif maddelerin kimyasal yapıları 

gösterilmektedir. 
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Şekil 3.5 a) Triton X-100’ün kimyasal yapısı, b) SDS’nin kimyasal yapısı 
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Triton_X-100.png, 
2009, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/SDS-2D-
skeletal.png, 2009)  

Deneylerin bir kısmında, ince filmlerin yüzey özelliklerini ve kararlılıklarını artırmak 

amacıyla polimerik malzeme eklemesi yapılmıştır. Polimerik malzeme olarak polietilen 

glikol-2000 (PEG-2000) kullanılmıştır. 

 

Hazırlanan dispersiyonlar, alttaş etkisinin incelenmesi amacıyla çeşitli alttaşlar üzerinde 

kurutulmuştur. Bunlar Sn levha, polimerik film kaplı Sn levha, çelik levha, pirinç levha, 

Al levha, SiO2 alttaş, Ag kaplı Cu levhalardır. Bu alttaşların bir kısmı hidroflorik asit ile 

muamele edilerek yüzey pürüzlülükleri artırılmıştır. 

 

3.1.3 KNT film deneyleri 

 

KNT filmlerinin hazırlanması, KNT numunesinin, sıvı bir ortamda (su, etanol, çeşitli 

çözücüler, vb.) yüzey aktif maddeler ve çeşitli katkı maddeleriyle bir sonik banyoda 

dağıtılmasıyla dispersiyon hazırlanması ve bu dispersiyonun bir alttaş üzerinde 

kurutulmasından ibarettir. Çalışmalarda, dispersiyon ortamı, dispersiyondaki yüzey 

aktif madde cinsi ve miktarı, dispersiyondaki KNT miktarı ve alttaş etkileri 

incelenmiştir. Ayrıca, saf ve saf olmayan KNT dispersiyonlarının incelenmesi ile 

ÇDNT ince filmlerinin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen 

deney setleri, aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. 

 

3.1.3.1 KNT ve yüzey aktif madde içeriğinin belirlenmesi 

 

Gerçekleştirilen bu deney setindeki amaç, dispersiyondaki uygun KNT ve yüzey aktif 

madde içerikleri ile uygun substratların belirlenmesidir. Bu amaçla dispersiyon ortamı 

olarak su, yüzey aktif madde olarak Triton X-100 ve KNT numunesi olarak ark plazma 

sisteminden elde edilen ürün kullanılmıştır. Kütlece % 1, 3, 5, 7 ve 10 Triton X-100 ve 

kütlece % 0,1; 0,4; 0,7 ve 1,0 KNT içerecek şekilde 20 farklı dispersiyon hazırlanmıştır. 
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KNT numunelerinin miktarı az olduğundan, % 1 KNT (1 mg) içeren 200 µL’lik 

dispersiyonlar hazırlanmış ve alttaşlara damlatılmıştır. Her damlatma işleminden sonra, 

sulu Triton X-100 çözeltisi eklemesi yapılarak seyreltme işlemi gerçekleştirilmiştir. İlk 

seyreltme işlemi ile % 0,7; ikinci seyreltme işlemi ile % 0,4 ve son seyreltme işlemi ile 

%0,1 KNT içeren dispersiyonlar hazırlanmıştır. Her bir seyreltme işleminden sonra 

dispersiyonlardan alınan 11 µL’lik kısım alttaşlara damlatılmıştır.  

 

Deney setinde kullanılan alttaşlar; Sn levha, HF ile işlem görmüş Sn levha, polimerik 

film kaplı Sn levha, çelik levha, pirinç levha, Al levha, SiO2 ve HF ile işlem görmüş 

SiO2’dir.  

 

3.1.3.2 SERS (yüzey destekli Raman saçılması) etkisi  

 

SERS etkisinin incelenmesi amacıyla, dispersiyon ortamı olarak su, yüzey aktif madde 

olarak Triton X-100 ve KNT numunesi olarak ark plazma sisteminden elde edilen ürün 

kullanılmıştır. Kütlece % 3 Triton X-100 ve kütlece % 0,5 KNT içerecek şekilde 

hazırlanan dispersiyon, Au (levha), Au (folyo), Ag (levha) ve Ag kaplı Cu alttaşlara 

damlatılmıştır.  

 

3.1.3.3 Polimerik malzeme etkisi 

 

Yüksek molekül ağırlıklı polimerik malzemelerin KNT filmlerine etkisinin incelenmesi 

amacıyla, dispersiyon ortamı olarak su, yüzey aktif madde olarak Triton X-100, KNT 

numunesi olarak ark plazma sisteminden elde edilen ürün ve polimerik malzeme olarak 

PEG-2000 kullanılmıştır. Kütlece % 3 Triton X-100, kütlece % 0,5 KNT ve % 0; 0,24; 

3,14; 6,04; 9,06; 12,08; 15,10; 18,12; 21,14 ve 24,15 PEG-2000 içerecek şekilde 10 

farklı dispersiyon hazırlanmıştır. Dispersiyonlar Ag kaplı Cu alttaşlara damlatılmıştır.  

 

3.1.3.4 Saf KNT çalışması 
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Su, etanol ve dimetilformamid (DMF) olmak üzere üç farklı dispersiyon ortamı 

uygulanmış ve tüm dispersiyonlara kütlece % 0,25 oranında KNT katılmıştır. KNT 

numunesi olarak Elicarb SW adlı TDNT kullanılmıştır. Dispersiyonlarda SDS ve Triton 

X-100’ün sırasıyla kütlece % 0, % 0,5, % 1,5, % 2,5 oranları kullanılmıştır. 

Dispersiyonlar hazırlandıktan sonra Ag kaplı Cu, Al2O3, Sn (folyo) ve SiO2 alttaşlara 

damlatılmıştır. 

 

3.1.3.5 ÇDNT çalışması 

 

KNT film hazırlama yöntemi kullanılarak Sigma-Aldrich firmasından temin edilen saf 

ÇDNT numunesi ile filmler hazırlanmış ve Raman ile analizlenmiştir.  

 

3.2 CVD Çalışmaları 

 

3.2.1 Cihaz ve malzemeler 

 

CVD sistemi, PID sıcaklık kontrolü yapabilen, 60 cm uzunluğunda ısıtma bölgesine 

sahip, Protherm ASP 11/40/500 model bir tüp fırın içine yerleştirilmiş 1 m 

uzunluğunda, 30 mm veya 40 mm çapında kuvars borudan meydana gelmektedir. CVD 

sisteminin fotoğrafı ve şematik gösterimi Şekil 3.6 ve 3.7’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.6 CVD sisteminin fotoğrafı 
Fırında ayarlanan sıcaklık ile fırın içindeki sıcaklığın aynı olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla, gaz akışı olan ve olmayan durumlarda ve 500 – 950 oC sıcaklık 

aralığında bir termoçift yardımıyla sıcaklık profilleri çıkarılmıştır. Şekil 3.8 ve 3.9’da, 

gaz akışı olmayan durumda ve 700 oC sıcaklıkta çeşitli argon akış hızlarında elde edilen 

sıcaklık profilleri verilmiştir. Gazların ısınmış bölgeye ilk temas ettikleri nokta 0 cm, 

gazların ısıtma bölgesini terk ettiği nokta ise 60 cm’dir. Bu sıcaklık profilleri 60 cm’lik 

ısıtma bölgesinin yanı sıra, fırın girişinden önceki ve sonraki 5’er cm’lik ısıtılmayan 

bölgeleri de kapsamaktadır. Bu sebeple Şekil 3.8 ve 3.9’daki grafiklerin x eksenleri  -5 

ile 65 cm aralığındadır. Şekil 3.8’de tüm sıcaklıklar için benzer profillerin olduğu 

görülmektedir. Ayarlanan sıcaklık değerine 12 cm’de ulaşıldığı ve 50 cm’den sonra ise 

bu değerden düşük sıcaklıkların elde edildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte ısıtma 

bölgesinin 25 – 35 cm aralığında, ayarlanan sıcaklık değerinden yaklaşık 5 oC yüksek 

bir bölge bulunmaktadır. Şekil 3.9’da ise gaz akış hızının sıcaklık profili üzerinde 

önemli bir etkisi olmadığı görülmektedir. 

 

Kuvars boruya, sızdırmaz bir biçimde gaz beslemesi yapılabilmesi amacıyla vidalı 

Teflon® bağlantılar tasarlanmıştır. Reaktöre beslenen gazların akış hızları, 

gerçekleştirilen ilk deneylerde, Agilent Optiflow 650 model dijital akışölçer ile kalibre 

edilmiş rotametreler ile daha sonraki deneylerde ise Alicat Scientific firmasından 

tedarik edilen MC serisi kütle akış kontrol cihazları ile gerçekleştirilmiştir. Örnek 
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olarak, argon ve azot gazları için rotametrelerin kalibrasyon grafikleri Şekil 3.10’da 

verilmiştir. 
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Şekil 3.7 CVD sisteminin şematik gösterimi 
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Şekil 3.8 Gaz akışı olmadığı durumda, 500, 600, 700, 800, 900 ve 950 oC sıcaklıklarda, fırın içerisindeki sıcaklık profilleri 
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Şekil 3.9 700 oC sıcaklıkta, 0; 0,1; 2 ve 4 L/min argon akış hızlarında, fırın içerisindeki sıcaklık profilleri 
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Şekil 3.10 Argon ve azot gazları için rotametrelerin kalibrasyon grafikleri 
 

Reaktörden çıkan sıcak gazların pompaya ulaşmaması amacıyla, çıkışa bir yoğuşturucu 

sistem yerleştirilmiştir. Bu sistem Dewar kabı içine yerleştirilen vakuma dayanıklı bir 

cam kap ve ince kırılmış buzdan meydana gelmektedir. Reaktör basıncı, Edwards E2M5 

yüksek vakum pompasına bağlanan bir ayar vanası ile ayarlanmış, basınç ölçümü ise 

sisteme bağlı bir basınçölçer ile gerçekleştirilmiştir. Reaktör çıkışı ile yoğuşturucu 

arasındaki ve pompa çıkışındaki bağlantılarda kimyasala dayanıklı plastik hortumlar, 

diğer gaz hatlarında ise ¼ in çaplı plastik ve bakır borular kullanılmıştır. 

 

Substrat hazırlama işlemleri, 10 x 10 mm’lik ve 25 x 75 mm’lik kuvars levhalar ile 50 

cm uzunluğunda kuvars küvetlerde gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.2 Reaktifler 

 

CVD sisteminde, Oksan firmasından çelik tüpler içerisinde tedarik edilen azot, argon, 

hidrojen ve asetilen gazları kullanılmıştır. Substrat hazırlama işleminde kullanılan 

reaktifler aşağıda verilmiştir: 



 72 

• Tetraetilortosilikat (TEOS), SiC8H20O4 

• Demir (III) nitrat, Fe(NO3)3 

• Etanol 

• Saf su 

 

3.2.3 CVD deneyleri 

 

CVD sistemi ile gerçekleştirilen deneyler, katalizör hazırlama işlemleri, katalizörün 

tepkimeye hazır hale getirilmesi ve tepkime aşamalarından oluşmaktadır. 

 

Katalizör hazırlama işlemi sol-jel yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bunun için yüzey 

özelliklerini artırıcı bileşen olarak TEOS ve aktif bileşen olarak demir (III) nitrat 

kullanılmıştır. Demir (III) nitrat, TEOS, su ve etanol 10 mL’lik cam şişe içerisinde 

karıştırılarak, 20 dakika boyunca ultrasonikasyona tabi tutulmuştur. Sıvı haldeki 

karışım, daha sonra taban malzeme üzerine yerleştirilmiştir.  

 

Deneylerde iki farklı boyutta taban malzeme kullanılmıştır. Bu sebeple kullanılan 

reaktiflerin miktarları farklıdır. 25 x 75 mm’lik kuvars levhalar için: 

• 0,3272 g demir (III) nitrat,  

• 120 µL TEOS,  

• 125 µL su ve  

• 120 µL etanol kullanılmıştır. 

 

50 cm uzunluğundaki kuvars küvetler için ise: 

• 1,4 g demir (III) nitrat,  

• 1540 µL TEOS,  

• 1750 µL su ve  

• 1540 µL etanol kullanılmıştır. 

 

Karışım taban malzeme üzerine damlatıldıktan sonra atmosferik ortamda jelleşmenin 

başlaması beklenmiş, daha sonra fazla suyun ve etanolün uzaklaştırılması amacıyla 6 h 
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süreyle 60 oC'lik etüvde kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Kurutma sonrasında 

karışım üzerinde 5 – 20 mm2'lik çatlaklar gözlenmiştir. Daha sonra substratlar, kuvars 

reaktöre yerleştirilerek, vakum yapılmış (10-3 Torr) ve fırın sıcaklığı 450 oC’a 

çıkarılmıştır. Fırın bu koşullarda 12 saat çalıştırılarak kalsinasyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra sisteme N2 gazı beslenmiş ve fırın sıcaklığı 500oC’a 

çıkarılmıştır. Sıcaklık sabitlendiğinde ise sistemin basıncı, vakum pompasının üzerine 

yerleştirilmiş olan ayar vanası ile 300 Torr’a ayarlanarak H2 gazı, N2 gazı ile 5 saat 

boyunca sisteme beslenmiş ve indirgeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.11, 3.12, 

3.13’te substratın kurutma, kalsinasyon ve indirgeme işlemlerinden sonraki SEM 

görüntüleri verilmiştir.  

 

Substratın tepkimeye hazır hale getirilmesinden sonra, H2 gazı beslemesi durdurulmuş, 

N2 beslemesi ise devam ettirilerek fırın tepkime sıcaklığına ayarlanmıştır. Fırın 

sıcaklığının sabitlenmesinden sonra tepkime basıncı ayarlanmış ve N2 ve C2H2 gaz akış 

hızları ayarlanara tepkime gerçekleştirilmiştir. Tepkime süresi tüm deneylerde 1 h’dir. 

Tepkime sonunda, C2H2 gaz beslemesi durdurulmuş ve N2 akımı altında vakum 

yapılarak, inert atmosferde oda sıcaklığına soğutulması sağlanmıştır. Substrat üzerinde 

oluşan, KNT içeren siyah toz halinde çökelti numune olarak toplanmıştır. Substrat 

üzerinde kalan karbon çökeltisi ile kuvars reaktör çeperlerinde bulunan isin 

temizlenmesi için, fırın sıcaklığı 750 oC’a ayarlanarak, sistemden hava geçirilmiş, 

böylece her türlü karbon kalıntısının yakılarak uzaklaştırılması sağlanmıştır. 

 

CVD sisteminde gerçekleştirilen çalışmalarda, uygun işletim koşullarının saptanması 

amacıyla; sıcaklık, basınç, gaz akış hızları ve bileşimleri gibi parametreler, klasik 

deneysel yaklaşımla ve deney tasarımı yöntemleriyle incelenmiştir. Elde edilen 

ürünlerin karakterizasyonu SEM (TAEK SANAEM) ve TEM (Babes-Bolyai University, 

Electron Microscopy Center, Romanya) cihazları ile gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 3.11 Kurutma işleminden sonra substratın SEM görüntüsü 
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Şekil 3.12 Kalsinasyon işleminden sonra substratın SEM görüntüsü 
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Şekil 3.13 İndirgeme işleminden sonra substratın SEM görüntüsü 
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Şekil 3.13 İndirgeme işleminden sonra substratın SEM görüntüsü (devam) 
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3.2.3.1 Substrat konumunun belirlenmesi (T deneyleri) 

 

Bu deney setinin amacı, sıcaklık, karbon kaynağı akış hızı ve substrat konumunun 

belirlenmesine yönelik olup 9 deneyden ibarettir. Substrat konumunun etkisinin 

incelenmesi amacıyla, her deneyde 60 cm’lik ısıtma bölgesinde 0, 15, 25, 45 cm olmak 

üzere dört farklı bölgeye 10 x 10 mm’lik kuvars substratlar yerleştirilmiştir. Çizelge 

3.2’de T deneylerinde incelenen parametreler verilmiştir. 

 

Çizelge 3.2 T deneylerinde incelenen parametreler 
 

Deney faktörlerinin değerleri 
Deney 

# Sıcaklık, 
 oC 

Asetilen akış hızı,  
mL/min 

Substrat konumu,  
cm 

*T1A 750 5 0 

*T1B 750 5 15 

*T1C 750 5 25 

*T1D 750 5 45 

*T2A 750 10 0 

*T2B 750 10 15 

*T2C 750 10 25 

*T2D 750 10 45 

*T3A 750 15 0 

*T3B 750 15 15 

*T3C 750 15 25 

*T3D 750 15 45 

T4A 800 5 0 

T4B 800 5 15 

T4C 800 5 25 

T4D 800 5 45 

**T5A 800 10 0 

**T5B 800 10 15 

**T5C 800 10 25 

**T5D 800 10 45 

**T6A 800 15 0 

**T6B 800 15 15 

**T6C 800 15 25 

**T6D 800 15 45 

T7A 850 5 0 

T7B 850 5 15 
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Çizelge 3.2 T deneylerinde incelenen parametreler (devam) 
 

Deney faktörlerinin değerleri 
Deney 

# Sıcaklık, 
 oC 

Asetilen akış hızı,  
mL/min 

Substrat konumu,  
cm 

T7C 850 5 25 

T7D 850 5 45 

T8A 850 10 0 

T8B 850 10 15 

T8C 850 10 25 

T8D 850 10 45 

T9A 850 15 0 

T9B 850 15 15 

T9C 850 15 25 

T9D 850 15 45 
 
Substrat   10 x 10 mm kuvars 
    A = 0 cm 
    B = 15 cm 
    C = 25 cm 
    D = 45 cm 
Kalsinasyon süresi  12 h 
İndirgeme   
 İnert gaz  N2 (100 mL/min) 
 İndirgeyici  H2 (15 mL/min) 
 Süre   5 h 
Tepkime 
 Taşıyıcı gaz  N2 (100 mL/min) 
 Basınç   180 Torr 
* Çökelme olmayan deneyler 
** Analizi gerçekleştirilemeyen deneyler 

 

3.2.3.2 Sıcaklık ve basıncın etkisinin belirlenmesi (B deneyleri) 

 

Bu deney setinin amacı, sıcaklık ve basıncın KNT oluşumuna etkisinin incelenmesidir. 

Bu amaçla 12 deneyden oluşan bir set tasarlanmıştır. T deneylerinden elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda, substrat konumunun 15 cm ve asetilen akış hızının 15 mL/min 

olarak seçilmesi uygun bulunmuştur. Çizelge 3.3’te deney setinde incelenen 

parametreler gösterilmiştir. 
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Çizelge 3.3 B deneylerinde incelenen parametreler 
 

Sıcaklık, oC 800 850 900 
Basınç, Torr 100 200 300 500 100 200 300 500 100 200 300 500 
Adlandırma B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 
Substrat   25 x 75 mm kuvars 
    x = 15 cm 
Kalsinasyon süresi  12 h 
İndirgeme   
 İnert gaz  N2 (100 mL/min) 
 İndirgeyici  H2 (15 mL/min) 
 Süre   5 h 
Tepkime 
 Taşıyıcı gaz  N2 (100 mL/min) 
 Karbon kaynağı  C2H2 (15 mL/min) 

 

3.2.3.3 CVD sisteminde gerçekleştirilen deney tasarımı (F Deneyleri) 

 

Deneysel çalışmaları aksatan en büyük engellerden biri analiz süreci olmuştur. 

KNT’lerin TEM analizlerinin gerçekleştirilmesi konusunda, analiz ücreti ve/veya 

operatör yetersizliği gibi mevcut sorunlar, çalışma grubumuzu yurtdışına sevk etmiştir. 

Bu sebeple, analizlenecek numunelerin hazırlanıp yurtdışına gönderilmesi ve sonuçların 

elde edilmesi 6 – 8 haftalık bir süreçtir. Bununla birlikte, KNT üretiminde incelenmesi 

gereken çok fazla parametre (faktör) vardır. Bu faktörlerin klasik deneysel yaklaşımıyla 

KNT oluşumuna etkisinin incelenmesi için, bir faktörün belirli bir değer aralığında 

değiştirilerek diğer faktörlerin sabit tutulması gerekmektedir. Bu durum deney sayısını 

arttırmakta, ayrıca faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin anlaşılmasını 

zorlaştırmaktadır.  

