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ÖNSÖZ
Yanma olaylarından kaynaklanan karbon dioksit (CO2)nin giderilmesi için günümüzde
yaygın olarak benimsenen metot tutma ve depolama teknikleridir. Ancak, hem güne
enerjisinin kimyasal ba larda depolanabilmesi hem de CO2nin giderilmesinin aynı potada
eritilebilece i suni fotosentez yöntemleri, literatürde son on yılda artan bir yo unlukla
çalı ılmaktadır. Bu sistemlerin uygulanabilirli i ve uyarlanabilirli i mekanizmalardaki
temel bir takım sorulara cevap vermekten geçecektir. Bu projede de gerçekle tirilmeye
çalı ılan, uygulamaya geçilmesi a amasında gerekli olabilecek verileri elde etmek
yönünde bir çalı ma sistemati i çerçevesinde karbondioksitin su ile indirgemesi
tepkimesinde tıkanma noktalarını açı a kavu turmak, alternatif sistem tasarımlarına
elveri li laboratuvar ölçüm sistemleri geli tirmek ve bunlardan tekrarlanabilir sonuçlar
elde etmek yönünde olmu tur. Bu projenin tüm akademik çalı malarda oldu u gibi
üretti i cevaplardan daha fazla soru ile tamamlanmı olmasını hem ne yönde
derinle memiz gerekti inin bir göstergesi hem de çalı manın ba arısı olarak
nitelendiriyoruz.
106Y075 nolu bu proje TUBITAK 1001 programı tarafından desteklenmi tir.
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ÖZET
Bu projede amaç karbon dioksitin su ile fotokatalitik olarak indirgenmesini incelemektir.
Bu amaçla, fotokatalitik sistem sıvı faz ve gaz fazı olarak iki ayrı halde çalı ılmı , sıvı faz
deneyleri suyun ayrı tırılması ve metanol sentezi, gaz fazı deneyler ise metan üretimi
boyutunda izlenmi tir.
Suni fotosentez sistemlerinde tasarım yapabilmek amacı ile fotosentez literatürü ciddi
olarak taranmı ve bu raporda da bu derlemelere yer verilmi tir. Fotosentez sistemleri ile
suni fotosentez sistemleri arasında halihazırda bulunan 107 katlık fotosentez lehine olan
hız farkı belirlenmi tir. Bu hız farkı, alanın geli meye ne kadar açık oldu unun bir
göstergesi olarak vurgulanmaktadır.
Bu proje çerçevesinde elde edilen bulgular, gaz fazı deneyleri sırasında katalizör
yüzeyinde ciddi bir karbon birikmesi oldu unu ortaya koymu tur. Bu karbon birikmesi,
gaz fazında hidrojen gönderildi inde hızla metana dönü mektedir. Katalizör yüzeyi
önceden hidrojen adsorplanması ve vakuma tabi tutuldu unda da benzer tepkime hızları
gözlemlenmektedir. Bu sonuçlar, metan olu umunun yüzeyde adsorplanmı hidrojen
aracılı ı ile gerçekle ti i kanısını olu turmakla birlikte hidrojenin spektroskopik olarak
izlenmesi çok zor bir molekül olmasından dolayı do rudan deneysel kanıtı henüz elde
edebilmi de iliz.
Sıvı faz deneylerinde ise, literatürle tutarlı ekilde, olu an metanol miktarlarının gaz fazı
deneylerde ölçülmü olu an metan miktarlarından daha dü ük olması karbon dioksitin
sudaki çözünürlü ünün yarattı ı bir kısıtlama olarak kar ımıza çıkmaktadır. Fotosentetik
sistemlerdeki hücre içi yüksek Ozmoz basınçlarının e de eri ortamları sa lamak
konusundaki teknolojik zafiyet giderildi inde bu sorunun da çözümüne ula ılaca i
dü ünülmektedir.
Gaz fazında yapılan deneylerin ve fotosentez literatürünün i aret etti i do rultuda suyun
fotokatalitik ayrı tırmasının deneysel uygulamaları yapılmı tır. Bu amaçla iki farklı
sistem uygulaması gerçekle tirilmi tir. Birincisinde H-tipi bir hücrede TiOx nanotüpleri
büyütülmü bir membranın ayırdı ı anot ve katot hücrelerinden ayrı ayrı hidrojen ve
oksijen çıkı ı sa layan bir sistem tasarlanmı ve uygulanmı tır. Bu sistemde TiOx
yapısının görünür ı ı a olumlu tepki verdi i belirlenmi tir. Sistem tasarımında proton
iletken membranın alanının fotokatalizör alanına göreceli olarak optimizasyonunun
yapılmasının stokiyometrik su ayrı tırması tepkimesi için gerekli oldu u ortaya
konmu tır. Bu çalı mada ayrıca redoks ta ıyıcı ortamların kullanıldı ı Z-tipi bir
fotokatalitik sistemde de suyun ayrı tırılması incelenmi ve literatürle e de er su
ayrı tırması hızları elde edilebilmi tir.
Bu çerçevede suyun ayrı tırılmasının ayrı bir sistemde (orne in H-tipi bir hücrede)
yapılıp, olu an hidrojen (veya protonun) nanotüplü yapılarda depolanmı CO2 ile
karanlıkta tepkimeye sokuldu u bir sistemin hem daha verimli hem de fotosentez
sistemlerine daha yakın hızlarda çalı abilece i dü ünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fotokataliz, suni fotosentez, suyun ayrı tırılması, güne enerjisinin
kimyasal ba larda depolanması, CO2 giderimi.
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ABSTRACT
The main objective in this project is to study the photocatalytic reduction of carbon
dioxide with water. For this purpose, the system was studied in liquid and gas phase
seperately; the liquid phase experiments were dedicated to water splitting and methanol
synthesis while the gas phase experiments were dedicated to study methane synthesis.
In order to design the artificial photosynthesis systems, the natural photosynthesis
literature was thoroughly searched, reviewed and included in the report. The review
revealed 107 difference in the reaction rates between the natural and artificial
photosynthesis systems in favor of the natural systems. This huge difference between the
rates shoud be emphasised as the room for improvement in the field.
The results obtained in this study revealed that during the artificial photosynthesis
conditions, there is a huge amount of coke/carbon deposition over the catalyst surface.
The deposited coke is converted to methane immediately after sending hydrogen to the
medium. If the catalyst surface is pre-exposed to hydrogen and evacuated, similar
methane formation rates are obtained once CO2 was admitted to the cell. These results
indicate the methane formation is mediated through the adsorbed hydrogen, which we
could not demonstrate unequivocally since hydrogen is a very difficult molecule to
follow spectroscopically.
In the liquid phase experiments, consistent with the literature it was observed that the
formed methanol amounts were lower than the amount of methane formed during the gas
phase reactions indicating the dissolution of CO2 in liquid media limiting the rates of the
reaction. When the technological weakness of obtaining pressures as high as Osmotic
pressures in plant cells, the rates are expected to increase orders of magnitude levels.
The experimental studies on water splitting was conducted in the direction of the gas
phase experiments and the photoynthesis literature. For this purpose two different
systems were tried. In the first system, a H-Cell was used to split water in anodic and
cathodic chambers seperated by an electrically conductive Ti membrane over which TiOx
nanotubes were grown and by a Nafion proton conducting membrane. It was observed
that TiOx structures are responsive to visible light. The sytem design required
optimisation in terms of proton exchange membrane and photocatalyst surface areas for
the stoichiometric water splitting. In the second system, redox shuttle mediators are used
in a Z scheme photocatalytic water splitting system and hydrogen formation rates
competitive with the literature were obtained.
In the framework of this study, it can be concluded that a system where water splitting
takes place in a seperate environment (such as an H-Cell) and hydrogen (and/or proton) is
transferred to a dark region where CO2 adsorbed at plant cell osmotic pressure
equivalents in nanotubes will be both more efficient and close to the natural
photosynthetic systems.
Keywords: Photocatalysis, Artificial photosynthesis, water splitting, storage of soral
energy in chemical bonds, CO2 sequestrration.