 

Deney tasarımı yöntemleri klasik deneysel yaklaşımlardan farklı olarak, tüm faktörleri 

ele alarak değişik faktör kombinasyonları oluşturulmasını sağlar. Böylece her faktörün, 

farklı seviyelerde birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesini mümkün kılar. Sağladığı 

bu avantajdan dolayı çalışmaların bir bölümünde Plackett-Burman yöntemine 

başvurulmuştur. 

 

Tam faktöriyel tasarımlar, deney tasarımı açısından en iyi sonuçları verse de hem faktör 

hem de seviye sayısının mümkün olduğunca az olması gerekmektedir. N adet faktör ve 

bu faktörlerin K adet seviyesinin incelendiği bir durumda, gerçekleştirilmesi gereken 
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deney sayısı KN olacaktır (Araujo ve Brereton 1996). Ancak KNT üretimi gibi yeni 

çalışmalarda, faktör ve seviye sayısının küçük tutulması mümkün olamamaktadır.  

 

Kısmi faktöriyel tasarımlar, faktör ve seviye sayısının azaltılamadığı, ancak deney 

sayısının küçük sayılarda tutulabildiği tasarımlara izin vermektedir. Bir kısmi faktöriyel 

tasarım yöntemi olan Plackett-Burman yöntemi 1946 yılında geliştirilmiş olup çok 

sayıda faktörün tasarımına izin vermektedir (Plackett ve Burman 1946). Plackett ve 

Burman (1946) yayımladıkları çalışmada deney sayısından bir eksik sayıda faktörün, iki 

seviyeli tasarımlarını vermişlerdir. Bununla birlikte, Plackett-Burman yöntemiyle daha 

yüksek seviyeli tasarımlar da mümkündür (Brereton 1997). Seviye sayısının 

arttırılmasında dikkat edilmesi gereken husus, deney sayısının seviye sayısının bir 

tamsayı kuvvetine eşit olması gerekmektedir (Brereton 1997). Örneğin 5 seviyeli bir 

Plackett-Burman tasarımı için gerçekleştirilmesi gereken en az deney sayısı, 52 = 25’tir.  

 

CVD sisteminde gerçekleştirilen Plackett-Burman tasarımı (F deneyleri), 5 faktörlü ve 5 

seviyeli bir tasarım olup, Ek C-1’de ayrıntıları verilmiştir. Çizelge 3.4’te deney 

faktörleri ve seviyeleri, Çizelge 3.5’te ise deney faktörleri ve seviyelerinin değerleri 

verilmiştir.  

 

Çizelge 3.4 F deneylerine ait faktörler ve seviyeleri 
 

Seviye 
Faktör Simgeleme 

-2 -1 0 1 2 

Basınç, Torr P 300 400 500 600 700 

Sıcaklık, oC T 850 875 900 925 950 

Argon akış hızı, mL/min A 100 500 1000 1500 2000 

Hidrojen akış hızı, % A H 0 2,5 5 7,5 10 

Asetilen akış hızı, %A C 1 5 10 15 20 
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Çizelge 3.5 F deneylerine ait faktörlerin değerleri 
 

Deney faktörlerinin değerleri Deney faktörlerinin seviyeleri 
Deney # 

P T A H C P T A H C 

F1 500 900 1000 50 100 0 0 0 0 0 

**F2 300 900 100 10 5 -2 0 -2 2 -1 

F3 300 850 2000 50 400 -2 -2 2 -1 2 

*F4 700 850 500 50 50 2 -2 1 2 0 

F5 400 950 2000 100 100 -1 2 2 0 -1 

*F6 700 875 1000 25 50 2 -1 0 -1 -1 

F7 500 950 500 12,5 75 0 2 -1 -1 1 

F8 400 900 500 37,5 100 -1 0 -1 1 2 

F9 400 875 1500 150 225 -1 -1 1 2 1 

**F10 600 875 2000 150 200 1 -1 2 1 0 

*F11 700 925 1500 75,0 300 2 1 1 0 2 

F12 600 950 1000 100 200 -1 2 0 2 2 

F13 500 925 2000 200 20 0 1 2 2 -2 

*F14 700 900 2000 0 300 2 0 2 -2 1 

*F15 700 950 100 7,5 1 2 2 -2 1 -2 

F16 300 950 1500 0 150 -2 2 1 -2 0 

**F17 600 850 100 5 15 1 -2 -2 0 1 

F18 300 925 1000 75 150 -2 1 0 1 1 

F19 500 850 1500 112,5 75 0 -2 1 1 -1 

F20 600 900 1500 37,5 15 1 0 1 -1 -2 

**F21 600 925 500 0 25 1 1 -1 -2 -1 

F22 400 925 100 2,5 10 -1 1 -2 -1 0 

**F23 300 875 500 25 5 -2 -1 -1 0 -2 

F24 400 850 1000 0 10 -1 -2 0 -2 -2 

F25 500 875 100 0 20 0 -1 -2 -2 2 

P: Sistem basıncı, Torr 

T: Sıcaklık, oC 

A: Argon akış hızı, mL/min 

H: Hidrojen akış hızı, mL/min 

C: Asetilen akış hızı, mL/min 

Substrat   50 cm uzunluklu kuvars küvet 

Kalsinasyon süresi  12 h 

İndirgeme   
 İnert gaz  Ar (1000 mL/min) 
 İndirgeyici  H2 (100 mL/min) 
 Süre   2 h 
* Basınç ile ilgili sorunlardan dolayı gerçekleştirilemeyen deneyler 
** Çökelme olmayan deneyler 
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3.3 VPG Çalışmaları 

 

3.3.1 Cihaz ve malzemeler 

 

VPG sistemi temelde CVD sistemi ile aynıdır (Şekil 3.14). Bu bölümde CVD 

sisteminden farklı olan kısımlar aktarılmıştır. VPG yöntemi, katalizör ve karbon 

kaynağı içeren çözeltinin sisteme beslenmesini içerdiğinden, bu çözeltiyi bir ön ısıtma 

işlemine tabi tutmak gerekmektedir. Bu amaçla CVD sisteminde kullanılan fırından 

önce Protherm marka tüp fırın, ön ısıtma fırını olarak kullanılmıştır. Bu ön ısıtma fırını 

içerisinden de, gazların fırını iki kez dolaşmasını sağlayacak şekilde ¼ in çaplı bir bakır 

boru geçirilmiştir (Şekil 3.16). Böylece, sisteme beslenen gazların istenilen sıcaklığa 

ulaşması sağlanmış ve sıvı halde beslenen çözeltinin buharlaşması garanti altına 

alınmıştır. 
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Şekil 3.14 VPG sistemi 
Katalizör içeren çözeltinin sisteme beslenmesi için, Biasis firmasından temin edilen 

Goldman marka AR08 model bir enjeksiyon pompa kullanılmıştır (Şekil 3.15). 

Enjeksiyon pompa, bir sonsuz vida düzeneği üzerinde bulunan taşıyıcıdan ibarettir. 

Taşıyıcı kısmına bir şırınga yerleştirilmekte ve cihazın kendi bilgisayar programı 

aracılığı ile şırınganın boyutları ve istenilen akış hızı değerleri ayarlanabilmektedir. 

Şırınganın iğnesi ise, ön ısıtma fırınının içerisinden geçen bakır boruya sabitlenmiş bir 

septuma yerleştirilmiştir. Bu enjeksiyon pompa ile sisteme 0,1 µL/h seviyesinde 

besleme yapmak mümkün olmaktadır. 

 

 

 

Şekil 3.15 Enjeksiyon pompa (http://www.biasis.com.tr/goldman-kilavuz.pdf, 2009) 
 

Sisteme giren gazların homojen olarak beslenebilmesi için, fırın girişinden önce, 

içerisine çelik yünü doldurulmuş olan bir karıştırma kabı eklenmiştir. 
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Şekil 3.16 VPG sisteminin şematik gösterimi 
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3.3.2 Reaktifler 

 

VPG sisteminde, Oksan firmasından çelik tüpler içerisinde tedarik edilen argon ve 

hidrojen gazları kullanılmıştır. Katalizör içeren çözeltinin hazırlanmasında kullanılan 

reaktifler aşağıda verilmiştir: 

• Benzen, C6H6 

• Ferrosen, C10H10Fe 

• Tiyofen, C4H4S 

 

3.3.3 VPG deneyleri 

 

Katalizör içeren çözelti; benzen, ferrosen ve tiyofenin belirli oranlarda karıştırılması ile 

hazırlanmış ve bu çözeltinin 5 mL’si bir şırıngaya aktarılmıştır. Çözeltinin 

buharlaşabilmesi için ön ısıtma fırını 200 oC sıcaklığa ayarlanmıştır. Tepkime fırını ise 

çeşitli sıcaklık değerlerine ayarlanmıştır. Ön ısıtma fırını ve tepkime fırını ayarlanan 

sıcaklık değerlerine ısınırken, sisteme vakum yapılarak oksijenin uzaklaşması 

sağlanmıştır. 

 

Fırın sıcaklıkları sabitlendikten sonra, çözelti içeren şırınga enjeksiyon pompasına 

yerleştirilmiş, ve istenilen besleme hızı değeri ayarlanmıştır. Daha sonra Ar ve/veya H2 

gazları sisteme beslenmiş ve vakum pompasının üzerindeki ayar vanası ile sistem 

basıncı ayarlanmıştır. Şırınganın septuma yerleştirilmesi ve enjeksiyon pompasının 

çalıştırılmasıyla karışım ön ısıtma fırınına beslenerek deney başlatılmıştır. Buharlaşan 

karışımın, Ar ve/veya H2 akışı ile ön ısıtma fırınından tepkime fırınına taşınması ile 

deney gerçekleştirilmiştir.  

 

Şırıngadaki çözeltinin tükenmesi ile deney sonlandığında, fırınlar kapatılmış ve varsa 

H2 beslemesi durdurularak sadece Ar akımı altında ve vakumda, sistem oda sıcaklığına 

soğutulmuştur. VPG sisteminde katalizör buhar fazında olduğundan, tepkime fırınının 

tamamında siyah toz halindeki katı çökelti gözlenmiştir ve bu ürün numune olarak 

toplanmıştır. Ürünün toplanmasından sonra, tepkime fırını sıcaklığı 750 oC’a 
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ayarlanarak sistemden hava geçirilmiş, böylece karbon kalıntılarının yanarak sistemden 

uzaklaştırılması sağlanmıştır. Reaktör çeperlerinde kalan demir parçacıkları ise 

yanmadığından, 6 M HCl çözeltisi kullanılarak kuvars reaktörün yıkanması ile 

giderilmiştir. 

 

Uygun işletim koşullarının saptanması amacıyla; farklı sıcaklık, basınç, gaz akış hızları 

ve bileşimleri ile çözelti bileşimi ve besleme hızı gibi parametreler, Plackett-Burman 

deney tasarım yöntemiyle incelenmiştir. 

 

3.3.3.1 VPG sisteminde gerçekleştirilen deney tasarımı 

 

VPG sisteminde, Plackett-Burman yöntemine göre bir deney tasarımı oluşturulmuştur. 

Bu tasarım 7 faktörlü ve 5 seviyeli bir tasarım olup, Ek C-2’de ayrıntıları verilmiştir. 

Çizelge 3.6’da deney faktörleri ve seviyeleri, Çizelge 3.7’de ise deney faktörleri ve 

seviyelerinin değerleri verilmiştir.  

 

Çizelge 3.6 VPG deney faktörleri ve seviyeleri 
 

Seviye 
Faktör Simgeleme 

-2 -1 0 1 2 

Basınç, Torr P 300 400 500 600 700 

Sıcaklık, oC T 850 875 900 925 950 

Argon akış hızı, mL/min A 100 500 1000 1500 2000 

Hidrojen akış hızı, % A H 0 2,5 5 7,5 10 

Benzen besleme hızı, mL/min B 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Ferrosen miktarı, mg/mLB F 10 40 80 120 160 

Ferrosen çözeltisi içindeki 

tiyofen miktarı, % mg(B+F) 

S 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

 

 

 

 



 88 

Çizelge 3.7 VPG deney faktörlerinin değerleri 
 

Deney faktörlerinin değerleri Deney faktörlerinin seviyeleri 
Deney # 

P T A H B** F  S P T A H B F  S 

*1 500 900 1000 50 0,3 80 18,30 0 0 0 0 0 0 0 

2 300 900 100 10 0,2 40 17,50 -2 0 -2 2 -2 -1 0 

*3 300 850 2000 50 0,5 80 9,10 -2 -2 2 -1 2 0 -1 

4 700 850 500 50 0,3 40 8,80 2 -2 1 2 0 -1 -1 

5 400 950 2000 100 0,2 40 26,30 -1 2 2 0 -1 -1 1 

6 700 875 1000 25 0,2 120 38,10 2 -1 0 -1 -1 1 2 

7 500 950 500 12,5 0,4 160 29,70 0 2 -1 -1 1 2 1 

8 400 900 500 37,5 0,5 120 19,00 -1 0 -1 1 2 1 0 

9 400 875 1500 150 0,4 80 36,50 -1 -1 1 2 1 0 2 

*10 600 875 2000 150 0,3 160 39,60 1 -1 2 1 0 2 2 

11 700 925 1500 75,0 0,5 160 0,00 2 1 1 0 2 2 -2 

12 600 950 1000 100 0,5 10 25,40 -1 2 0 2 2 -2 1 

13 500 925 2000 200 0,1 120 0,00 0 1 2 2 -2 1 -2 

*14 700 900 2000 0 0,4 10 16,90 2 0 2 -2 1 -2 0 

15 700 950 100 7,5 0,1 80 27,40 2 2 -2 1 -2 0 1 

16 300 950 1500 0 0,3 120 28,50 -2 2 1 -2 0 1 1 

*17 600 850 100 5 0,4 120 9,50 1 -2 -2 0 1 1 -1 

18 300 925 1000 75 0,4 40 0,00 -2 1 0 1 1 -1 -2 

*19 500 850 1500 112,5 0,2 10 8,50 0 -2 1 1 -1 -2 -1 

*20 600 900 1500 37,5 0,1 40 17,50 1 0 1 -1 -2 -1 0 

21 600 925 500 0 0,2 80 0,00 1 1 -1 -2 -1 0 -2 

22 400 925 100 2,5 0,3 10 0,00 -1 1 -2 -1 0 -2 -2 

*23 300 875 500 25 0,1 10 33,90 -2 -1 -1 0 -2 -2 2 

*24 400 850 1000 0 0,1 160 39,60 -1 -2 0 -2 -2 2 2 

25 500 875 100 0 0,5 160 9,90 0 -1 -2 -2 2 2 -1 

P: Sistem basıncı, Torr 

T: Sıcaklık, oC 

A: Argon akış hızı, mL/min 

H: Hidrojen akış hızı, mL/min 

B: Çözelti besleme hızı, mL/min 

F: Benzen içindeki ferrosen miktarı, mg/mL 

S: Benzen ferrosen çözeltisine eklenen tiyofen miktarı, µL 

Substrat 50 cm uzunluklu kuvars küvet 

* Çökelme olmayan deneyler 
** Tüm deneylerde 5 mL çözelti beslenmiştir 
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3.4 GC/MS çalışmaları 

 

3.4.1 Cihaz ve malzemeler 

 

Proje kapsamında satın alınan GC/MS cihazı (Şekil 3.17) Agilent marka 7890A model 

gaz kromatografisi ve 5975C model kütle spektrometresinden meydana gelmektedir. 

Proje amacına yönelik olarak kurulumu gerçekleştirilen CVD sisteminin çıkışından 

reaktörün içine uzatılacak bir numune alma probu ile, reaktör içinde katalizör bulunan 

bölgeden her 2 mm’den bir numune olmak üzere toplam 30 numune alınması ve 6 

cm’lik bir bölgede derişim analizi yapılması hedeflenmiştir.  

 

 

 

Şekil 3.17 GC/MS cihazı 
 

Tasarımı ve imali gerçekleştirilen ceket soğutmalı numune alma probu, 3 adet eş 

merkezli, 110 cm uzunluğunda çelik borudan meydana gelmektedir (Şekil 3.18). Bu 

boruların dış çapları sırasıyla 16, 10 ve 6 mm olup, en içteki borudan numune 
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alınmaktadır. Probun hassas bir şekilde hareket ettirilebilmesi için, Velmex Inc. 

firmasından tedarik edilen MA2500 serisi tek kızaklı bir sonsuz vida düzeneğine 

entegre edilmiş adım motoru ile VMX serisi adım motoru kontrol edicisi kullanılmıştır 

(Şekil 3.2). 

 

 

 

Şekil 3.18 Ceket soğutmalı numune alma probu 
 

Kuvars reaktör boyunca derişim profillerinin elde edilebilmesi için, gaz fazdan alınan 

numuneler analizlenmelidir. Asetilen pirolizine ait bilgilere bağlı olarak ortamda 

bulunacağı tahmin edilen bileşenlerin gaz kromatografi/ kütle spektrometresi ile analiz 

en az 40 dakika sürmektedir. Her bir numune için 40 dakika beklenmesi durumunda bir 

deney 20 saat sürmektedir. Bu kadar uzun süre ile tüm gazların akıtılamayacağı ve aynı 

zamanda deney kararlılığı garanti edilemeyeceği için, deneyin çok daha kısa sürede 

bitirilmesi ve analizlerin daha sonra yapılması gerekmektedir. Ancak reaksiyon 

ortamından alınan numunelerin ortam sıcaklığındaki bir numune kabına alınması 

yoğunlaşabilen bileşenlerin varlığı ve derişimleri açısından yanıltıcı olabileceği için 

gazlar en az 150 oC sıcaklıkta ve vakum altında muhafaza edilmeli ve belirli bir 

noktadaki analiz tamamlandığında, prob yeni bir noktaya hareket ettirilip işlem tekrar 

ettirilmelidir. 

 

Tasarlanarak üretimi ve satın alımı gerçekleştirilen sistemde Şekil 3.19 ve Şekil 3.20’de 

görüldüğü gibi 3 adet 6 portlu iki konumlu otomatik vana, bir adet 8 portlu iki konumlu 

otomatik vana ve iki adet 16 portlu çok konumlu otomatik vana bulunmaktadır. Çok 

konumlu bu iki adet vana üzerine 32 adet içi teflon kaplı 0,5 mL hacimli numune halka- 
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Şekil 3.19 Numune alma ve depolama işlemlerinin yapılacağı sıcaklığı ayarlı muhafaza 
içine takılı 6 port, 8 port ve iki adet 16 port vanaların akış diyagramı; I nolu 
16 port vana aktif, II nolu 16 port vana aktif değil. 
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Şekil 3.20 Numune alma ve depolama işlemlerinin yapılacağı sıcaklığı ayarlı muhafaza 
içine takılı 6 port, 8 port ve iki adet 16 port vanaların akış diyagramı; I nolu 
16 port vana aktif değil, II nolu 16 port vana aktif. 
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ları (sample loop) bağlanmış durumdadır. Numune halkaları deney esnasında seri bir 

biçimde doldurulduktan sonra deney sisteminin durdurulması ile analiz işlemlerine 

geçilebilmesi için tasarlanmıştır. Şekil 3.19 ve Şekil 3.20’de görülen 4 adet otomatik 

vana, numunelerin yoğuşmasının önlenmesi amacıyla sıcaklığı ayarlanabilen ve 150 
oC’ta tutulabilen özel bir muhafaza içine yerleştirilmiştir.  

Şekil 3.19 ve Şekil 3.20’deki gösterimler 16 port vanadaki 16 adet numune halkasının 

doldurulması ve boşaltılması için tasarlanan akış diyagramlarını göstermektedir. 

Numune alma aşamasında iken GC üzerinden gelen helyum taşıyıcı gaz hattı 6 port 

vana üzerinden doğrudan GC’ye geri dönmekte ve ayırma kolonlarının taşıyıcı gazsız 

kalmalarını önlemektedir. Bu konumda iken 6 port vana üzerindeki bağlantı 

noktalarından vakum hattına bağlı olan yardımı ile numune çekilmekte ve reaktörden 

gelen gazlar mavi hattı izleyerek birinci 16 port vana üzerindeki halkaları sırası ile 

doldurmaktadır. Aynı işlem 8 portlu vananın ikinci konuma alınması ile ikinci 16 port 

vana içinde tekrarlandıktan sonra numune halkaları tamamen dolmuş olacağından deney 

sistemi durdurulabilir. Analiz aşamasına geçildiğinde ise 6 port vana ikinci konumuna 

alınarak helyum taşıyıcı gazı doğrudan GC’ye gitmek yerine numune halkalarını 

dolanarak GC’ye gitmektedir.. Böylece seçilen numune halkası içindeki numune 

sürüklenerek GC’ye taşınarak ve analizlenir. Bu işlem 16 port vanaların konumları 

sırası ile değiştirilerek tekrarlanması ile tüm numunelerin analizlenmesi sağlanmaktadır.  

 

Alınan numunelerdeki bileşenlerin ayrılması için GC’de HP1, PLOT-Q ve 

MOLESIEVE (moleküler elek) olmak üzere3 farklı kromatografi kolonu kullanılmıştır. 

HP1, 60 m uzunluğunda, 0,250 mm iç çapındadır. Kolonun iç kısmı dimetilpolisiloksan 

ile kaplıdır. Bu kolonun kullanılmasındaki amaç yüksek molekül ağırlıklı ağır 

hidrokarbonların ayrılmasıdır. PLOTQ polistiren-divinilbenzen esaslı, 30 m 

uzunluğunda ve 0,53 mm iç çapındadır. Bu kolon karbon dioksitten başlayarak 3 

karbonluya kadar düşük molekül ağırlıklı gazların ayrılması için kullanılmaktadır. 

MOLESIEVE, 30 m uzunluğunda ve 0,53 mm iç çapındadır. Bu kolonun 

kullanılmasındaki amaç H2, Ar, N2, O2 ve CO’nun ayrılmasıdır. Alınan numunelerin 

GC/MS cihazında izleyeceği yolun ayarlanabilmesi için Şekil 3.21, Şekil 3.22, Şekil 

3.23 ve Şekil 3.24’te görülen sistem tasarlanmıştır. Bu ayarlama, GC üzerindeki uygun 

ısıtılmış bölmelerin içine yerleştirilen 2 adet 6 portlu vana ile gerçekleştirilmektedir. 
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Şekil 3.21 – 3.24’te verilen akış diyagramlarından da takip edilebileceği gibi iki adet 

otomatik vananın konumlarının değiştirlmesi ile gazların 3 farklı kolon üzerindeki 

hareketleri düzenlenbilmektedir. Analiz her iki vana “OFF” konumunda iken 

başlatılarak tüm numunenin öncelikle HP1 kolonuna girmesi sağlanmaktadır. Bu kolon 

yüksek molekül ağırlıklı bileşenleri iyi ayırmakta düşük molekül ağırlıklılar ise 

ayrılmadan çıkmaktadırlar. Bu kolondan çıkan bileşenler PLOT-Q kolonuna girmekte 

ve istenilen bileşenlerin PLOT-Q’ya girmesi sağlandıktan sonra ikinci vana ON 

konumuna alınarak HP1 kolonunun çıktılarının MS’e gitmesi sağlanmaktadır. Öte 

yandan PLOT-Q kolonuna bağlanan yeni bir helyum taşıyıcı gaz hattı ile bu kolondan 

ayrılmadan çıkan ilk pik MOLESIEVE kolonuna alınmaktadır. Birinci vananın ON 

konumuna alınması ile O2, N2, ve CO bileşenlerini içeren bu pik MOLSIEVE içinde 

hapsedilerek PLOT-Q’dan çıkan ve düşük molekül ağırlıklı gazları oluşturan bileşenler 

termal iletkenlik dedeltörüne göderilerek analizlenmektedir. PLOT-Q kolonunun 

çıktıları tamamen bitince birinci vana tekrar OFF konumuna alınarak hapsedilen pikin 

ayrılmış olarak MOLSIEVE’den çıkması sağlanmakta ve termal iletkenlik dedektörü ile 

analizlenmektedir. Böylelikle numune içinde bulunması beklenen CO’dan başlayan ve 

150 oC ve 100 Torr basınç altında buhar fazda bulunabilen yüksek molekül ağırlıklı tüm 

bileşenler analizlenebilmektedir. 
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Şekil 3.21 GC üzerine yerleştirilen iki adet 6 port vana ve bu vanalara bağlı 3 adet farklı 

ayırma kolonunun akış diyagramı; Vana 1 “OFF”, Vana 2 “OFF”  
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Şekil 3.22 GC üzerine yerleştirilen iki adet 6 port vana ve bu vanalara bağlı 3 adet farklı 

ayırma kolonunun akış diyagramı; Vana 1 “OFF”, Vana 2 “ON”  
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Şekil 3.23 GC üzerine yerleştirilen iki adet 6 port vana ve bu vanalara bağlı 3 adet farklı 

ayırma kolonunun akış diyagramı; Vana 1 “ON”, Vana 2 “OFF”  
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Şekil 3.24 GC üzerine yerleştirilen iki adet 6 port vana ve bu vanalara bağlı 3 adet farklı 
ayırma kolonunun akış diyagramı; Vana 1 “ON”, Vana 2 “ON”  
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3.4.2 GC/MS deneyleri 

 

KNT oluşumuna katalizörün etkisinin belirlenmesi amacıyla beş deney seti 

tasarlanmıştır. İlk deney setinde 800 oC sıcaklık ve 400 Torr basınçta asetilen pirolizi 

katalizörsüz ortamda gerçekleştirilmiştir. İkinci deney setinde aynı koşullarda hidrojen 

ilavesi yapılmıştır. Diğer deney setlerinde ise bu deneyler katalizör ilave edilerek 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Argon ve asetilen sırasıyla 1,5 L/min ve 0,225 L/min hacimsel akış hızlarında reaktöre 

beslenmiştir. Reaktör 800 oC sıcaklık ve 400 Torr basınçta işletilmiştir. Gaz numuneler, 

reaktörün girişinden başlanarak 2 cm aralıklarla toplamda 28 cm’lik bir bölümden 

alınmıştır. Reaktörün son 30 cm’lik bölgesinde, molekül kütlesi büyük olan polisiklik 

aromatik hidrokarbonlar (PAH) oluştuğundan, sistemde tıkınklık oluşmaması için 

reaktörün girişinden itibaren 30 cm’lik bölgesinden numune alınmıştır. Başlangıçta 

vakumda tutulan numune halkaları, 210 Torr basınca kadar doldurulmuştur. Numune 

halkaları gaz numunelerde yoğuşma olmaması için yaklaşık 150 oC sıcaklıkta 

tutulmuştur.  

 

Numunelerin alınması bitirildikten sonra, numune halkalarındaki gaz örnekleri teker 

teker GC/MS’e gönderilmiştir. Argon ve asetilen TCD’de, molekül kütlesi benzenden 

büyük olan hidrokarbonlar ise MS’te analizlenmiştir.  

 

Hidrojen varlığının asetilen pirolizine etkisinin incelenmesi amacıyla, asetilen piroliz 

deneyleri hidrojen ilavesiyle tekrarlanmıştır. Argon, asetilen ve hidrojen sırasıyla, 1,5 

L/min, 0,225 L/min ve 0,300 L/min hacimsel akış hızlarında reaktöre beslenmiştir. 

Reaktör 800 oC sıcaklık ve 400 Torr basınçta işletilmiştir. Gaz numuneler, reaktörün 

girişinden başlanarak 2 cm aralıklarla toplamda 28 cm’lik bir bölümden alınmıştır. 

Başlangıçta vakumda tutulan numune halkaları, 210 Torr basınca kadar doldurulmuştur. 

Numune halkaları gaz numunelerde yoğuşma olmaması için yaklaşık 150 oC sıcaklıkta 

tutulmuştur.  
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Numunelerin alınması bitirildikten sonra, numune halkalarındaki gaz örnekleri teker 

teker GC/MS’e gönderilmiştir. Argon ve asetilen TCD’de, molekül kütlesi benzenden 

büyük olan hidrokarbonlar ise MS’te analizlenmiştir. Daha sonra deney 875 oC 

sıcaklıkta tekrarlanmıştır. 

 

Bileşenlerin derişim profillerindeki değişim, katalizörlü ortamda incelenmiştir. Argon, 

asetilen ve hidrojen sırasıyla, 1,5 L/min, 0,225 L/min ve 0,300 L/min hacimsel akış 

hızlarında reaktöre beslenmiştir. Diğer deneysel koşullar asetilen piroliz deneylerindeki 

koşullarla aynıdır. 

 

800 oC’taki deneyler tamamlandıktan sonra, deneyler 875 oC’ta tekrar edilmiştir. 

Ayrıca, katalizör aktifliğinin zamala değişiminin incelenmesi amacıyla 800 oC’ta bir 

deney daha gerçekleştirilmiştir.  

 

Çizelge 3.8’de GC/MS ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalar verilmektedir. 

 

Çizelge 3.8 GC/MS ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalar 
 

Deney Sıcaklık, 
oC 

Basınç,  

Torr 

Argon akış 

hızı, L/min 

Asetilen akış 

hızı, L/min 

Hidrojen 

akış hızı, 

L/min 

Katalizör 

1 800 400 1,5 0,225 - YOK 

2 800 400 1,5 0,225 0,3 YOK 

3 800 400 1,5 0,225 0,3 YOK 

4 800 400 1,5 0,225 0,3 VAR 

5 800 400 1,5 0,225 0,3 VAR 

6 875 400 1,5 0,225 0,3 YOK 

7 875 400 1,5 0,225 0,3 VAR 

8 875 400 1,5 0,225 0,3 VAR 

 

Katalizör içeren deneylerden (4, 5, 7, 8) elde edilen numunelerin karakterizasyonu SEM 

ile gerçekleştirilmiştir. 
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4. ANALİZ ve BULGULAR 

 

Bu bölümde, KNT film, CVD ve VPG çalışmaları ile ilgili deneysel bulgular 

verilmiştir. 

 

4.1 KNT Film Hazırlama Çalışmaları 

 

4.1.1 KNT ve yüzey aktif madde içeriğinin belirlenmesi 

 

HF ile işlem görmüş Sn levha, SiO2 ve HF ile işlem görmüş SiO2 substratlar üzerine 

damlatılan dispersiyonlar örnekleri süratli bir şekilde heterojen olarak dağıldığından 

karakterizasyonu yapılmamıştır. Sn levha ile polimerik film kaplı Sn levha üzerindeki 

filmlerden elde edilen spektrumlar en iyi sonucu vermiştir. Diğer substratlar üzerindeki 

filmler ise temiz spektrumlar vermemiştir. En iyi sonuçlar, kütlece % 0,4 ve % 0,7 

KNT, kütlece % 1 ve % 3 Triton X-100 içeren filmlerde elde edilmiştir. Şekil 4.1 ve 

4.2’de sırasıyla Sn ve polimerik film kaplı Sn substratlar üzerinde oluşturulan filmlerin 

Raman spektrumları verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.1 Sn substrat üzerinde elde edilen spektrumlar 
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Şekil 4.2 Polimerik film kaplı Sn substrat üzerinde elde edilen spektrumlar 
 

Şekil 4.1’de görüldüğü gibi tüm analizlerde RBM pikleri gözlenmiştir. Bununla birlikte 

D ve G bantları RBM şiddetine oranla küçük de olsa görülmektedir. Sn substratta % 3 

Triton X-100 içeren filmlerde RBM bölgesinden sonra bir şişme görülmektedir. % 1 

Triton X-100 içeren filmlerde ve polimerik film kaplı substrat üzerinde böyle bir 

durumun olmaması, floresans etkisinin mi yoksa substrat etkisinin mi baskın olduğunu 

belirsizleştirmektedir. KNT içeriğinin etkisi ise belirsizdir. Bundan sonraki 

çalışmalarda, dispersiyona eklenecek yaklaşık KNT miktarının kütlece % 0,5; Triton X-

100 miktarının ise kütlece % 1 – 3 aralığında olmasına karar verilmiştir. 

 

4.1.2 SERS (yüzey destekli Raman saçılması) etkisi  

 

Şekil 4.3a’da verilen spektrum Ag kaplı Cu, Ag (levha), Au (folyo) ve Au (levha) 

substratlara damlatılan filmlerin Raman spektrumu verilmiştir. Spektrumların tümünde 

RBM ile D ve G bantları görülebilmektedir. Au (levha) substratta D ve G bantları 

görece iyi olmakla birlikte RBM şiddeti diğer spektrumlara göre zayıftır. Aynı şekilde 
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Ag (levha) substratta RBM şiddetinin düşük olmasıyla birlikte, substrat etkisinden 

kaynaklandığı düşünülmekte olan RBM’den daha şiddetli bir pik ortaya çıkmıştır. Au 

(folyo) substratta ise 400 – 600 cm-1 bölgesinde oluşan spektral yapı, spektrumu 

bozmaktadır. Sonuç olarak en iyi spektrum Ag kaplı Cu substrat üzerinde oluşturulan 

filmde elde edilmiştir.  

 

SERS etkisinin daha iyi gözlemlenebilmesi amacıyla Elicarb TDNT numunesi ile bir 

dispersiyon hazırlanarak, Sn ve Ag kaplı Cu üzerinde film oluşturulmuştur. Dispersiyon 

ortamı olarak su, yüzey aktif madde olarak kütlece % 3 Triton X-100 ve % 0,5 TDNT 

numunesi kullanılmıştır. Şekil 4.3b’de verilen spektruma göre, Ag kaplı Cu substrattaki 

Raman sinyalleri, Sn substrattakilere oranla daha kuvvetlidir. Bu sonuca dayanarak 

bundan sonraki çalışmalarda, substrat olarak Ag kaplı Cu kullanılması uygun 

görülmüştür.  

 

 

 

Şekil 4.3a  Ag kaplı Cu, Ag (levha), Au (folyo) ve Au (levha) substratlara damlatılan 
filmlerin Raman spektrumu   
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Şekil 4.3b Elicarb TDNT numuneleri ile hazırlanan ve Ag kaplı Cu ile Sn alttaşta 
oluşturulan filmlerin Raman spektrumu 

 

4.1.3 Polimerik malzeme etkisi 

 

Şekil 4.4’te görüldüğü gibi en iyi spektrumlar kütlece % 3,14 ve % 6,04 PEG-2000 

içeren filmlerde elde edilmiştir. % 3,14’ün altında kalan değerlerin spektrumları 

incelenecek olursa, Raman sinyallerinin görece zayıf olduğu görülmektedir. Kütlece % 

15,10; 18,12; 21,14 ve 24,15 PEG-2000 içeren filmlerin spektrumlarının, 200 – 800 cm-

1 bölgelerinde floresans kaynaklı şişme meydana gelmiştir. Bu spektrumlar hiç PEG-

2000 içermeyen filmin spektrumundan da yetersizdir. Bu sonuca dayanarak Bundan 

sonraki çalışmalarda dispersiyona kütlece % 5 PEG-2000 eklenmesi uygun 

bulunmuştur. 



 105

 

 

Şekil 4.4 Çeşitli oranlarda PEG içeren KNT filmlerinin Raman spektrumları 
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4.1.4 Saf KNT çalışması 

 

En kararlı dispersiyonlar ve homojen filmler yüzey aktif maddelerin sulu çözeltileri ile 

elde edilmiştir. Yüzey aktif madde kullanılmadan saf su ile dispersiyon hazırlamak 

mümkün olmamış örnekler kısa süre içinde çökmüştür. Triton X-100 ve SDS'nin her 

ikisi de sulu çözeltilerinde homojen ve kararlı dispersiyonlar oluşturmuştur. Söz konusu 

yüzey aktif maddeler benzer davranış göstermekle beraber Şekil 4.5’te görüldüğü gibi 

SDS ile en iyi spektrumlar % 1,5 ve Şekil 4.6’te görüldüğü gibi Triton X-100 ile en iyi 

spektrumlar % 2,5 oranlarında elde edilmiştir. Filmlerin homojenliği açısından bir 

karşılaştırma yapıldığında Triton X-100 ile hazırlanan dispersiyonlardan daha iyi 

sonuçlar alındığı rahatlıkla söylenebilir.  

 

DMF ve etanol ortamında yüzey aktif madde varlığında dahi nanotüpler hızla 

topaklanarak çökelme eğilimi göstermiştir. Yüzey aktif maddeler ile hazırlanmış 

filmlerde daha iyi spektrumların gözlenmesi dispersiyonların kolloidal davranışı ile 

ilgilidir. Yüzey aktif maddeli dispersiyon damlaları substratlar üzerinde siyah bir sıvı 

halinde yayılırken organik çözücü dispersiyonlarında nanotüpler saydam bir sıvı 

içerisindeki topaklanmış kütleler halindedir. KNT’lere ait yüksek şiddette Raman 

piklerinin eldesine yönelik olarak farklı substratların etkisi incelenmiş ve elde edilen 

spektrum örnekleri Şekil 4.7’de verilmiştir. SiO2 substrat üzerinde kurutulan filmlerden 

elde edilen spektrumlar, diğer substratlara göre oldukça düşük nitelikte olup kabul 

edilemeyecek mertebede parçalı ve düzensiz bir dağılım göstermiştir. Al2O3 

substratlardaki filmler ise tekrarlanabilir olmaktan uzak farklılıklar göstermişlerdir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda spektral şiddet ve tekrarlanabilirlik açısından en uygun 

substratların Ag kaplı Cu ve Sn (folyo) olduğu bulunmuştur. Gözlenen etkiye SERS 

olgusunun da katkıda bulunduğu düşünülmektedir. 
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Şekil 4.5 SDS dispersiyonlarından elde edilen filmlerin Raman spektrumları 
 
 
 

 

 

Şekil 4.6 Triton X-100  dispersiyonlarından elde edilen filmlerin Raman spektrumları 
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Şekil 4.7 Triton X-100 dispersiyonlarından farklı substratlar üzerinde elde edilen 
filmlerin Raman spektrumları 

 

4.1.5 ÇDNT çalışması 

 

Bu deney setinden elde edilen spektrumlar, yeterli nitelikleri sağlamamakla birlikte 

ÇDNT ile grafit arasındaki farkın Raman spektroskopisi ile ayırt edilebilmesi literatürde 

tartışmalı bir konudur. Bu sebeplerden dolayı, bu çalışmada ÇDNT karakterizasyonu 

Raman spektroskopisi ile gerçekleştirilememiştir. 

 

4.2 CVD Deneysel Bulgular 

 

4.2.1 Substrat konumunun belirlenmesi (T deneyleri) 

 

Bu deney setinden elde edilen numunelerin karakterizasyonu SEM ile 

gerçekleştirilmiştir. SEM analizinin, numunelerin değerlendirilmesinde tek başına 

yeterli olmamasıyla birlikte, ürünlerin KNT ya da fiber mi olduğunun karar 

verilmesinde çap değerleri oldukça yardımcı olmaktadır. Şekil 4.8 – 4.21’de elde edilen 

SEM görüntüleri verilmiştir. 
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Şekil 4.8 T4A ve T4B numunelerinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.9 T4B numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.10 T4C ve T4D numunelerinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.11 T7A numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.12 T7B numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.13 T7C numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.14 T7D numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.15 T8A numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.16 T8B numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.17 T8C numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.18 T8D numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.19 T9A numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.20 T9B numunesinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.21 T9C ve T9D numunelerinin SEM görüntüleri 
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Şekil 4.22 T9D numunesinin SEM görüntüleri 
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T4A, T4C, T4D, T7D, T8A, T8B ve T9C numunelerinde herhangi bir fiber ve/ya da 

KNT oluşumuna rastlanmamıştır (Şekil 4.8, 4.10, 4.14, 4.15, 4.16 ve 4.21). Bununla 

birlikte, üzerlerinde karbon çökelimi gerçekleşmemiş katalizör parçacıkları 

görülebilmektedir. T4B numunesinde oldukça yoğun KNT oluşumu gözlenmiştir. 