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1. G R :
Bu proje endüstriyel baca gazlarından açı a çıkan karbon dioksitin giderimi için suni
fotosentez yönteminin kullanımını ara tırmayı hedeflemi tir. Bu proje çerçevesinde,
fotosentez mekanizması incelenmi , ve inorganik sistemlerle benze iminin kurulması ve
bu benze imin kurulabilmesi için gerekli alternatif mekanizmalar ara tırılmı ,
uyarlanmaya çalı ılmı tır. Proje sonuç raporu, projede yürütülen çalı maların ortaya
konulması ve de erlendirilmesine ek olarak, a ırlıkla giri kısmında ele alınacak olan
karbon dioksit salınımı ve küresel ısınma konusunda bir de erlendirme ile proje ekibinin
dahil oldu u heterojen katalizörler konusunda çalı an ara tırmacıların uzmanlık alanı
dı ında olan ama fotokatalitik tepkimeler ve suni fotosentez çalı malarına yol gösterici
olaca ı dü üncesi ile fotosentez mekanizmaları hakkında ayrıntılı bir derleme iki ayrı
bölümde yapılacaktır. Daha sonra suni fotosentez ile ilgili yayınların derlendi i literatür
taraması kısmı verilecektir. Proje raporu bulgular ve tartı ma bölümünü izleyen sonuç
bölümü ile sona erecektir.
1.1 KÜRESEL ISINMA ve KARBON D OKS T SALINIMI:

CO2 Konsantrasyonu ppm

Son on yılda doruk noktasına ula an küresel ısınma ve karbon dioksit salınımının küresel
ısınma ile ili kisi yo un olarak tartı ılmaktadır. Karbon dioksit salınımının sera etkisine
ve/veya küresel ısınmaya yol açıp açmadı ı konusunun tartı masız olarak sonuca
ba lanması yakın bir gelecekte mümkün görülmemekle birlikte, neden-sonuç ili kileri
zincir dahilinde karbon dioksit salınımının azaltılması hususunun son derece önemli
ekil 1.1’de Hawaii
oldu u artık tartı ılmaz bir gerçek olarak kar ımızda durmaktadır.
adalarında düzenli olarak yapılan atmosferdeki karbon dioksit miktarının yıllara göre
de i imi, 1900 ve 1940 yıllarına göreceli artı ı verilmektedir. Bu grafikteki periyodik
salınımlar, mevsimsel de i iklikleri göstermekte, ama 1940 yılından bu yana gerçekle en
ciddi artı ı net bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Yıl
ekil 1.1: Hawaii adaları Mauna Loa’da yapılan karbon dioksit ölçümleri.
(http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm)
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Atmosferdeki karbon dioksit düzeylerindeki bu keskin artı ın temel kayna ı olarak fosil
yakıtların yo un biçimde kullanılması artık tartı masız bir biçimde kabul edilmektedir.
Karbon dioksit düzeylerindeki bu artı ın küresel ısınmaya yol açıp açmadı ı tartı ması
henüz sonuçlanmamakla birlikte, önlemlerin alınması için bu tartı maların sonuçlarının
beklenmesi mantıklı olmadı ından, uluslararası akademik camiada alternatif arayı ları
çe itli alanlarda yo un bir biçimde sürdürülmektedir. Bu çabalardan öncül olanları
1. Fosil yakıta dayalı olmayan enerji üretim teknolojileri
2. Karbon dioksit tutma ve depolama teknolojileri
3. Enerji verimlili i yüksek süreçlere geçi
4. Enerji tasarrufu konusunda toplumsal bilinçlendirme
verilen öncelikle sıralamak mümkündür.
Termik enerji üretim metotlarının ve fosil yakıta dayalı kara, hava ve deniz
ta ımacılı ının temeli termodinamik çevrimlere dayanır. Isıdan elde edilen enerjinin
mekanik enerjiye dönü türülebilirli inin ortaya konuldu u 18. yy’dan bu yana, ba ta
buhara dayalı daha sonra içten yanmalı motorların geli tirilmesi ile daha yüksek verimli
sistemler geli tirilmi , ve artık gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan elektrik
üretimi ve ta ımacılıkta yaygın olarak kullanılmaya ba lanmı tır. Termodinamik
çevrimler, ısı enerjisinin so urulması, bu ısının bir kısmından i elde edilmesi, artık ısının
dı arı atılması ana basamaklarının farklı biçimlerde uygulanmasından olu ur.