Görüntüler üzerinde gerçekleştirilen çap ölçümleri sonucunda (Şekil 4.23) KNT 

numunelerinin 19 – 48,5 nm çap aralığında olduğu söylenebilir. T7A numunesinde 

ortalama 80 nm çaplı KNT ile 200 – 400 nm aralığında fiber oluşumları bulunmaktadır 

(Şekil 4.24). T7B ve T7C numunelerinde sadece fiber oluşumu gözlenmekle birlikte, 

T7C numunesindeki fiber oluşumları oldukça kısadır (Şekil 4.12 ve 4.13). T8C 

numunesinde ortalama 360 nm çaplı, T8D numunesinde ise 120 – 276 nm çap 

aralığında fiber oluşumlar Şekil 4.25’te görülmektedir. Ayrıca T8D numunesinde (Şekil 

4.18) katalizör parçacıklarının etrafında küresel bir şekilde kapanmış karbonlu yapılar 

dikkat çekicidir. Bu oluşumların KNT oluşumunu durdurduğu düşünülmektedir. T9A ve 

T9D numunelerinde sırasıyla, ortalama 65 nm ve 58 nm çaplı KNT’ler bulunmakta, 

T9B numunesinde ise ortalama 217 nm çaplı fiber oluşumlar gözlenmiştir (Şekil 4.20). 

 

Sıcaklık, karbon kaynağı akış hızı ve substrat konumunun etkisinin 

değerlendirilebilmesi amacıyla, her seferinde iki numuneye ait SEM görüntüleri teker 

teker karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda hangi numunedeki KNT çokluğu 

daha fazla ise o numuneye 1 puan, çokluğu daha az olan numuneye ise 0 puan 

verilmiştir ve bağıl çokluk değerleri bulunmuştur. Çizelge 4.1’de T deneylerinin bağıl 

çokluk değerleri verilmiştir. 

 
Çizelge 4.1 T deneyleri bağıl çokluk değerleri 
 

# T4B T7A T7B T7C T8C T8D T9A T9B T9D Toplam 
Bağıl  

Çokluk 
T4B  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 
T7A 0  1 1 1 1 1 1 1 7 88 
T7B 0 0  1 0 0 0 1 0 2 25 
T7C 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
T8C 0 0 1 1  1 0 0 0 3 38 
T8D 0 0 1 1 0  0 0 0 2 25 
T9A 0 0 1 1 1 1  1 0 5 63 
T9B 0 0 0 1 1 1 0  0 3 38 
T9D 0 0 1 1 1 1 1 1  6 75 
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Şekil 4.23 T4B numunesinin görüntüleri üzerinde yapılan ölçümler 
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Şekil 4.24 T7A numunesinin görüntüleri üzerinde yapılan ölçümler 
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Şekil 4.25 T8C ve T8D numunelerinin görüntüleri üzerinde yapılan ölçümler 
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Şekil 4.26 T9A ve T9D numunelerinin görüntüleri üzerinde yapılan ölçümler 
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Şekil 4.27 Bağıl çokluğun asetilen akış hızı ve substrat konumuna bağlılığı 
 

Şekil 4.27’de 850 oC sıcaklıkta üretilen KNT bağıl çokluğunun, substrat konumu ve 

asetilen akış hızıyla değişimi verilmiştir. 800 oC sıcaklıkta sadece tek bir veri 

olduğundan sıcaklık etkisi hakkında yorum yapılamamıştır. Şekilden de görüleceği gibi 

asetilen akış hızının artmasıyla bağıl çokluk artmaktadır. Elde edilen bu sonuç literatürle 

uyum sağlamaktadır. Substrat konumu 25 cm civarındayken, bağıl çokluk bir minimum 

vermekte, diğer noktalarda ise görece yüksek çokluk değerleri gözlenmektedir. 

Grafikteki, en yüksek bağıl çokluk değeri, 45 cm noktasında görülmekle birlikte, elde 

edilen en iyi KNT numunesi, 800oC sıcaklıkta üretilen ve grafiğe katılamayan T4B 

numunesidir. Bu sebepten en uygun substrat konumunun 15 cm olduğu 

düşünülmektedir. 
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4.2.2 Sıcaklık ve basıncın etkisinin belirlenmesi (B deneyleri) 

 

Numunelerin karakterizasyonu TEM ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.28 – 4.39’da her 

deneyi temsil edecek şekilde TEM görüntüleri verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.28 B1 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.29 B2 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.30 B3 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.31 B4 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.32 B5 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.33 B6 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.34 B7 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.35 B8 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.36 B9 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.37 B10 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.38 B11 numunesinin TEM görüntüleri 
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Şekil 4.39 B12 numunesinin TEM görüntüleri 
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Yukarıdaki şekillerden de görüldüğü gibi tüm deneylerde KNT üretimi gerçekleşmiştir.  

B1, B4 ve B5 numunelerinde ÇDNT varlığı az da olsa kaliteli ürünler bulunmaktadır 

(Şekil 4.28, 4.31 ve 4.32). B4, B5, B8 ve B9 numunelerindeki (Şekil 4.31, 4.32, 4.35 ve 

4.36) spiral biçimindeki yapılar, Stone–Wales ya da 5–7 kusuru olarak adlandırılan, 

KNT’deki altıgen kafes yapısının bozularak bir beşgen ve bir yedigen halkanın 

oluşmasıyla meydana gelir. Bu kristal oluşum sebebiyle KNT’lerin kıvrılması 

dolayısıyla mekanik özelliklerinin azalması söz konusudur. B2, B3, B9, B10, B11 ve 

B12 numunelerinde ise oldukça yoğun ve kaliteli ÇDNT varlığı gözlenmiştir (Şekil 

4.29, 4.30, 4.36, 4.37, 4.38 ve 4.39). B6, B7 ve B8 numunelerinde görece kalitesiz 

ürünlerle birlikte çokça KNT dışı karbonlu yapılar mevcuttur (Şekil 4.33, 4.34 ve 4.35). 

 

Sıcaklık ve basıncın KNT oluşumuna etkisinin değerlendirilebilmesi amacıyla TEM 

görüntülerinin incelenmesiyle bağıl çokluk değerleri bulunmuştur. Çizelge 4.2’de B 

deneylerinin bağıl çokluk değerleri verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2 B deneyleri bağıl çokluk değerleri 
 

# B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 Top. 
Bağıl  

Çokluk 
B1  0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 55 
B2 1  1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8 73 
B3 0 0  1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 45 
B4 0 0 0  1 1 1 1 0 0 0 0 4 36 
B5 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0 0 2 18 
B6 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
B7 0 0 0 0 0 1  0 0 0 0 0 1 9 
B8 0 0 0 0 1 1 1  0 0 0 0 3 27 
B9 1 1 1 1 1 1 1 1  0 0 0 8 73 

B10 1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 1 10 91 
B11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 11 100 
B12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  9 82 

 

Elde edilen ürünlerin boyutsal olarak karakterize edilmesi amacıyla, deneylerden elde 

edilen her numunenin yaklaşık 20 adet TEM görüntüsü incelenerek çap ve uzunluk 

dağılımının belirlenmesi için, “JMicroVision 1.2.5” açık kaynak görüntü analiz 

programı kullanılmıştır. Toplamda 2150 adet KNT üzerinde ölçüm gerçekleştirilmiştir. 

Bu görüntü analizi sonucunda Şekil 4.40’ta çap dağılımı ve Şekil 4.42’de uzunluk 

dağılım grafikleri gösterilmiştir.  
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Şekil 4.40 B deneylerinin çap dağılım grafikleri 
 

Şekil 4.40’ta, 800 oC ve 850 oC arasındaki çap dağılımlarında belirgin bir fark olmasa 

da sıcaklık 900 oC olduğunda çap dağılımları daralmakta ve ortalama KNT çapı 

azalmaktadır. 800 oC ve 850 oC sıcaklıklarda basınçla ilgili belirli bir davranış 

gözlenmese de, 900 oC sıcaklıkta artan basınçla KNT çap dağılımının daraldığı 

söylenebilir. Aşağıdaki çizelgede numunelere ait ortalama çap değerleri verilmiştir.  
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Çizelge 4.3 B deneylerine ait ortalama çap değerleri 
 

# B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

Ort. 

çap, nm 
38,55 36,87 33,09 38,92 41,35 51,77 44,13 42,24 30,20 32,89 23,71 24,70 

 

Sonuçların değerlendirilmesi için Şekil 4.40’ta bağıl çokluk ve ortalama çap değerlerine 

göre grafikler çizilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi 850 oC sıcaklıkta bağıl çokluk 

değeri bir minimum vermiştir. 800 ve 900 oC sıcaklıklarda bağıl çokluk değerleri artmış 

ancak 900 oC’ta en yüksek değerine ulaşmıştır. En düşük bağıl çokluk değeri 100 ve 

200 Torr basınçlarda görülse de, 800 oC sıcaklıktaki en yüksek bağıl çokluk değeri 200 

Torr basınçta elde edilmiştir. Tüm numuneler içinde en yüksek bağıl çokluk değeri 300 

Torr basınçta elde edilmiştir. 

 

Şekil 4.41’de T-P-Ortalama çap grafiği ile T-P-Bağıl çokluk grafiği verilmiştir. En 

yüksek çokluk değeri 900 oC sıcaklık ve 300 Torr basınçta gerçekleştirilen deneyde elde 

edilmiştir. Basıncın, çokluk üzerine kayda değer bir etkisi yok gibi gözükmekle birlikte, 

sıcaklık için aynı yorum yapılamaz.  850 oC’ta en düşük çokluk değeri elde edilmiş, bu 

sıcaklığın dışındaki değerlerde görece daha yüksek çokluk değerleri görülmektedir. 

Sıcaklık ve basınç ortalama çap üzerine düzenli bir etki göstermemektedir. Ancak en 

büyük ortalama çap değeri 850 oC’ta elde edilmiştir. Literatürde sıcaklığın artmasıyla 

birlikte, daha büyük çaplı ancak kalitesi düşük KNT’lerin oluştuğu bilinmektedir. 

Gerçekleştirilen çalışmada tam tersine sıcaklığın artmasıyla daha küçük çaplı KNT’ler 

elde edilmiştir. Yine literatürden, basıncın artmasıyla KNT çaplarının arttığı 

bilinmektedir. Ancak Şekil 4.39’da düşük basınçlarda daha küçük çaplı KNT’lerin 

oluştuğu görülmektedir. En küçük çaplı KNT’ler ise 900 oC ve 300 Torr’da üretilmiştir. 

 

Uzunluk dağılım grafiklerinde ise belirli bir davranış yoktur (Şekil 4.42). Bunun sebebi, 

incelenen TEM görüntülerindeki KNT’lerin başlangıcından sonuna kadar tüm 

kısımlarının görüntü içinde yer alamamasıdır. Çoğunlukla, KNT’lerin küçük bir 

kısmının uzunluğu ölçülebilmiştir. Yapılan incelemede ölçülebilen en uzun KNT 

numunesinin uzunluğu 8 µm’dir. 
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Şekil 4.41 Bağıl çokluğun ve ortalama çapın sıcaklık ve basınçla değişim grafikleri 
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Şekil 4.42 B deneylerine ait uzunluk dağılım grafikleri 
 

4.2.3 CVD sisteminde gerçekleştirilen deney tasarımı (F Deneyleri) 

 

Gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen numunelerin karakterizasyonu SEM ile 

gerçekleştirilmiştir. Her deneyden elde edilen numuneleri temsil eden ikişer adet SEM 

görüntüleri Şekil 4.43 – 4.58’de verilmiştir. Bazı numunelerin sadece tek bir SEM 

görüntüsü elde edilebilmiştir. 
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Şekil 4.43 F1 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.44 F2 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.45 F3 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.46 F5 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.47 F8 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.48 F9 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.49 F9 numunesine ait SEM görüntüleri (*tekrar deneyi) 
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Şekil 4.50 F12 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.51 F13 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.52 F16 numunesine ait SEM görüntüleri 



 157

 
 

Şekil 4.53 F18 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.54 F19 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.55 F20 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.56 F21 ve F24 numunelerine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.57 F22 numunesine ait SEM görüntüleri 
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Şekil 4.58 F25 numunesine ait SEM görüntüleri 
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F2, F3, F21, F22 ve F24 nolu numunelerin TEM görüntülerinde, üzerinde KNT 

oluşumu gerçekleşmemiş katalizör parçacıkları gözlenmiştir (Şekil 4.44, 4.45, 4.56, 

4.57 ve 4.58). F16 nolu numunede ise fiber oluşumlar mevcuttur (Şekil 4.52). F8, F12, 

F13, F19 ve F25 nolu numunelerde görece çok miktarda KNT oluşumu 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.47, 4.50, 4.51, 4.54 ve 4.58). En çok KNT üretiminin 

gerçekleştirildiği numuneler ise F1, F5, F9, F9* ve F20’dir (Şekil 4.43, 4.46, 4.48, 4.49 

ve 4.55).  

 

Elde edilen numuneler içinde sadece F9’da, substrat üzerinde bol KNT içeriğine işaret 

eden kabarık tüylü bir ürün oluşumu gerçekleşmiştir. Bu durumun tesadüfi olup 

olmadığının belirlenebilmesi için, deney tekrarı gerçekleştirilmiş ve görsel olarak 

benzer kalitede ürün elde edilmiştir. Bu bulgu SEM görüntüleriyle de desteklenmektedir 

(Şekil 4.48 ve 4.49). Aynı düşünceyle çökelme meydana gelmeyen deneyler olan F2, 

F10, F17, F21 ve F23 deneyleri de tekrar edilmiş ve çökelmenin olmadığı gözlenmiştir. 

 

İncelenen parametrelerin etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla SEM görüntüleri 

incelenerek F deneylerine ait çokluk değerleri Çizelge 4.7’de verilmiştir. Aynı şekilde 

yaklaşık 2900 adet KNT üzerinde gerçekleştirilen çap ölçümleri sonucunda, çap dağılım 

grafikleri Şekil 4.59’da, ortalama çap değerleri ise Çizelge 4.8’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.4 F deneyleri bağıl çokluk değerleri  
 

# F1 F5 F8 F9 F12 F13 F19 F20 F25 Toplam BağılÇokluk 

F1  1 1 1 1 1 1 1 1 8 100 

F5 0  1 1 1 1 1 1 1 7 88 

F8 0 0  0 1 0 0 0 1 2 25 

F9 0 0 1  1 1 1 1 1 6 75 

F12 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

F13 0 0 1 0 1  1 0 1 4 50 

F19 0 0 1 0 1 0  0 1 3 38 

F20 0 0 1 0 1 1 1  1 5 63 

F25 0 0 0 0 1 0 0 0  1 13 
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Şekil 4.59 F deneyleri çap dağılım grafikleri 
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Şekil 4.59 F deneyleri çap dağılım grafikleri (devam) 
 

Çizelge 4.5 F deneylerine ait ortalama çap değerleri 
 

# F1 F5 F8 F9 F12 F13 F19 F20 F25 

Ort. çap, nm 91,27 101,80 28,79 137,78 116,36 114,22 50,37 48,03 105,06 

 

Şekil 4.60 – 4.62’de, bağıl çokluğun ve bağıl ortalama çapın, sıcaklık, basınç, argon 

akış hızı, hidrojen akış hızı ve asetilen akış hızına bağlılığı, Plackett-Burman tasarımı 

sonucunda elde edilen modele dayanarak oluşturulmuştur. 
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Şekil 4.60’ta çokluğun sıcaklıkla arttığı, yaklaşık 930 oC’tan sonra ise küçük de olsa bir 

azalma olduğu görülmektedir. Basıncın artmasıyla çokluk daha dik bir biçimde artış 

göstermiş ve 500 Torr değerinden sonra azalmaya başlamıştır. Ortalama çap grafiği, 

bağıl çokluk grafiğine oldukça benzemektedir. Burada ortalama çap, sıcaklıkla birlikte 

doğrusal olarak artmaktadır. Yine, basıncın artmasıyla ortalama çap artmakta ve 

yaklaşık 500 Torr değerinden sonra azalmaktadır. Elde edilen bu sonuçlar literatürle 

kısmen uyumludur. Konu hakkındaki genel kanı, sıcaklığın artmasıyla çokluğun 

arttığıdır. Ancak basınç ile çokluk arasında bir ilişki kuran çalışmaya rastlanmamıştır. 

Ayrıca sıcaklık ve basıncın artmasıyla birlikte daha büyük çaplı ve kalitesiz/kusurlu 

KNT’lerin oluştuğu literatürden bilinmektedir.  

 

Şekil 4.61’de argon akış hızının artmasıyla çokluğun arttığı görülmektedir. Bu durumun 

sebebinin, tepkimenin sadece katalizör yüzeyinde gerçekleştiğinden argon akış hızının 

artmasının oluşan KNT dışı safsızlıkların sistemden uzaklaşması olduğu 

düşünülmektedir. Hidrojen akış hızının 50 mL/min olduğu değerde en yüksek çokluk 

değerine ulaşılmış, bu değerin altındaki ve üstündeki akış hızlarında ise çokluk 

azalmıştır. Ayrıca hidrojen akış hızının yüksek değerlerindeki çokluk, hidrojen akımı 

olmayan durumdaki çokluk değerinden düşüktür. Sistemdeki hidrojen derişiminin fazla 

olmasının, asetilen pirolizini olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Asetilenin 

parçalanması, oluşan karbon radikallerinin katalizöre difüzlenmeyip hidrojen ile bileşik 

oluşturmasına yol açabileceğinden KNT oluşumunun engellenebileceği 

düşünülmektedir.  

 

Şekil 4.61’de ortalama çap grafiğinde argon ve hidrojen akış hızının düşük ve yüksek 

değerlerinde küçük çaplı ürünler elde edilebileceği görülmektedir. Literatürde argon 

akış hızı ile çokluk ve/veya ortalama çapın nasıl etkilendiğini inceleyen bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Hidrojen varlığının, KNT oluşumuna iyi ve kötü yönde etkilediğini 

söyleyen bağımsız çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada ise, hem bağıl çokluk hem de 

ortalama çap açısından hidrojen akış hızının düşük seviyelerde tutulması uygundur.  
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Şekil 4.60 Basınç ve sıcaklığın çokluk ve ortalama çap üzerine etkisi 
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Şekil 4.61 Argon ve hidrojen akış hızlarının çokluk ve ortalama çap üzerine etkisi 
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Şekil 4.62 Argon ve asetilen akış hızlarının çokluk ve ortalama çap üzerine etkisi 
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Şekil 4.62’de asetilen akış hızının 150 mL/min değerinde en düşük çokluk değerinin 

elde edildiği görülmektedir. Bu değerin üstünde ise çokluk artmaktadır. Bu durumun, 

sisteme karbon beslemesinin çok olması ve bu karbonun da ürüne dönüşmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ortalama çap grafiğinde ise, asetilen akış hızının 

yaklaşık 150 mL/min olduğu değerde en küçük çaplı KNT’lerin üretildiği ve bu değerin 

artmasıyla ortalama çapın arttığı görülmektedir. Literatürden karbon kaynağı akış 

hızının artmasıyla KNT çaplarının büyüdüğü bilinmektedir. Elde edilen bu sonuç 

literatürle uyum sağlamaktadır. 