Termodinami in ikinci yasası uyarınca, sistemin bir çevrim olarak çalı abilmesi için
ba ladı ı noktaya geri dönmesi gerekir. Bunun için de açı a çıkan ısının bir kısmını i e
dönü türmeden dı arı atması gerekmektedir. Basit bir örnek vermek gerekirse, Dizel
motorlarda çevrim basamakları a a ıdaki gibidir:
1. Hava yanma odasına alınır ve yüksek basınçlara do ru sıkı tırılır. Havanın
sıkı tırma sonrasında basıncı ile birlikte sıcaklı ı da artar.
2. Sıkı tırılan yüksek sıcaklıktaki havaya yakıt enjekte edilir. Yanma sıcaklı ının
üstünde bir ortama giren yakıt hemen yanar ve ısı açı a çıkar. Açı a çıkan ısının
ve yanma ürünlerinin stokiyometrisinin daha yüksek olması nedeni ile yanma
odasındaki piston sabit basınçta hareket eder. Pistonun bu hareketinden i elde
edilmi olur.
3. Piston hareketini basıncın ve sıcaklı ın dü mesine elveri li bir ekilde sürdürür,
ve daha fazla i üretir.
4. Pistondaki gazlar bo altılır, silindir taze hava ile doldurulur, ve birinci basama a
geri dönülür.
Bu basamaklardan da anla ılaca ı gibi çevrimin sürekli çalı abilmesi ancak elde edilen
i in bir kısmının birinci basamakta havanın basıncını arttırmak için harcanması ile
mümkündür.
Di er bir husus da, yanmadan elde edilen ısının tümünün i e
dönü türülebilmesi için moleküler ba larda depolanan enerjinin sıfırlandı ı 0 K
sıcaklı ına kadar so utulması gerekti idir.
Bunun imkansız oldu unun ifadesi
Termodinami in kinci Yasası olarak adlandırılır.
Benzinli motorlarda egzoz gazları 600-800 °C, Dizel motorlarda ise 400-450 °C
sıcaklı ındadır. Ba ka süreçlerde kolaylıkla kullanılabilecek olan gaz moleküllerinin
titre imlerinde depolanmı bu enerji, motorlu ta ıtlarda ve termik santrallerde sürekli
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olarak dı arı atılmaktadır. Verimi yüksek çevrimler üzerinde ara tırmalar bir taraftan
devam ederken, enerji üreticileri, bu atık ısından daha fazla yararlanılabilmesi amacı ile
içi içe iki çevrim kullanan Entegre Gaz Kombine Çevrim, EGKÇ (Integrated Gaz
Combined Cycle, IGCC) sistemlerini uygulamaya koymaya ba lamı lardır. kinci
çevrim sonucunda ortaya çıkan atık ısı ise yerel ısınma ve bireysel amaçlı kullanıma
dönü türülebilmektedir. Tipik bir Dizel motordaki %30 civarındaki kuramsal %20
civarındaki gerçek verimler, EGKÇ sistemlerinde %80 verimin üzerine
çıkabilmektedirler. Bu da, fosil yakıtlardan elde edilen her bir kalori enerji kar ılı ında
dört kat daha az karbon dioksit salınımına kar ı gelmektedir.
Termik santrallerde uygulanan yakma yöntemleri ile ilgili sadece oksijen kullanan
teknolojiler üzerindeki ara tırmalara a ırlık verilmeye ba lanmı tır. Bu teknolojilerde,
havanın damıtılarak oksijenin safla tırılması ek bir maliyet getirmekte, ancak saf oksijen
kullanan yakma sistemlerinde açı a çıkan ısı azotun bulunmadı ı ortamda daha az
miktarda madde tarafından so uruldu undan daha yüksek sıcaklıklara ula ılabilmekte, bu
da çevrimlerin verimini artırmaktadır. Öte yandan, yanma ürünü olarak karbon dioksit ve
su karı ımı açı a çıktı ından –di er kirleticileri dikkate almaz isek- suyun
yo u turulmasından sonra saf karbon dioksit, ya endüstriyel olarak kullanılabilmekte, ya
da karbon dioksit tutma ve depolama sistemlerinde azottan ayırma basama ı olmaksızın
depolanmaktadır.