 

4.3 VPG Deneysel Çalışmalar 

 

Gerçekleştirilen deneyler sonucunda elde edilen numunelerin karakterizasyonu TEM ile 

gerçekleştirilmiştir. Her deneyden elde edilen numuneleri temsil eden ikişer adet TEM 

görüntüsü Şekil 4.63 – 4.84’te verilmiştir. 
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Şekil 4.63 2 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.64 5 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.65 7 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.66 8 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.67 15 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.68 16 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.69 22 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.70 25 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.71 2 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.72 4 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.73 5 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.74 6 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.75 8 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.76 9 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.77 11 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.78 12 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.79 13 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.80 15 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.81 16 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.82 18 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.83 21 numunesine ait TEM görüntüleri 
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Şekil 4.84 22 numunesine ait TEM görüntüleri 
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2, 5, 7, 8, 15, 16, 22 ve 25 nolu numunelerde KNT yapılarının dışında, üzerinde KNT 

oluşumu gerçekleşmemiş katalizör nanoparçacıkları ve fiberler görülmektedir (Şekil 

4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69 ve 4.70). 2, 5, 6, 9 ve 22 nolu numunelerde (Şekil 

4.70, 4.72, 4.73, 4.75 ve 4.83) kalitesiz KNT’ler ve safsızlıklar mevcuttur. 8 ve 12 nolu 

numunelerde (Şekil 4.75 ve 4.78) nispeten kaliteli olmasına rağmen oldukça az 

miktarda KNT oluşumu gözlenmektedir. 16 nolu numunenin (Şekil 4.81) hemen hemen 

tümü karbon fiberlerinden ve tepkimeye girmemiş katalizör parçacıklarından 

oluşmaktadır. 4, 11, 13, 18 ve 21 nolu numunelerde (Şekil 4.72, 4.77, 4.79, 4.82 ve 

4.83) ise oldukça yoğun KNT oluşumları görülmektedir. Şekil 4.80’de de görüldüğü 

gibi 15 nolu numunedeki KNT’lerin tamamı düzdür. Bu da kristal yapılarındaki 

kusurların diğer numunelerdeki KNT’lere göre daha az olduğunu göstermektedir. 

 

İncelenen faktörlerin etkilerinin belirlenmesi amacıyla, TEM görüntülerinin incelenmesi 

sonucu oluşturulan bağıl çokluk değerleri Çizelge 4.11’de, yaklaşık 5100 adet KNT 

üzerinde gerçekleştirilen ölçümler sonucunda oluşturulan çap dağılım grafikleri ve bağıl 

ortalama çap değerleri sırasıyla Şekil 4.85 ve Çizelge 4.12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.6 VPG deneyleri bağıl çokluk değerleri  
 

# 2 4 5 6 8 9 11 12 13 15 16 18 21 22 Top. Bağıl Çokluk 

2  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 15 

4 1  1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 85 

5 0 0  0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 23 

6 1 0 1  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 31 

8 1 0 1 1  1 0 1 1 0 1 1 0 1 9 69 

9 1 0 0 1 0  0 1 0 0 1 0 0 0 4 31 

11 1 1 1 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 12 92 

12 1 0 0 1 0 0 0  0 0 1 0 0 0 3 23 

13 1 0 1 1 0 1 0 1  0 1 0 0 1 7 54 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 13 100 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

18 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1  0 1 8 62 

21 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1  1 9 69 

22 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0  5 38 
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Şekil 4.85 VPG deneylerine ait çap dağılım grafikleri 
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Şekil 4.85 VPG deneylerine ait çap dağılım grafikleri (devam) 
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Şekil 4.85 VPG deneylerine ait çap dağılım grafikleri (devam) 

 

Çizelge 4.7 VPG deneylerine ait ortalama çap değerleri 
 

# 2 4 5 6 8 9 11 12 13 15 16 18 21 22 

Ort. çap, nm 97 68 102 70 29 56 89 20 44 63 43 38 44 42 

 

Şekil 4.86 – 4.89’da, bağıl çokluğun ve bağıl ortalama çapın, sıcaklık, basınç, argon 

akış hızı, hidrojen akış hızı, benzen besleme hızı, ferrosen miktarı ve tiyofen miktarına 

bağlılığı, Plackett-Burman tasarımı sonucunda elde edilen modele dayanarak 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 4.86’da hem bağıl çokluk hem de ortalama çap grafiklerinde sıcaklığın artmasıyla 

çokluğun arttığı gözlenmektedir. Ancak ortalama çap grafiğinde sıcaklığın etkisi, bağıl 

çokluğa göre daha fazladır. Bağıl çokluk grafiğinde, basınç arttıkça artma eğiliminde 

olan çokluk değeri yaklaşık 450 Torr değerinde bir minimum vermektedir. Ortalama çap 

grafiğinde de benzer bir şekilde en küçük ortalama çap değeri yaklaşık 500 Torr’da elde 

edilmiştir. Bu değerin alt ve üst değerlerinde ise ortalama çap artmaktadır. Elde edilen 

bu sonuç literatürle kısmen uyumludur. Literatürde basıncın artmasıyla birlikte daha 

büyük çaplı KNT’lerin oluştuğu bilinmektedir.  
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Şekil 4.87’de bağıl çokluk grafiğinde, argon akış hızının artmasıyla çokluğun azaldığı 

ve 1000 mL/min değerinin üzerindeki akış hızlarında bu azalmanın arttığı 

görülmektedir. Bu durumun sebebinin, tepkimenin reaktörün tamamında 

gerçekleştiğinden, argon akış hızının yüksek olmasının, tepkimenin tamamlanmadan 

katalizör parçacıklarının sıcak bölgeden uzaklaşmasına yol açtığı düşünülmektedir. 

Hidrojen akış hızının artmasıyla bağıl çokluk doğrusal bir şekilde artmaktadır. 

Hidrojenin oluşan karbon radikalleri ile tepkimeye girerek farklı radikaller oluşturması 

ve bunların tekrar parçalanıp katalizöre difüzlenmesiyle KNT oluşumunu desteklediği 

düşünülmektedir. Argon akış hızının ortalama çap üzerine etkisi, hidrojen akış hızına 

göre daha azdır. Hidrojen akış hızının 50 – 100 mL/min aralığında olması küçük çaplı 

KNT’lerin oluşumuna yol açmaktadır En küçük çaplı KNT’ler yaklaşık 75 mL/min 

hidrojen akış hızında oluşmakta, bu değerin altındaki ve üstündeki akış hızlarında 

ortalama çap değerleri büyümektedir. Özellikle 75 mL/min değerinden sonra, hidrojenin 

akış hızının artmasıyla ortalama çap değerleri büyük bir artış göstermektedir. 

Literatürde taşıyıcı gaz akış hızı ve hidrojen etkisi ile ilgili yaygın olarak kabul edilmiş 

bir görüş bulunmamakta ve bu faktörlerin etkisi tartışmalıdır. 

 

Şekil 4.88’de bağıl çokluk grafiğinde, benzen besleme hızı yaklaşık 0,3 mL/min 

değerindeyken, çokluk bir minimum vermiştir. En yüksek çokluk değeri ise benzen 

besleme hızının en yüksek olduğu değerdir. Çok fazla ya da az ferrosen içeriği çokluğun 

azalmasına yol açmıştır. Beslemenin ferrosen içeriğinin 80 mg/mL olduğu noktada en 

yüksek çokluk değerine ulaşılmıştır. Ortalama çap grafiğinde, benzen besleme hızının 

artmasıyla, ortalama çap yaklaşık doğrusal bir şekilde artmaktadır. Ferrosen içeriği 

yaklaşık 50 mg/mL olduğunda en büyük ortalama çap değerleri elde edilmiş, ancak bu 

değerin artmasıyla, ortalama çap değerleri azalmakta ve 160 mg/mL değerinde en küçük 

ortalama çapa sahip KNT’ler elde edilmiştir. Literatürden elde edilen bilgilere göre 

karbon kaynağı besleme hızının artması kaliteli ve yığın KNT oluşumunu 

sağlamaktadır. Aynı şekilde beslemedeki katalizör içeriğinin optimum bir değerde 

olması gerektiği, aksi takdirde KNT oluşumunun inhibe olacağı bilinmektedir. Bu 

çalışmada karbon kaynağı besleme hızının artması çokluk açısından olumlu, ortalama 

çap için ise olumsuz sonuç vermiştir. Katalizör içeriği optimum değerinde çokluğu en 

büyük yaparken, aynı değerde büyük çaplı KNT’lerin oluşumuna yol açmıştır. 
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Şekil 4.86 Basınç ve sıcaklığın çokluk ve ortalama çap üzerine etkisi 
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Şekil 4.87 Argon ve hidrojen akış hızlarının çokluk ve ortalama çap üzerine etkisi 
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Şekil 4.88 Benzen besleme hızının ve beslemenin ferrosen içeriğinin çokluk ve ortalama 
çap üzerine etkisi 



 201

 

 

Şekil 4.89 Benzen besleme hızının ve beslemenin tiyofen içeriğinin çokluk ve ortalama 
çap üzerine etkisi 
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Şekil 4.89’de beslemenin tiyofen içeriğinin yüksek ve düşük değerlerinde hem çokluk, 

hem de ortalama çap artmıştır. En yüksek çokluk değeri beslemenin tiyofen içermediği 

durumda elde edilmiştir. En küçük ortalama çap değeri ise beslemenin tiyofen içeriğinin 

20 µg/mL olduğu değerdir. Bu değerin alt ve üstünde ise ortalama çap değerleri artış 

göstermektedir. Elde edilen bu sonuç literatürle uyum sağlamaktadır. Kükürt içeriğinin 

düşük ve yüksek değerlerinde kalitesiz ve büyük çaplı KNT’lerin elde edilmesi, 

optimum bir kükürt miktarında ise KNT oluşumunun desteklendiği ve safsızlıkların en 

aza indirildiği bilinmektedir.  

 

4.4 GC/MS deneysel çalışmalar 

 

4.4.1 Kalibrasyon grafiklerinin oluşturulması 

 

Benzen, toluen, stiren, inden, naftalin, 1-metil naftalin, asenaftalin ve bifenil asetilen 

pirolizinin ürünleri olarak belirlenmiştir. Bu bileşenler ile argon ve asetilen tüpünden 

safsızlık olarak gelen asetonun mol sayılarının hesaplanması gerekmektedir. Bu amaçla 

elde edilen kromatogram ve spektrumlardaki pik alanları hesaplamıştır. Pik alanından 

mol sayısına geçebilmek için kalibrasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Çizelge 4.8’de, bileşenlerin, hangi dedektör ile hangi zaman aralığında analizlendiği 

gösterilmektedir.  

 

Çizelge 4.8 Bileşenler, analizlendikleri dedektör ve zaman aralığı 
 

Bileşen Dedektör Zaman aralığı 

min 

Bileşen Dedektör Zaman aralığı 

min 

Argon TCD 7,35 – 9,80 Inden MS 18,08 – 18,86 

Asetilen TCD 11,61 – 12,55 Naftalin MS 19,40 – 20,52 

Benzen MS 8,48 – 12,04 1-metil 

naftalin 

MS 20,50 – 22,00 

Toluen MS 12,65 – 14,74 Asenaftalin MS 21,81 – 23,37 

Stiren MS 15,44 – 16,78 Bifenil MS 21,32 – 23,57 
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Argon ve asetilene ait TCD kromatogramı Şekil 4.90’da verilmiştir. Şekil 4.90’da 

görüldüğü gibi argon ve asetilene ait olmayan pikler mevcuttur. Bunların diasetilen ve 

vinilasetilen gibi asetilen piroliz ürünlerine ait olduğu düşünülmektedir. Ancak bu 

piroliz ürünlerinin saf numuneleri bulunmadığından hangi zaman aralığında 

analizlendiği tespit edilememiştir.  

 

 

 
Şekil 4.90 TCD kromatogramı 

 

MS spektrumu ve karakterisrik pikler Şekil 4.91, Şekil 4.92 ve Çizelge 4.9’da 

verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 4.91 MS spektrumu 

 

 
 



 204

 
 

Çizelge 4.9 MS’te analizlenen bileşenlerin karakteristik pikleri 
 

Bileşen Karakteristik pik Karakteristik pik  Dedektör 

Benzen 78 Naftalin 128 

Toluen 91 1-metil naftalin 142 

Stiren 104 Asenaftalin 152 

Inden 116 Bifenil 154 

 

 

 

Şekil 4.91 Karakteristik piklerle MS spektrumu 
 

Asetilen içindeki asetonun belirlenmesi amacıyla aseton kalibrasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Belirli miktarda aseton-tolen karışımı GC/MS’e bir şırınga 

yardımıyla enjekte edilmiştir. Çizelge 4.10’da aseton-toluen karışımları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.10 Aseton-toluen karışımları 
 

Örnek xAseton xToluen VToplam, mL 

1 0,9 0,1 10 

2 0,5 0,5 10 

3 0,1 0,9 10 

4 0,3 0,7 10 
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Hazırlanan örneklerin 1 µL’si enjekte edilmiştir. Asetilen TCD’de, toluen ise MS’te 

analizlenmiştir. Her örnek için 5 enjeksiyon gerçekleştirilmiştir. Çizelge 4.11’de her 

enjeksiyon için ölçülen aseton piki alanları ve bunların ortalama değerleri verilmiştir. 

Çizelge 4.11 Öçülen aseton piki alanları ve bunların ortalama değerleri 
 

Örnek Enjeksiyon Aseton pik alanı Ortalama pik alanı 

1 1 

2 

3 

4 

5 

413918357 

418082750 

336479057  

358962823 

468041315 

399096860 

2 1 

2 

3 

4 

5 

195934115 

200692339 

178908459  

150871403 

184686750 

182218613 

3 1 

2 

3 

4 

5 

19032887 

19856950 

18140050  

12796458 

18167349 

17598739 

4 1 

2 

3 

4 

5 

114408695 

92087844 

98512497  

42293195 

123528159 

94166078 

 

Aşağıdaki eşitlikten her bir örnek içindeki aseton miktarı hesaplanmıştır. 
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Burada; 

ni: i bileşeninin mol sayısı, mol 

xi: i bileşeninin mol kesri, 

V: enjekte edilen karışım hacmi, µL 

ρi: i bileşeninin yoğunluğu, g/ µL 

iAM : i bileşeninin molekül kütlesi, g/mol 

 

Asetonun yoğunluğu 0,79 kg/L ve molekül kütlesi 58,08 g/mol’dür. Ortalama aseton 

pik alanlarından hesaplanan mol sayıları Çizelge 4.12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.12 Ortalama aseton pik alanlarından hesaplanan mol sayıları 
 

Ortalama aseton pik alanı Aseton mol sayısı, mol 

399096860 1,23 x 10-6 

182218613 6,84 x 10-7 

17598739 1,36 x 10-7 

94166078 4,09 x 10-7 

 

Çizelge 4.12’deki değerlerden yola çıkılarak çizilen kalibrasyon grafiği Şekil 4.92’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.92 Aseton kalibrasyon grafiği 
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Argon ve asetilenin kalibrasyonu için, bilinen miktarda argon, asetilen ve hidrojen 

reaktöre beslenmiştir. Numune halkaları prob ile doldurulmuştur. Analizleme işlemi 

TCD ile gerçekleştirilmiştir. Gaz akış hızları ve ölçülen ortalama pik alanı değerleri 

Çizlege 4.13’te verilmiştir.  

 

Çizelge 4.13 Gaz akış hızları ve ölçülen ortalama pik alanı değerleri 
 

Ortalama pik alanları Örnek Ar, 

L/min 

C2H2, 

L/min 

H2, 

L/min Argon  Asetilen Hidrojen Aseton 

1 0,75 0,1 0,05 232612983 19545633 162450 1783539 

2 1 0,1 0,05 316379606 20094792 - 2149675 

3 1 0,1 0 352720140 20973242 - - 

4 1 0,25 0 312286097 48310313 - - 

5 1 0,25 0 363477653 6892848 - - 

6 0 0,5 0 - 340641628 - 31953405 

 

Hidrojen pik alanı sadece Örnek 1 için ölçülmüştür. Örnek 3, 4 ve 5’te aseton pik 

alanları ölçülmemiştir.  

 

Asetilen ile birlikte safsızlık olarak gelen aseton miktarı Örnek 1 için, Şekil 4.92’deki 

kalibrasyon grafiğinden 5,779 x 10-9 mol olarak hesaplanmıştır. Bir numune 

halkasındaki toplam mol sayısı ideal gaz varsayımı yapılarak hesaplanmıştır.  

 

nRTPV =  
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Asetilen ile gelen aseton mol kesri aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır. 

Asetontoplam
2H2H2CAr

2H2C
Aseton nn
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Q
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96
Aseton 10x779,510x712,3

min/L05,0min/L1,0min/L75,0

min/L1,0
x −− =









++
 

 

014,0xAseton =  

 

Çizelge 4.14’te argon ve asetilen pik alanlarından hesaplanan mol sayıları verilmiştir. 
Çizelge 4.14 Argon ve asetilen pik alanlarından hesaplanan mol sayıları 
 
Argon ortalama pik 

alanı 

Argon mol sayısı, 

mol 

Asetilen ortalama 

pik alanı 

Asetilen mol sayısı, 

mol 

232612983 3,094 x 10-6 19545633 4,067 x 10-7 

316379606 4,041 x 10-6 20094792 3,984 x 10-7 

352720140 4,224 x 10-6 20973242 4,165 x 10-7 

312286097 3,717 x 10-6 48310313 9,163 x 10-7 

363477653 4,425 x 10-6 6892848 2,182 x 10-7 

  340641628 4,582 x 10-6 

 

Çizelge 4.14’te elde edilen verilerden yola çıkılarak oluşturulan argon ve asetilen 

kalibrasyon grafikleri sırasıyla Şekil 4.93 ve Şekil 4.94’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.93 Argon kalibrasyon grafiği 
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Şekil 4.94 Asetilen kalibrasyon grafiği 
 

Benzen ve toluenin kalbrasyonlarının yapılması için bilinen miktarlarda benzen-toluen 

karışımları bir şırınga yardımıyla GC/MS’e enjekte edilmiştir. Çizelge 4.15’te benzen-

toluen karışımları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.15 Benzen-toluen karışımları 
 

Örnek xBenzen xToluen VToplam, mL 

1 0,9 0,1 10 

2 0,5 0,5 10 

3 0,1 0,9 10 

4 0,3 0,7 10 

 

Hazırlanan örneklerin 1 µL’si enjekte edilmiştir. Asetilen TCD’de, toluen ise MS’te 

analizlenmiştir. Her örnek için 3 enjeksiyon gerçekleştirilmiştir. Çizelge 4.16’da her 

enjeksiyon için ölçülen benzen ve toluen piki alanları ile bunların ortalama değerleri 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.16 Ölçülen benzen ve toluen pik alanları ile bunların ortalama değerleri 
 

Örnek Enjeksiyon Benzen pik 

alanı 

Benzen 

ortalama pik 

alanı 

Toluen pik 

alanı 

Toluen 

ortalama pik 

alanı 

1 1 

2 

3 

2023029304 

2193086221 

2124857557 

2113657694 619136787 

736030736 

711299017 

688822180 

2 1 

2 

3 

1716020100 

1646259132 

1559048627 

1640442620 2106532845 

2249081375 

2095131657 

2150248626 

3 1 

2 

3 

593033931 

543921687 

650661058 

595872225 2796267090 

2537546663 

2647832204 

2660548652 

4 1 

2 

3 

1205226295 

1328051275 

1209630240 

1247635937 2293680911 

2591431838 

2456883783 

2447332177 

 

Aşağıdaki eşitlikten her bir örnek içindeki benzen ve toluen mol sayıları hesaplanmış ve 

Çizelge 4.17’de verilmiştir. 
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Çizelge 4.17 Benzen ve toluen ortalama pik alanlarından hesaplanan mol sayıları  
 

Benzen ortalama 

pik alanı 

Benzen mol sayısı, 

mol 

Toluen ortalama 

pik alanı 

Toluen mol sayısı, 

mol 

2113657694 1,02 x 10-6 688822180 9,46 x 10-8 

1640442620 5,64 x 10-7 2150248626 4,73 x 10-7 

595872225 1,13 x 10-7 2660548652 8,51 x 10-7 

1247635937 3,38 x 10-7 2447332177 6,62 x 10-7 
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Çizelge 4.17’deki değerlerden yola çıkılarak çizilen kalibrasyon grafikleri Şekil 4.95 

veŞekil 4.96’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.95 Benzen kalibrasyon grafiği 

 

 

Şekil 4.96 Toluen kalibrasyon grafiği 
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Saf örnekleri elde edilemeyen bileşenlerin kalibrasyonu Fitch et al.’nın kullandığı 

yöntem ile gerçekleştirilmiştir (Fitch et al., 1983). Saf örnekleri elde edilemeyen 

bileşenler için aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır. 

 

i
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Burada; 

 

N: mol sayısı, 

MA: molekül kütlesi, 

Q: iyonizasyon kesit alanı, 

A: MS’te ölçülen alan, 

i: mol sayısı bulunmak istenen bileşen indisi, 

R: kalibrsayonu önceden yapılan referans bileşen indisi. 

 

Hesaplamalarda referans bileşen olarak benzen seçilmiştir. İyonizasyon kesit alanının 

hesaplanması için aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır (Finch et al., ???63). 

 

∑
=

+=
8

1i
ii na082,0Q  

 

Bu eşitlikte ai ve ni H, C, N, O, F, Cl, Br ve I atomlarının katsayılarıdır. Karbon ve 

hidrojen için ai katsayıları sırasıyla, 1,43 ve 0,73’tür. Çizelge 4.18’de bileşenlerin 

hesaplanan iyonizasyon kesit alanları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.18 Bileşenlerin hesaplanan iyonizasyon kesit alanları 
 

Bileşen Molekül kütlesi Molekül formülü Q 

Benzen 78 C6H6 13,042 

Stiren 104 C8H8 17,362 

İnden 116 C9H8 18,792 
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Naftalin 128 C10H8 20,222 

1-metil naftalin 142 C11H10 23,112 

Asenaftalin 152 C12H8 23,082 

Bifenil 154 C12H10 25,542 

 

4.4.2 Katalizör aktifliğinin zamanla değişiminin incelenmesi 

 

CVD deneylerinde katalizör sadece belirli bir süre boyunca aktifliğini korur. 

Katalizörün aktifliğini koruyup korumadığının belirlenmesi için, KNT üretim prosesi 

sırasında aynı reaktörün belirli bir noktasından prob ile gaz numuneleri alınıp GC/MS’te 

inceleme yapılmıştır. Tüm deneysel koşullar, KNT üretimi için belirlenmiş deneysel 

koşullarla aynıdır (Çizelge 3.8). Prob reaktör girişinden 26 cm uzakta sabit olup, 5 min 

aralıklarla numuneler alınmıştır. 

 

Bu deneyden elde edilen katı numune SEM ile analizlenerek, KNT üretiminin 

gerçekleştirildiği Şekil 4.97’de görülmektedir. Gaz numune analizlerinden elde edilen 

pik alanları ile, bileşenlerin mol yüzdeleri zamana karşı grafiği geçirilmiş ve Şekil 4.98 

– Şekil 4.107’de verilmiştir. 

 

Asetilen mol sayısı 75 dakika boyunca değişmemiştir (Şekil 4.99). Şekil 4.98 ve Şekil 

4.99’dan da görüldüğü gibi benzen ve toluen mol sayılarında da önemli ölçüde bir 

değişklik yoktur. 

 

65. dakikadan sonra stiren mol sayısında küçük bir düşüş meydana gelmiştir (Şekil 

4.102). Naftalin ve 1-metil naftalin mol sayıları ilk 5 dakikadan sonra artmış ve 50. 

dakikaya kadar sabit kaldıktan sonra küçük bir düşüş meydana gelmiştir (Şekil 4.104 ve 

Şekil 4.105). Bifenil mol sayısı 20. ve 50. dakikalar arasında sabit kalmış daha sonra 

azalmaya başlamıştır (Şekil 4.107)  

 

Sonuç olarak, asetilen, benzen ve toluen miktarları zamanla değişmemektedir. Bu sonuç 

katalizörün 75 dakika boyunca aktifliğini koruduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4.97 Deney sonucunda elde edilen katı numunenin SEM görüntüsü 
 

 

 

Şekil 4.98 Argon mol yüzdesinin zamanla değişimi 
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Şekil 4.99 Asetilen mol yüzdesinin zamanla değişimi 

 

 

 

Şekil 4.100 Benzen mol yüzdesinin zamanla değişimi 
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Şekil 4.101 Toluen mol yüzdesinin zamanla değişimi 

 

 

 

Şekil 4.102 Stiren mol yüzdesinin zamanla değişimi 
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Şekil 4.103 İnden mol yüzdesinin zamanla değişimi 

 

 

 

Şekil 4.104 Naftalin mol yüzdesinin zamanla değişimi 
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Şekil 4.105 1-metil naftalin mol yüzdesinin zamanla değişimi 

 

 

 

Şekil 4.106 Asenaftalin mol yüzdesinin zamanla değişimi 
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Şekil 4.107 Bifenil mol yüzdesinin zamanla değişimi 

 

4.4.3 GC/MS deney seti 

 

GC/MS deneylerinden elde edilen katı numunelerin SEM görüntüleri Şekil 4.108 – 

Şekil 4.111’de verilmiştir. 800 oC sıcaklıkta gerçekleştrilien deneyler sonucu elde 

edilen 4 ve 5 nolu numunelerdeki KNT içeriği 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen 

deneylerdekine göre daha azdır. Sıcaklığın artmasıyla KNT miktarının artması beklenen 

bir sonuç olmuştur.  
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Şekil 4.108 4 nolu deneye ait numunelerin SEM görüntüsü 
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Şekil 4.109 5 nolu deneye ait numunelerin SEM görüntüsü 



 222

 

 

Şekil 4.110 7 nolu deneye ait numunelerin SEM görüntüsü 
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Şekil 4.111 8 nolu deneye ait numunelerin SEM görüntüsü 

 

4.4.3.1 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerin karşılaştırılması 

 

Gerçekleştirilen deneylerde fırın sıcaklığı, prob hareket ettirilmeden önce 

kaydedilmiştir. Sıcaklık ölçümü fırının orta noktasından yapılmaktadır. Şekil 4.112’de 

1, 2, 3, 4 ve 5 nolu deneylerde reaktör konumuna karşılık ölçülen sıcaklık değerleri 

verilmiştir. 1 nolu deneyde prob fırının ilk 14 cm’sinde hareket ettiği için, ölçülen 

sıcaklık değerleri ayarlanan sıcaklık değerinden daha düşüktür. Prob fırının girişine 

hareket ettirildiğinde, probun 60 cm’lik bölgesi yüksek sıcaklığa maruz kalmaktadır. 

Prob soğutulduğundan, fırının gücü probu ısıtmaya yetmemekte ve fırın ayarlanan sıcak 
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Şekil 4.112 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca fırın sıcaklığı 
 

lığa erişememktedir. Reaktörün sadece ilk 30 cm’lik bölgesinde inceleme yapıldığından, 

reaktörün geri kalan 30 cm’lik bölgesi cam yünü ile sarılmıştır. Böylece probun son 30 

cm’lik kısmının yüksek sıcaklıklara maruz kalması engellenmiştir. Şekil 4.112’de de 

görüldüğü gibi sıcaklık ayarlanan değerde sabit kalmıştır. 1 nolu deneydeki sıcaklık 

diğer deneylerdeki sıcaklıktan düşük olduğu için, bu deney göz önünde 

bulundurulmamıştır. 

 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, argon mol yüzdeleri Şekil 

4.113’te verilmiştir. Argon inert taşıyıcı gaz olarak kullanıldığından, katalizör varlığının 

argon mol sayısına bir etkisi olmaması gerekmektedir. Şekil 4.113’ten de görüldüğü 

gibi argon mol sayısı, her iki durumda da reaktör boyunca görece sabit kalmıştır. 
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Şekil 4.113 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca argon mol 
yüzdeleri 

 

Bileşenlerin derişimlerinin birbirleriyle karşılaştırılması amacıyla, 800 oC’ta 

gerçekleştirilen katalizörsüz deneyde, bir noktadan elde edilen veriler Çizelge 4.19’da 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.19  800 oC’ta gerçekleştirilen katalizörsüz deneyde, x = 14 cm’de elde edilen 
 mol yüzdeleri 

 

Bileşen ni/nToplam, % Bileşen ni/nToplam, % 

Argon 82,24 Inden 6,11 x 10-4 

Asetilen 9,01 Naftalin 2,14 x 10-3 

Benzen 5,65 x 10-3 1-metil naftalin 3,62 x 10-4 

Toluen 0,61 x 10-3 Asenaftalin 12,53 x 10-4 

Stiren 6,36 x 10-4 Bifenil 5,09 x 10-4 

 

Şekil 4.114’te katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için asetilen mol yüzdelerinin 

reaktör boyunca değişimi verilmiştir. Katalizörlü ve katalizörsüz durumdaki asetilen 
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mol sayılarının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Bu durum, 800 oC sıcaklıkta 

gerçekleştirilen deneylerde elde edilen KNT miktarının az olmasıyla açıklanabilir.  

 

 

 

Şekil 4.114 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca asetilen mol 
yüzdeleri 

 

 

 

Şekil 4.115 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca benzen mol 
yüzdeleri 
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Şekil 4.115’te katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için benzen mol yüzdelerinin reaktör 

boyunca değişimi verilmiştir. Benzer olarak benzen mol yüzdeleri katalizörlü ve 

katalizörsüz durumlarda birbirine yakıdır. Sıcaklığın fazla miktarda KNT üretimine 

neden olacak kadar yüksek olmamasından dolayı meydana gelen benzen mol sayıları 

arasındaki fark da fazla olmayacaktır.  

 

Şekil 4.116’da katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için toluen mol yüzdelerinin reaktör 

boyunca değişimi verilmiştir. Katalizörlü durumdaki toluen mol sayısının, katalizörsüz 

durumdaki mol sayısından yüksek olduğu görülmektedir. Katalizör varlığının toluen 

derişimini arttırdığı söylenebilir. 

 

 

 
Şekil 4.116 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca toluen mol 

yüzdeleri 
 

Şekil 4.117’de katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için stiren mol yüzdelerinin reaktör 

boyunca değişimi verilmiştir. Katalizörlü durumdaki stiren mol sayısının, katalizörsüz 

durumdaki mol sayısından yüksek olduğu görülmektedir. Katalizör varlığının stiren 

derişimini arttırdığı söylenebilir. Bunun sebebinin, KNT oluşumu sırasında meydana 

gelen stiren oluşumu ya da KNT oluşumu sırasında meydana gelen bir yan ürünün 

stirene dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. 



 228

 

 
Şekil 4.117 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca stiren mol 

yüzdeleri 
 

Şekil 4.118’de katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için inden mol yüzdelerinin reaktör 

boyunca değişimi verilmiştir. Toluen ve stiren ile benzer şekilde, katalizörlü durumdaki 

inden mol sayısının, katalizörsüz durumdaki mol sayısından yüksek olduğu 

görülmektedir. Katalizör varlığının inden derişimini arttırdığı söylenebilir. 

 

Şekil 4.119’da katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için naftalin mol yüzdelerinin 

reaktör boyunca değişimi verilmiştir. Naftalin derişimi reaktörün x = 10 ile x = 24 

cm’lik bölgesinde katalizörlü durumda daha yüksektir. Katalizör varlığının naftalin 

derişimini arttırdığı söylenebilir. 

 

Şekil 4.120’de katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için 1-metil naftalin mol 

yüzdelerinin reaktör boyunca değişimi verilmiştir. Katalizörlü durumdaki 1-metil 

naftalin mol sayısının, katalizörsüz durumdaki mol sayısından yüksek olduğu 

görülmektedir. Katalizör varlığının 1-metil naftalin derişimini arttırdığı söylenebilir. 
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Şekil 4.118 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca inden mol 
yüzdeleri 

 

 

 

Şekil 4.119 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca naftalin mol 
yüzdeleri 
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Şekil 4.120 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca 1-metil 
naftalin mol yüzdeleri 

 

 

 

Şekil 4.121 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca asenaftalin 
mol yüzdeleri 
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Şekil 4.122 800 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca bifenil mol 

yüzdeleri 
 

Şekil 4.121’de katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için asenaftalin mol yüzdelerinin 

reaktör boyunca değişimi verilmiştir. Reaktörün ilk 18 cm’lik bölgesinde, katalizörlü 

durumdaki asenaftalin mol sayısının, katalizörsüz durumdaki mol sayısından yüksek 

olduğu görülmektedir. x = 18 cm’den sonraki kısımda ise tam tersi bir durum söz 

konusudur. 

 

Şekil 4.122’de katalizörlü ve katalizörsüz durumlar için bifenil mol yüzdelerinin reaktör 

boyunca değişimi verilmiştir. Katalizörlü durumda katalizörsüz durumdakine göre daha 

çok bifenil üretimi olduğu görülmektedir.  

 

4.4.3.2 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerin karşılaştırılması 

 

Şekil 4.123’te 6,7 ve 8 nolu deneylerde reaktör konumuna karşılık ölçülen sıcaklık 

değerleri verilmiştir. Bu üç deneyde de prob fırının ilk 20 cm’sinde hareket ettiği için, 

ölçülen sıcaklık değerleri ayarlanan sıcaklık değerinden daha düşüktür.  
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Şekil 4.123 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca fırın sıcaklığı 
 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, argon mol yüzdeleri Şekil 

4.124’te verilmiştir. Beklendiği gibi, katalizör varlığının argon mol sayısına bir etkisi 

olmamıştır. 

 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, asetilen mol yüzdeleri Şekil 

4.125’te verilmiştir. Katalizörlü durumda, katalizörsüz durumdakine göre asetilen mol 

sayısı daha azdır. Bu durum, KNT oluşumu gerçekleştiğinde asetilenin daha çok 

harcandığını göstermektedir.  

 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, benzen ve toluen mol 

yüzdeleri sırasıyla Şekil 4.126 ve Şekil 4.127’de verilmiştir. Katalizörlü durumda, 

reaktörün x = 6 cm ile x = 20 cm bölgesinde benzen derişiminin, x = 6 cm ile x = 16 cm 

bölgesinde ise toluen derişiminin katalizörsüz durumdakine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Reaktörün x = 16 cm’den sonraki kısmında ise toluen derişimi katalizör 

varlığından bağımsızdır. Katalizör varlığının benzen ve toluen derişimlerini arttırdığı 
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söylenebilir. Bunun sebebinin KNT oluşumu ile daha çok benzen ve toluen oluşması 

olduğu düşünülmektedir. 

 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, stiren mol yüzdeleri Şekil 

4.128’de verilmiştir.Benzen ve toluen derişimlerine benzer olarak, reaktörün x = 6 cm 

ile x = 16 cm bölgesinde katalizör varlığında daha çok stiren olduğu görülmektedir. 

 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, inden mol yüzdeleri Şekil 

4.129’da verilmiştir. Reaktörün x = 6 cm ile x = 12 cm bölgesinde katalizör varlığında 

daha çok inden olduğu görülmektedir. Ancak bu noktadan sonra, katalizörsüz durumda 

inden derişimi, katalizörlü durumdakine göre artmaktadır. 

 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, naftalin mol yüzdeleri Şekil 

4.130’da verilmiştir. Her iki durum için de reaktörün x = 20 cm’lik bölgesi boyunca 

naftalin derişimi artmakta, bu bölgeden sonra ise düşmektedir. Bununla birlikte, ilk 20 

cm’lik bölgede, katalizör varlığında naftalin derişimi, katalizörsüz durumdakine göre 

daha yüksektir. 

 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, 1-metil naftalin mol yüzdeleri 

Şekil 4.131’de verilmiştir. Katalizörlü durumda, reaktörün ilk 20 cm’lik bölgesinde 1-

metil naftalin derişimi artmış, bu noktadan sonra ise düşmüştür. Ayrıca ilk 10 cm’lik 

bölgedeki derişimi daha yüksektir. x = 10 cm’den sonra ise katalizörsüz durumdaki 1-

metil naftalin derişimi daha yüksektir.  

 

Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen deneyler için, asenaftalin ve bifenil mol 

yüzdeleri sırasıyla Şekil 4.132 ve Şekil 4.133’te verilmiştir. Katalizör varlığında bifenil 

oluşumu ve parçalanması katalizörlü duruma göre daha sonra gerçekleşmiştir. Bununla 

birlikte, bifenil derişiminin en yüksek olduğu durum katalizör içermeyen durumdur. 
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Şekil 4.124 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca argon mol 
yüzdeleri 

 

 

 

Şekil 4.125 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca asetilen mol 
yüzdeleri 
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Şekil 4.126 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca benzen mol 
yüzdeleri 

 

 

 

Şekil 4.127 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca toluen mol 
yüzdeleri 
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Şekil 4.128 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca stiren mol 
yüzdeleri 

 

 

 

 

Şekil 4.129 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca inden mol 
yüzdeleri 
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Şekil 4.130 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca naftalin mol 
yüzdeleri 

 

 

 

Şekil 4.131 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca 1-
metilnaftalin mol yüzdeleri 
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Şekil 4.132 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca asenaftalin 
mol yüzdeleri 

 

 

 

Şekil 4.133 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde reaktör boyunca bifenil mol 
yüzdeleri 
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4.4.3.3 800 oC ve 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerin karşılaştırılması 

 

Gerçekleştirilen tüm deneyler için argon mol yüzdeleri Şekil 4.134’te verilmiştir. Argon 

mol yüzdeleri arasında küçük farklar bulunsa da deneysel hata sınırlarında kabul 

edilebilir bir durumdur. Tüm argon mol yüzdeleri birbirine oldukça yakındır.  

 

Gerçekleştirilen tüm deneyler için asetilen mol yüzdeleri Şekil 4.135’te verilmiştir. 

Şekilden de görüldüğü gibi katalizör varlığından bağımsız olarak sıcaklığın artmasıyla 

daha fazla asetilen parçalanmıştır. 

 

Gerçekleştirilen tüm deneyler için benzen ve toluen mol yüzdeleri sırasıyla Şekil 4.136 

ve Şekil 4.137’de verilmiştir. Şekil 4.136’dan da görüldüğü gibi sıcaklığın artmasıyla 

dah çok benzen oluşmuştur. Toluen derişimi ise, yüksek sıcaklıkta x = 6 cm’den sonra 

artmaya başlamıştır. Düşük sıcaklıktaki deneylerde, aynı şekilde x = 6 cm’den sonra 

toluen derişimi daha az bir eğim vermekle birlikte artmıştır. Yüksek sıcaklıklardaki 

toluen derişimi, düşük sıcaklıklardakine göre daha erken düşüş göstermiştir. Ayrıca, 

toluen miktarı düşük sıcaklıktaki deneylerde daha fazladır. 

 

Gerçekleştirilen tüm deneyler için stiren ve inden mol yüzdeleri sırasıyla Şekil 4.138 ve 

Şekil 4.139’da verilmiştir. 875 oC sıcaklıkta gerçekleştirilen deneylerde, stiren ve inden 

oluşumu katalizör varlığından bağımsız olarak erken gerçekleşmiştir. 

 

Gerçekleştirilen tüm deneyler için naftalin mol yüzdeleri Şekil 4.140’ta verilmiştir. 

Sıcaklık arttığında hem katalizörlü hem de katalizörsüz deneylerde daha fazla naftalin 

oluştuğu görülmektedir.  

 

Gerçekleştirilen tüm deneyler için 1-metil naftalin, asenaftalin ve bifenil mol yüzdeleri 

sırasıyla Şekil 4.141, Şekil 4.142 ve Şekil 4.143’te verilmiştir. Sıcaklığın artmasıyla 

asenaftalin ve bifenil derişimlerinin arttığı görülmektedir. 
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Şekil 4.134 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca argon mol yüzdeleri 
 

 

 

 

Şekil 4.135 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca asetilen mol yüzdeleri 
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Şekil 4.136 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca benzen mol yüzdeleri 
 

 

 

 

Şekil 4.137 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca toluen mol yüzdeleri 
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Şekil 4.138 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca stiren mol yüzdeleri 
 

 

 

Şekil 4.139 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca inden mol yüzdeleri 
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Şekil 4.140 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca naftalin mol yüzdeleri 
 

 

 

 

Şekil 4.141 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca 1-metil naftalin mol 
yüzdeleri 

 



 244

 

 

Şekil 4.142 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca asenaftalin mol 
yüzdeleri 

 

 

 

 

Şekil 4.143 Gerçekleştirilen tüm deneyler için reaktör boyunca bifenil mol yüzdeleri 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Raporun ilk kısmında, proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların önemini de 

vurgulayan, karbon nanotüplerin tanımı, sınıflandırılması, özellikleri, başlıca kimyasal 

buhar biriktirme ve buhar fazı sentezi olmak üzere üretim yöntemleri, araştırmacıların 

bu üretim yöntemleriyle elde ettikleri sonuçlar ile spektroskopik ve mikroskopik 

karakterizasyonları ile ilgili kapsamlı bir literatür araştırması sunulmuştur. 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen film hazırlama çalışmaları, düşük maliyetli bir Raman 

cihazı ile karbon nanotüp analizlerini basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi 

hedeflemiştir. Yüksek ve düşük saflıkta TDNT’lerin filmlerinin analizlenmesi başarıyla 

gerçekleştirilmiş, ancak ÇDNT filmlerinde eşdeğer bir sonuç elde edilememiştir. 

ÇDNT’lerin Raman spektroskopisi ile ilgili sorunlar raporda da sunulmuştur. Düşük 

maliyetli Raman cihazında analizlenecek bir TDNT numunesi için en uygun sonuçlar 

kütlece % 2,5 Triton X-100 yüzey aktif maddesi ile hazırlanmış dispersiyonun Sn 

substrat üzerindeki filmlerinden elde edilmiştir. Üstün özelliklere sahip Raman 

spektroskopisinin ülkemiz araştırmacılarına tanıtılması ve düşük maliyetli bir cihazla 

karbon nanotüp analizinin gerçekleştirilebileceğinin gösterilmesi amacıyla, bu 

çalışmaları anlatan Türkçe bir makale yurt içindeki bir dergide basılmıştır. 

 

Proje kapsamında üç sistem kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bunlar bir substrat üzerinde 

karbon nanotüp üretimine olanak veren ve kesikli bir sistem olan CVD sistemi, sürekli 

işletilebilen ve yığın üretime sağlayabalicek potansiyele sahip olan VPG sistemi, son 

olarak karbon nanotüp oluşum mekanizması ile ilgili bilgi veren hat üzerinde (online) 

çalışan gaz analiz sistemidir. Proje kapsamında gerçekleştirilen KNT üretim çalışmaları, 

bu konuda Türkiye’deki ilk çalışmalardan biri olma özelliğine sahiptir. Bununla birlikte 

sürekli KNT üretiminin gerçekleştirildiği VPG sistemi kurulumunun, ülkemizde 

nanoteknolojinin gelişimi açısından önemli bir kilometre taşı olduğu düşünülmektedir. 

Kurulumu gerçekleştirilen gaz analiz sistemi ise çalışma amacı ve prensibi bakımından 

dünyada bir ilktir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar yığın KNT üretimine giden yolu 

açmakla birlikte, KNT oluşum mekanizmasını aydınlatacak kinetik çalışmaların 

gerçekleştirileceği deneysel şartları da ortaya koyması açısından büyük önem taşır.  
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Proje çalışmaları kapsamında kurulan ilk deney sistemi kimyasal buhar biriktirme 

sistemidir. Bu sistem temelde uygun katalizör ile kaplanmış bir taban malzemesinin 

yüksek sıcaklık borusal fırın içindeki bir kuvars boru içine yerleştirilmesi ve akış hızları 

kontrollu bir şekilde ayarlanan asetilen, hidrojen ve argon gazlarının yüksek sıcaklık 

ortamındaki substrat üzerinden geçirilmesini kapsamaktadır. Katalizör ve taban 

malzeme hazırlanmasına ilişkin ayrıntılar raporda sunulmuştur. Yüksek sıcaklığın etkisi 

ile parçalanan asetilen fraksiyonları substrat üzerindeki demir katalizör içinde 

çözünerek karbon nanotüpleri oluşturmaktadır. Farklı işletme parametreleri ile 

gerçekleştirilen deney setlerinden alınan ürünlerin SEM ve TEM resimleri çektirilerek 

karbon nanotüpler için çap ve uzunluk dağılımları incelenmiş ve raporda ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. Rapor oldukça hacimli olduğundan her bir numune için temsili ikişer 

resim verilebilmiş ancak dağılımların hesabı yapılırken her bir numune için yaklaşık 20 

resim incelemeye tabi tutularak kabaca 4000 nanotüp üzerinde ölçüm yapılmıştır. Bu da 

raporda sunulan dağılımın ve değerlendirmelerin güvenilirliğini artırmaktadır. Bununla 

birlikte fraksiyonel tasarım yöntemleri ile basınç, sıcaklık, taşıyıcı gaz akış hızı, karbon 

kaynağı akış hızı ve taşıyıcı gaz karışımı içindeki hidrojen yüzdesi olmak üzere 5 

faktörlü ve 5 seviyeli kapsamlı bir deney seti tasarlanmış elde edilen reaksiyon 

ürünlerinin geçirmeli elektron mikroskop resimleri alınarak analizlenmiştir. Özetle, 

sıcaklığın artması ve/veya basıncın artmasının nanotüp çap dağılımını küçük çaplara 

kaydırdığı söylenebilir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, kaliteli ve yığın miktarda 

KNT üretimi için aşağıdaki işletim koşullarının uygun olduğu düşünülmektedir:  

 

• Sıcaklık   900 – 950 oC 

• Basınç    300 – 500 Torr 

• Argon akış hızı  1500 mL/min 

• Hidrojen akış hızı  25 mL/min 

• Asetilen akış hızı  150 mL/min 

 

Proje kapsamında tasarlanarak kurulan ikinci deney sistemi ise buhar fazı sentezi 

sistemidir. Bu yöntemde katalizörün bir taban malzeme üzerine kaplanarak reaktör içine 

yerleştirilmesinin yerine sistem içine sürekli olarak beslenmesi hedeflenmiştir. Bu 
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amaçla akış hızları elektronik akış ölçerlerle ayarlanan gazlar ana reaktörden önce bir ön 

ısıtma fırınına gönderilmiş, sıcaklığı yaklaşık 200 °C’a çıkarıldıktan sonra katalizör 

çözeltisi bir şırınga pompa vasıtası ile çok düşük akış hızlarında sıcak gaz akımına 

sürekli olarak enjekte edilmiştir. Çözücünün buharlaşması için karışım ön ısıtma 

fırınından tekrar geçirilerek reaktöre gönderilmiş ve gaz fazındaki organometallerin 

parçalanması ile açığa çıkan ve gaz fazında sürüklenen metallerin topaklanarak 

çökmelerinden önce üzerlerinde karbon nanotüp üretimi gerçekleştirilmiştir. Buhar fazı 

sentezi sistemi için fraksiyonel tasarım yöntemleri ile basınç, sıcaklık, taşıyıcı gaz akış 

hızı, gaz karışımı içindeki hidrojen yüzdesi, organik faz besleme hızı, çözeltideki 

ferrosen yüzdesi ve kükürt/ferrosen oranı olmak üzere 7 faktörlü ve 5 seviyeli kapsamlı 

bir deney seti tasarlanmış elde edilen reaksiyon ürünlerinin geçirmeli elektron 

mikroskop resimleri alınarak analizlenmiştir. Yapılan bu çalışma da makale hazırlık 

aşamasında olup konu ilgili bir dergiye gönderilecektir. Elde edilen bulgular 

doğrultusunda, kaliteli ve yığın miktarda KNT üretimi için aşağıdaki işletim 

koşullarının uygun olduğu düşünülmektedir:  

 

• Sıcaklık   900 – 950 oC 

• Basınç    500 – 600 Torr 

• Argon akış hızı  750 – 1000 mL/min 

• Hidrojen akış hızı  50 – 100 mL/min 

• Benzen besleme hızı  0,1 mL/min 

• Beslemenin ferrosen içeriği 120 mg/mL 

• Beslemenin tiyofen içeriği 30 µg/mL 

 

Kimyasal buhar biriktirme ve buhar fazı sentezi sistemlerindeki esas hedef metal 

tanecikler üzerinde karbon nanotüp büyümesinin gerçekleşmesi esnasında gaz fazındaki 

ürün dağılımının belirlenmesidir. Bu amaçla kurulumu gerçekleştirilen gaz analiz 

sistemi temelde, GC/MS cihazı, CVD sisteminin çıkışından reaktörün içine uzatılan 

ceket soğutmalı numune alma probu ve 150 oC’ta tutulabilen özel bir muhafaza içinde 3 

adet 6 portlu iki konumlu otomatik vana, bir adet 8 portlu iki konumlu otomatik vana ve 

iki adet 16 portlu çok konumlu otomatik vanadan oluşmaktadır. Çok konumlu bu iki 

adet vana üzerinde, gaz numunelerinin analiz için uygun bir şekilde bekletilebildiği 32 
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adet içi teflon kaplı 0,5 mL hacimli numune halkaları bulunmaktadır. Bu vanaların 

farklı konumlara getirilmesiyle numune alınmakta ya da numuneler GC/MS’e 

gönderilmektedir. Bu sistem sayesinde, prob ile alınan gaz numune içindeki reaksiyon 

durdurulmakta ve analizi gerçekleştirilebilmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, 

hazırlanan substratın 75 dakika boyunca aktifliğini koruduğu tespit edilmiştir. 

Sıcaklığına artmasıyla katalizör varlığından bağımsız olarak asetilenin daha çok 

harcandığı, bununla birlikte katalizör bulunan ortamda, katalizörsüz ortama göre daha 

çok asetilen parçalandığı anlaşılmıştır. KNT oluşumu sırasında toluen, stiren ve naftalin 

meydana geldiği ya da meydana gelen başka bir yan üründen oluştukları anlaşılmıştır. 

Sıcaklığın artmasıyla benzen, naftalin, asenaftalin ve bifenil oluşumu artmış ayrıca 

toluen, stiren ve inden oluşumları da erken gerçekleşmiştir.  

 

Elde edilen sonuçlar, istenilen özelliklerde KNT üretimi için anahtar niteliğinde olsa da, 

bu çalışma kapsamında deneysel faktörlerin fiziksel büyüklüklerinin etkisi 

incelenmiştir. Bu faktörlerin cinsleri de (örneğin, farklı karbon kaynaklarının etkisi, 

farklı katalizörlerin etkisi vb.) KNT üretimi açısından önem taşımaktadır.  
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EK A 

MALİ BİLANÇO VE AÇIKLAMALARI 

          

         Proje 230.300 TL bütçe ile desteklenmiş ve bu bütçenin 215.167 TL’si 

harcanmıştır.  Proje kapsamında 194,700 TL karşılığında deney sistemine on-line bağlı 

bir gaz analiz sistemi, 7,670 TL karşılığında katalizör besleme düzeneği satın alınmış ve 

5,900 TL karşılığında paslanmaz çelik reaktör imal ettirilmiştir. Sarf kaleminden ise 

sadece bağlantı elemanları ve kuvars borular satın alınmıştır.  
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EK B 

MAKİNE VE TEÇHİZATIN KONUMU VE 

İLERİDEKİ KULLANIMINA DAİR AÇIKLAMALAR 

 

Proje kapsamında satın alınan gaz analiz sistemi, içerisinde grafit ark yöntemi ile 

nanotüp üretimi gerçekleştirmek üzere tasarlanıp imal ettirilen paslanmaz çelik reaktör 

ve katalizörün reaksiyon ortamına belirli akış hızı ile beslenmesini sağlayan dozlama 

düzeneği çalışır durumda olup TÜBİTAK tarafından 2009 yılı 2. Döneminde kabul 

edilen ve kısmen Ankara Üniversitesi tarafından da desteklenecek olan 109M548 Nolu 

MAG projesinde kullanılmaktadır.   
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EK C 

 

EK C-1. CVD F deneyleri için Plackett-Burman analizi 

EK C-2. VPG deneyleri için Plackett-Burman analizi 
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EK C-1 CVD F deneyleri için Plackett-Burman analizi 

 

Faktörler ve deneyden elde edilen sonuçlar arasındaki ilişki aşağıdaki bağıntıyla verilir: 

 

∑+= iio xaay          (1) 

 

Burada;  

y: Deney sonuçları 

ao: Kayma 

ai: Faktörlerin katsayıları 

xi: Faktörlerin değerleridir. 

 

Kodlu değerli katsayı matrisinin oluşturulabilmesi için aşağıdaki bağıntı kullanılır: 

 

( ) ( )YXXXB t*1*t** •••=
−

       (2) 

 

Burada; 

B*: Kodlu değerli katsayı matrisi 

X*t: Kodlu değerli girdi matrisinin devrik dönüşümü 

X*: Kodlu değerli girdi matrisi 

Y: Sonuç matrisidir. 

 

Kodlu değerlerin gerçek değerlere dönüştürülebilmesi için aşağıdaki bağıntı kullanılır: 

 

( ) ( )XXXXT t*1*t* •••=
−

        (3) 

 

Burada; 

T: Dönüştürme matrisi 

X*t: Kodlu değerli girdi matrisinin devrik dönüşümü 

X*: Kodlu değerli girdi matrisi 

X: Gerçek değerli girdi matrisi 
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EK C-1 (devam) 

 

X: Gerçek değerli girdi matrisinin devrikdönüşümüdür. 

 

Katsayı matrisinin oluşturulabilmesi için aşağıdaki bağıntı kullanılır: 

 

*BTB 1 •= −  

 

Burada: 

B: Katsayı matrisi 

T -1: Dönüştürme matrisinin tersi 

B*: Kodlu değerli katsayı matrisidir. 

 

Aşağıdaki çizelgelerde girdi değerleri ve deneyden elde edilen sonuçlar ile yukarıdaki 

eşitliklerle oluşturulan katsayı matrisleri verilmiştir. 

 

1. Girdi değerleri 
 

x0 x1 x2 x3 x4 x5 

D
en

ey
 

 
T 

oC 

P 

Torr 

Ar 

mL/min 

H2 

mL/min 

C2H2 

mL/min 

F1 1 900 500 1000 50 100 

F2 1 900 300 100 10 5 

F3 1 850 300 2000 50 400 

F5 1 950 400 2000 100 100 

F7 1 950 500 500 12,5 75 

F8 1 900 400 500 37,5 100 

F9 1 875 400 1500 150 225 

F10 1 875 600 2000 150 200 

F12 1 950 600 1000 100 200 

F13 1 925 500 2000 200 20 

F16 1 950 300 1500 0 150 
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EK C-1 (devam) 

 
1. Girdi değerleri (devam) 
 

x0 x1 x2 x3 x4 x5 
D

en
ey

 

 
T 

oC 

P 

Torr 

Ar 

mL/min 

H2 

mL/min 

C2H2 

mL/min 

F17 1 850 600 100 5 15 

F18 1 925 300 1000 75 150 

F19 1 850 500 1500 112,5 75 

F20 1 900 600 1500 37,5 15 

F21 1 925 600 500 0 25 

F22 1 925 400 100 2,5 10 

F23 1 875 300 500 25 5 

F24 1 850 400 1000 0 10 

F25 1 875 500 100 0 20 

 
 
2. Kodlu girdi değerleri 
 

x0 x1 x2 x3 x4 x5 

D
en

ey
 

 
T 

oC 

P 

Torr 

Ar 

mL/min 

H2 

mL/min 

C2H2 

mL/min 

F1 1 0 0 0 0 0 

F2 1 0 -2 -2 2 -1 

F3 1 -2 -2 2 -1 2 

F5 1 2 -1 2 0 -1 

F7 1 2 0 -1 -1 1 

F8 1 0 -1 -1 1 2 

F9 1 -1 -1 1 2 1 

F10 1 -1 1 2 1 0 

F12 1 2 -1 0 2 2 

F13 1 1 0 2 2 -2 

F16 1 2 -2 1 -2 0 
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EK C-1 (devam) 

 
2. Kodlu girdi değerleri (devam) 
 

x0 x1 x2 x3 x4 x5 
D

en
ey

 

 
T 

oC 

P 

Torr 

Ar 

mL/min 

H2 

mL/min 

C2H2 

mL/min 

F17 1 -2 1 -2 0 1 

F18 1 1 -2 0 1 1 

F19 1 -2 0 1 1 -1 

F20 1 0 1 1 -1 -2 

F21 1 1 1 -1 -2 -1 

F22 1 1 -1 -2 -1 0 

F23 1 -1 -2 -1 0 -2 

F24 1 -2 -1 0 -2 -2 

F25 1 -1 0 -2 -2 2 

 

3. Sonuç matrisi (Y matrisi) 
 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 

D
en

ey
 

Min. 

Çap 

Max. 

Çap 

Ort. 

Çap 

Çap pik 

değeri 
Adet 

Çokluk 

 

F1 13,744 180,385 91,270 100,000 637,000 100,000 

F2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F5 13,835 198,977 101,800 25,000 192,000 87,500 

F7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F8 14,907 97,143 28,790 23,000 176,000 25,000 

F9 6,211 199,707 137,780 170,000 429,000 75,000 

F10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F12 36,858 199,776 116,360 70,000 244,000 0,000 

F13 21,288 193,484 114,220 125,000 131,000 50,000 

F16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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EK C-1 (devam) 

 
3. Sonuç matrisi (Y matrisi) (devam) 
 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 
D

en
ey

 

Min. 

Çap 

Max. 

Çap 

Ort. 

Çap 

Çap pik 

değeri 
Adet Çokluk 

F17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F19 16,796 154,510 50,370 38,000 245,000 37,500 

F20 10,638 159,701 48,030 30,000 523,000 62,500 

F21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F25 78,920 150,616 105,060 105,000 37,000 12,500 
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EK C-1 (devam) 

 

 4. Girdi matrisi (X matrisi) 
 
Deney x0 x1 x2 x3 x4 x5 x1●x1 x2●x2 x3●x3 x4●x4 x5●x5 

F1 1 900 500 1000 50 100 810000,00 250000,00 1000000,00 2500,00 10000,00 

F2 1 900 500 1000 50 100 810000,00 250000,00 1000000,00 2500,00 10000,00 

F3 1 850 300 2000 50 400 722500,00 90000,00 4000000,00 2500,00 160000,00 

F5 1 950 400 2000 100 100 902500,00 160000,00 4000000,00 10000,00 10000,00 

F7 1 950 500 500 12,5 75 902500,00 250000,00 250000,00 156,25 5625,00 

F8 1 900 400 500 37,5 100 810000,00 160000,00 250000,00 1406,25 10000,00 

F9 1 875 400 1500 150 225 765625,00 160000,00 2250000,00 22500,00 50625,00 

F10 1 875 600 2000 150 200 765625,00 360000,00 4000000,00 22500,00 40000,00 

F12 1 950 600 1000 100 200 902500,00 360000,00 1000000,00 10000,00 40000,00 

F13 1 925 500 2000 200 20 855625,00 250000,00 4000000,00 40000,00 400,00 

F16 1 950 300 1500 0 150 902500,00 90000,00 2250000,00 0,00 22500,00 

F17 1 850 600 100 5 15 722500,00 360000,00 10000,00 25,00 225,00 

F18 1 925 300 1000 75 150 855625,00 90000,00 1000000,00 5625,00 22500,00 

F19 1 850 500 1500 112,5 75 722500,00 250000,00 2250000,00 12656,25 5625,00 

F20 1 900 600 1500 37,5 15 810000,00 360000,00 2250000,00 1406,25 225,00 

EK C-1 (devam) 



 266 

 

 4. Girdi matrisi (X matrisi) 
 
Deney x0 x1 x2 x3 x4 x5 x1●x1 x2●x2 x3●x3 x4●x4 x5●x5 

F1 1 900 500 1000 50 100 810000,00 250000,00 1000000,00 2500,00 10000,00 

F2 1 900 500 1000 50 100 810000,00 250000,00 1000000,00 2500,00 10000,00 

F3 1 850 300 2000 50 400 722500,00 90000,00 4000000,00 2500,00 160000,00 

F5 1 950 400 2000 100 100 902500,00 160000,00 4000000,00 10000,00 10000,00 

F7 1 950 500 500 12,5 75 902500,00 250000,00 250000,00 156,25 5625,00 

F8 1 900 400 500 37,5 100 810000,00 160000,00 250000,00 1406,25 10000,00 

F9 1 875 400 1500 150 225 765625,00 160000,00 2250000,00 22500,00 50625,00 

F10 1 875 600 2000 150 200 765625,00 360000,00 4000000,00 22500,00 40000,00 

F12 1 950 600 1000 100 200 902500,00 360000,00 1000000,00 10000,00 40000,00 

F13 1 925 500 2000 200 20 855625,00 250000,00 4000000,00 40000,00 400,00 

F16 1 950 300 1500 0 150 902500,00 90000,00 2250000,00 0,00 22500,00 

F17 1 850 600 100 5 15 722500,00 360000,00 10000,00 25,00 225,00 

F18 1 925 300 1000 75 150 855625,00 90000,00 1000000,00 5625,00 22500,00 

F19 1 850 500 1500 112,5 75 722500,00 250000,00 2250000,00 12656,25 5625,00 

F20 1 900 600 1500 37,5 15 810000,00 360000,00 2250000,00 1406,25 225,00 

 

EK C-1 (devam) 



 267 

 

 4. Girdi matrisi (X matrisi) (devam) 
 
Deney x0 x1 x2 x3 x4 x5 x1●x1 x2●x2 x3●x3 x4●x4 x5●x5 

F21 1 925 600 500 0 25 855625,00 360000,00 250000,00 0,00 625,00 

F22 1 925 400 100 2,5 10 855625,00 160000,00 10000,00 6,25 100,00 

F23 1 875 300 500 25 5 765625,00 90000,00 250000,00 625,00 25,00 

F24 1 850 400 1000 0 10 722500,00 160000,00 1000000,00 0,00 100,00 

F25 1 875 500 100 0 20 765625,00 250000,00 10000,00 0,00 400,00 
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 5. Kodlu girdi matrisi (X* matrisi) 
 
Deney x0* x1* x2* x3* x4* x5* x1*●x1* x2*●x2* x3*●x3* x4*●x4* x5*●x5* 

F1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F2 1 0 -2 -2 2 -1 0 4 4 4 1 

F3 1 -2 -2 2 -1 2 4 4 4 1 4 

F5 1 2 -1 2 0 -1 4 1 4 0 1 

F7 1 2 0 -1 -1 1 4 0 1 1 1 

F8 1 0 -1 -1 1 2 0 1 1 1 4 

F9 1 -1 -1 1 2 1 1 1 1 4 1 

F10 1 -1 1 2 1 0 1 1 4 1 0 

F12 1 2 -1 0 2 2 4 1 0 4 4 

F13 1 1 0 2 2 -2 1 0 4 4 4 

F16 1 2 -2 1 -2 0 4 4 1 4 0 

F17 1 -2 1 -2 0 1 4 1 4 0 1 

F18 1 1 -2 0 1 1 1 4 0 1 1 

F19 1 -2 0 1 1 -1 4 0 1 1 1 

F20 1 0 1 1 -1 -2 0 1 1 1 4 
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 5. Kodlu girdi matrisi (X* matrisi) (devam) 
 
Deney x0* x1* x2* x3* x4* x5* x1*●x1* x2*●x2* x3*●x3* x4*●x4* x5*●x5* 

F21 1 1 1 -1 -2 -1 1 1 1 4 1 

F22 1 1 -1 -2 -1 0 1 1 4 1 0 

F23 1 -1 -2 -1 0 -2 1 4 1 0 4 

F24 1 -2 -1 0 -2 -2 4 1 0 4 4 

F25 1 -1 0 -2 -2 2 1 0 4 4 4 
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 6. Dönüştürme matrisi (T matrisi) 
 

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t1●t1 t2●t2 t3●t3 t4●t4 t5●t5 

1 900 446,4213 876,0905 60,40429 69,21058 810000 201590,5 871301,75 4786,9165 -4300,5647 

-3,33E-16 25 10,40249 -9,589413 -0,567005 -10,93974 45000 10658,92 -6728,7672 18,972835 -6269,8278 

-6,66E-16 -7,39E-13 110,6885 -13,03014 -1,120086 -4,980296 -3,49E-10 111144,2 -11555,301 142,30564 -1497,3224 

6,94E-17 7,11E-14 -18,58516 420,1933 23,27268 44,55966 4,37E-11 -15919 932030,6 3781,5007 15085,6628 

-4,16E-17 0 27,5707 56,39616 26,17368 4,765607 -2,91E-11 25091,82 61414,368 3813,9287 -2480,9529 

5,55E-17 7,46E-14 -1,534376 -39,45034 -1,309694 46,17597 3,09E-11 223,5017 -43497,289 -789,4812 14854,3965 

-5,83E-16 -5,26E-13 10,35549 -3,8505 -2,651898 -0,33178 625 10547,75 -4710,7742 -479,3343 257,969483 

-6,66E-16 -6,25E-13 14,58944 43,05059 -8,45849 22,3994 -6,11E-10 22610,24 48837,173 -1896,673 8724,48362 

-2,36E-16 -4,12E-13 1,052325 46,59476 4,461863 -0,494009 -2,84E-10 -397,9474 287290,61 1412,3796 2631,80152 

-2,78E-17 -1,99E-13 12,25979 38,39604 4,225653 5,529422 -5,82E-11 10688 39204,95 1629,7005 811,551251 

-1,11E-16 -1,14E-13 5,386244 -22,88254 -1,292423 -7,727562 -3,49E-10 6252,549 -21780,13 -130,8513 1180,77568 
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EK C-1 (devam) 

 

7. Kodlu katsayı matrisi (B* matrisi) 
 

 Min. Çap Max. Çap Ort. Çap 
Çap pik 
değeri 

Adet Çokluk 

x0* 5,329451 129,1136 57,11773 65,40514 441,4838 72,11215 

x1* 0,796055 6,91645 3,041866 -5,466513 -9,013049 -0,352052 

x2* -3,349357 -26,69688 -18,80146 -19,46814 -25,63129 -14,93782 

x3* -0,243183 22,0259 11,55413 11,50529 50,62728 11,53383 

x4* -1,30002 14,81528 7,916499 6,140303 12,53114 -0,111069 

x5* 4,278755 3,063502 4,800166 7,084901 6,558648 -2,842859 

x1*●x1* -1,719948 -9,100265 -5,249268 -11,02171 -45,40419 -7,836388 

x2*●x2* -7,060691 -46,37488 -26,86656 -26,18301 -66,0478 -17,41128 

x3*●x3* 2,072097 -2,269867 1,198564 -0,863355 -45,52858 -1,303532 

x4*●x4* 2,395659 1,32109 5,693066 10,30202 -18,45332 -4,380737 

x5*●x5* 4,208102 10,62181 4,150253 -0,172712 -4,159359 -2,708303 

 

8. Kodlu katsayı matrisi (B* matrisi) 
 

 Min. Çap Max. Çap Ort. Çap 
Çap pik 
değeri 

Adet Çokluk 

x0 -3149,775 -16179,09 -7266,008 -13895,5 -81185,48 -11903,87 

x1 5,664318 28,20196 12,3144 27,55892 163,9068 23,99565 

x2 1,853406 11,02079 5,498297 5,362916 25,63873 4,043269 

x3 0,056416 0,432316 0,199084 0,208745 1,178348 0,120261 

x4 0,091426 3,265049 0,947327 0,106958 8,708506 1,258088 

x5 -0,518207 -2,359862 -1,01292 -0,563524 -3,047949 -0,324263 

x1●x1 -0,002932 -0,014672 -0,006332 -0,015043 -0,089911 -0,013183 

x2●x2 -0,001865 -0,011112 -0,005603 -0,005482 -0,025458 -0,004122 

x3●x3 -3,17E-05 -0,000169 -8,74E-05 -9,19E-05 -0,000362 -1,98E-05 

x4●x4 -0,000364 -0,020127 -0,004831 -0,000695 -0,074427 -0,011125 

x5●x5 0,002164 0,008718 0,004224 0,003123 0,01183 0,001077 
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EK C-2 VPG deneyleri için Plackett-Burman analizi 

 

1. Girdi değerleri 
 

x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
D

en
ey

 

 
T 

oC 
P 

Torr 

Ar 
mL/m

in 

H2 
mL/m

in 

C6H6 
mL/m

in 

Ferrosen 
mg/mL 

Tiyofe
nµL 

1 1 900 500 1000 50 0,3 80 18,3 

2 1 900 300 100 10 0,2 40 18 

3 1 850 300 2000 50 0,5 80 9 

4 1 850 700 500 50 0,3 40 9 

5 1 950 400 2000 100 0,2 40 26 

6 1 875 700 1000 25 0,2 120 38 

7 1 950 500 500 12,5 0,4 160 30 

8 1 900 400 500 37,5 0,5 120 19 

9 1 875 400 1500 150 0,4 80 37 

10 1 875 600 2000 150 0,3 160 40 

11 1 925 700 1500 75 0,5 160 0 

12 1 950 600 1000 100 0,5 10 25 

13 1 925 500 2000 200 0,1 120 0 

14 1 900 700 2000 0 0,4 10 17 

15 1 950 700 100 7,5 0,1 80 27 

16 1 950 300 1500 0 0,3 120 29 

17 1 850 600 100 5 0,4 120 10 

18 1 925 300 1000 75 0,4 40 0 

19 1 850 500 1500 112,5 0,2 10 9 

20 1 900 600 1500 37,5 0,1 40 18 

21 1 925 600 500 0 0,2 80 0 

22 1 925 400 100 2,5 0,3 10 0 

23 1 875 300 500 25 0,1 10 34 

24 1 850 400 1000 0 0,1 160 40 

25 1 875 500 100 0 0,5 160 10 
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EK C-2 (devam) 

 

2. Kodlu girdi değerleri 
 

x0* x1* x2* x3* x4* x5* x6* x7* 
D

en
ey

 

 
T 

oC 
P 

Torr 

Ar 
mL/m

in 

H2 
mL/m

in 

C6H6 
mL/m

in 

Ferrosen 
mg/mL 

Tiyofe
nµL 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 -2 -2 2 -1 -1 0 

3 1 -2 -2 2 -1 2 0 -1 

4 1 -2 2 -1 2 0 -1 -1 

5 1 2 -1 2 0 -1 -1 1 

6 1 -1 2 0 -1 -1 1 2 

7 1 2 0 -1 -1 1 2 1 

8 1 0 -1 -1 1 2 1 0 

9 1 -1 -1 1 2 1 0 2 

10 1 -1 1 2 1 0 2 2 

11 1 1 2 1 0 2 2 -2 

12 1 2 1 0 2 2 -2 1 

13 1 1 0 2 2 -2 1 -2 

14 1 0 2 2 -2 1 -2 0 

15 1 2 2 -2 1 -2 0 1 

16 1 2 -2 1 -2 0 1 1 

17 1 -2 1 -2 0 1 1 -1 

18 1 1 -2 0 1 1 -1 -2 

19 1 -2 0 1 1 -1 -2 -1 

20 1 0 1 1 -1 -2 -1 0 

21 1 1 1 -1 -2 -1 0 -2 

22 1 1 -1 -2 -1 0 -2 -2 

23 1 -1 -2 -1 0 -2 -2 2 

24 1 -2 -1 0 -2 -2 2 2 

25 1 -1 0 -2 -2 2 2 -1 
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EK C-2 (devam) 

 
3. Sonuç matrisi (Y matrisi) 
 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 
D

en
ey

 
Min. 
Çap 

Max. 
Çap 

Ort. 
Çap 

Çap pik 
değeri 

Adet 
Çokluk 

1 
Çokluk 

2 
Ort. 

Çokluk 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 7 7 20 7 30 21 15 18 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 46 82 57 77 30 64 85 74 

5 10 88 7 77 17 14 23 18 

6 100 84 56 65 84 57 31 44 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 83 53 80 100 39 71 69 70 

9 74 86 64 100 31 43 31 37 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 66 82 39 42 100 78 92 85 

12 59 100 100 88 8 28 23 26 

13 41 96 80 65 14 50 54 52 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 59 74 57 53 96 100 100 100 

16 25 98 82 69 7 7 0 3 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 62 96 85 77 37 93 62 77 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 40 96 81 71 18 86 69 77 

22 17 95 82 85 9 35 38 37 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 
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EK C-2 (devam) 

 

 4. Girdi matrisi (X matrisi) 
 
Deney x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x1●x1 x2●x2 x3●x3 x4●x4 x5●x5 x6●x6 x7●x7 

1 1 900 500 1000 50 0,30 80,00 18,30 810000 250000 1000000 2500 0,09 6400 334,89 

2 1 900 300 100 10 0,20 40,00 17,51 810000 90000 10000 100 0,04 1600 306,4998 

3 1 850 300 2000 50 0,50 80,00 9,10 722500 90000 4000000 2500 0,25 6400 82,81 

4 1 850 700 500 50 0,30 40,00 8,75 722500 490000 250000 2500 0,09 1600 76,62495 

5 1 950 400 2000 100 0,20 40,00 26,26 902500 160000 4000000 10000 0,04 1600 689,6246 

6 1 875 700 1000 25 0,20 120,00 38,06 765625 490000 1000000 625 0,04 14400 1448,487 

7 1 950 500 500 12,50 0,40 160,00 29,70 902500 250000 250000 156,25 0,16 25600 882,09 

8 1 900 400 500 37,50 0,50 120,00 19,03 810000 160000 250000 1406,25 0,25 14400 362,1217 

9 1 875 400 1500 150 0,40 80,00 36,54 765625 160000 2250000 22500 0,16 6400 1334,925 

10 1 875 600 2000 150 0,30 160,00 39,60 765625 360000 4000000 22500 0,09 25600 1568,16 

11 1 925 700 1500 75 0,50 160,00 0,00 855625 490000 2250000 5625 0,25 25600 0 

12 1 950 600 1000 100 0,50 10,00 25,40 902500 360000 1000000 10000 0,25 100 645,3824 

13 1 925 500 2000 200 0,10 120,00 0,00 855625 250000 4000000 40000 0,01 14400 0 

14 1 900 700 2000 0 0,40 10,00 16,90 810000 490000 4000000 0 0,16 100 285,61 

15 1 950 700 100 7,50 0,10 80,00 27,40 902500 490000 10000 56,25 0,01 6400 750,8956 
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EK C-2 (devam) 

 

 4. Girdi matrisi (X matrisi) (devam) 
 
Deney x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x1●x1 x2●x2 x3●x3 x4●x4 x5●x5 x6●x6 x7●x7 

16 1 950,00 300,00 1500,00 0,00 0,30 120,00 28,54 902500 90000 2250000 0 0,09 14400 814,7738 

17 1 850,00 600,00 100,00 5,00 0,40 120,00 9,50 722500 360000 10000 25 0,16 14400 90,25 

18 1 925,00 300,00 1000,00 75,00 0,40 40,00 0,00 855625 90000 1000000 5625 0,16 1600 0 

19 1 850,00 500,00 1500,00 112,50 0,20 10,00 8,50 722500 250000 2250000 12656,3 0,04 100 72,25 

20 1 900,00 600,00 1500,00 37,50 0,10 40,00 17,50 810000 360000 2250000 1406,25 0,01 1600 306,25 

21 1 925,00 600,00 500,00 0,00 0,20 80,00 0,00 855625 360000 250000 0 0,04 6400 0 

22 1 925,00 400,00 100,00 2,50 0,30 10,00 0,00 855625 160000 10000 6,25 0,09 100 0 

23 1 875,00 300,00 500,00 25,00 0,10 10,00 33,90 765625 90000 250000 625 0,01 100 1149,21 

24 1 850,00 400,00 1000,00 0,00 0,10 160,00 39,60 722500 160000 1000000 0 0,01 25600 1568,16 

25 1 875,00 500,00 100,00 0,00 0,50 160,00 9,90 765625 250000 10000 0 0,25 25600 98,01 
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EK C-2 (devam) 

 

 5. Kodlu girdi matrisi (X* matrisi) 
 
Deney x0* x1* x2* x3* x4* x5* x6* x7* x1*●x1* x2*●x2* x3*●x3* x4*●x4* x5*●x5* x6*●x6* x7*●x7* 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 -2 -2 2 -1 -1 0 0 4 4 4 1 1 0 

3 1 -2 -2 2 -1 2 0 -1 4 4 4 1 4 0 1 

4 1 -2 2 -1 2 0 -1 -1 4 4 1 4 0 1 1 

5 1 2 -1 2 0 -1 -1 1 4 1 4 0 1 1 1 

6 1 -1 2 0 -1 -1 1 2 1 4 0 1 1 1 4 

7 1 2 0 -1 -1 1 2 1 4 0 1 1 1 4 1 

8 1 0 -1 -1 1 2 1 0 0 1 1 1 4 1 0 

9 1 -1 -1 1 2 1 0 2 1 1 1 4 1 0 4 

10 1 -1 1 2 1 0 2 2 1 1 4 1 0 4 4 

11 1 1 2 1 0 2 2 -2 1 4 1 0 4 4 4 

12 1 2 1 0 2 2 -2 1 4 1 0 4 4 4 1 

13 1 1 0 2 2 -2 1 -2 1 0 4 4 4 1 4 

14 1 0 2 2 -2 1 -2 0 0 4 4 4 1 4 0 

15 1 2 2 -2 1 -2 0 1 4 4 4 1 4 0 1 
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EK C-2 (devam) 

 

 5. Kodlu girdi matrisi (X* matrisi) (devam) 
 
Deney x0* x1* x2* x3* x4* x5* x6* x7* x1*●x1* x2*●x2* x3*●x3* x4*●x4* x5*●x5* x6*●x6* x7*●x7* 

16 1 2 -2 1 -2 0 1 1 4 4 1 4 0 1 1 

17 1 -2 1 -2 0 1 1 -1 4 1 4 0 1 1 1 

18 1 1 -2 0 1 1 -1 -2 1 4 0 1 1 1 4 

19 1 -2 0 1 1 -1 -2 -1 4 0 1 1 1 4 1 

20 1 0 1 1 -1 -2 -1 0 0 1 1 1 4 1 0 

21 1 1 1 -1 -2 -1 0 -2 1 1 1 4 1 0 4 

22 1 1 -1 -2 -1 0 -2 -2 1 1 4 1 0 4 4 

23 1 -1 -2 -1 0 -2 -2 2 1 4 1 0 4 4 4 

24 1 -2 -1 0 -2 -2 2 2 4 1 0 4 4 4 4 

25 1 -1 0 -2 -2 2 2 -1 1 0 4 4 4 4 1 
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EK C-2 (devam) 

 

6. Dönüştürme matrisi (T matrisi) 
 

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 

1 900 500 991,781 48,25676 0,3 78,84477 18,66969 

2,43E-17 25 1,78E-14 -0,013451 0,637952 9,54E-18 -0,035182 -0,080058 

-5,55E-17 -2,84E-14 100 -0,065942 0,311411 0 0,17243 -0,056832 

0 0 0 480,0619 23,10846 -2,08E-17 -0,068044 -0,010747 

2,78E-17 0 0 0,069988 25,66872 -1,39E-17 -0,276816 -0,057637 

1,11E-16 5,68E-14 0 -0,176284 1,256547 0,1 0,3437 -0,095507 

0 -5,68E-14 -1,14E-13 0,17011 1,160085 -5,55E-17 37,66052 0,79141 

5,55E-17 5,68E-14 2,84E-14 -0,284249 -1,492795 1,39E-17 0,262511 9,189487 

-2,22E-16 -1,71E-13 -9,95E-14 -0,012339 0,171025 -5,55E-17 0,063534 0,058805 

1,94E-16 2,84E-13 1,56E-13 0,072097 -10,16218 7,63E-17 -0,222027 -0,044812 

1,11E-16 1,71E-13 5,68E-14 14,19729 1,987919 -1,39E-17 0,097206 -0,031076 

2,97E-17 2,67E-14 1,53E-14 3,03E-14 1,42E-15 3,74E-17 2,45E-15 0,021136 

-1,94E-16 -5,68E-14 -1,07E-13 -0,037494 0,909614 4,86E-17 0,148294 -0,25013 

1,11E-16 1,14E-13 1,71E-13 0,121507 -0,457082 8,33E-17 1,186084 0,077776 

2,22E-16 0 0 -0,231556 8,922325 1,11E-16 0,304523 0,033407 
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