ekil
1.2.
Dünya’nın
enerji
talebinin
(http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/world.html)
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zaman

içindeki

de i imi

ekil 1.3. Dünya’daki enerji tüketiminin kaynaklar arası da ılımı ve bu da ılımın
gelecekteki projeksiyonu (http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/world.html)
ekil 1.2’de Dünya’daki enerji tüketiminin 2007 yılı itabarı ile yapılmı analizi
sonucundaki projeksiyonları, ekil 1.3’te ise yine aynı kaynaktan alınan enerji üretiminin
kaynaklar arası da ılımını gösteren grafi i verilmektedir. Bu ekiller incelendi inde fosil
yakıtlara dayalı teknolojilerin 2030 yılına kadar a ırlı ını koruyaca ı öngörülmektedir.
ekil 1.2’nin gösterdi i projeksiyon dikkate alındı ında 1980 yılındaki enerji talebinin
neredeyse dört katı kadar bir enerji talebinin 2030 yılında olu aca ı beklenmektedir.
Buna kar ılık, ekil 1.3’ün gösterdi i veriler fosil yakıta dayalı teknolojilerin a rılı ını
koruyaca ını, tüketimin hem mutlak hem de göreceli olarak fosil yakıt a ırlıklı artaca ını
i aret etmektedir.
Bu bölümü kapatırken, Dünya’daki mevcut enerji tüketiminin a ırlıkla fosil yakıtlara
dayalı oldu u, fosil yakıtların da kullanımlarının dü ük verimli termodinamik çevrimlerle
elektrik üretimi ve ta ımacılık amaçlı oldu u gerçeklerinin akılda tutularak, karbon
dioksitin kullanım alanları ile ilgili bir sonraki bölüme geçece iz.
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1.2 KARBON D OKS T’ N KULLANIM ALANLARI:
Bir önceki bölümde yer alan enerji tüketimi projeksiyonları dikkate alındı ında, fosil
yakıt e de eri sentetik yakıtların alternatif olarak üretilebilmeleri teknolojilerinin
kazanımının nasıl bir önem kazandı ı açı a çıkmaktadır. Sentetik olarak üretilen gaz
veya sıvı yakıtlar, metan ve Fischer Tropsch ürünleri gibi, mevcut yakma sistemlerinde
kullanılabileceklerdir. Fischer Tropsch sentezi 1930’larda Almanya’da geli tirilmi , ama
günümüzde Güney Afrika tarafından uygulanmakta olan bir yöntemdir. Geli tirildi i
dönemde kömürden elde edilen sentez gazının (CO ve H2 karı ımı) demir katalizörler
üzerinde yüksek sıcaklık ve basınçla i lenmesi sonucunda kükürt bile enleri içermeyen
ham petrol e leni i bir ürün elde edilmi tir. Daha sonraki yıllarda, genellikle de petrol
krizleri döneminde yo unla an ara tırmalar sonucunda Co ve Ru metallerinin de Fischer
Tropsch sentezi için aktif katalizörler oldukları ortaya çıkmı , Ru pahalı oldu u için sınai
kullanıma geçememekle birlikte Co artık endüstriyel olarak kullanılan bir Fischer
Tropsch katalizörü olarak bilinmektedir. Fischer Tropsch ürünleri petrol ürünlerinin
benzeri ayırma süreçlerinden geçirilerek sıvı ve gaz yakıt olarak kullanılabilir.
Sentez gazı, sadece Fischer Tropsch tepkimesi için kullanılmaz. Endüstriyel olarak
metanol ve yüksek alkollerin, CO ve H2 kullanan kimyasal sentez teknolojilerinin de
temel bir hammaddesi olarak yer alır. Dolayısı ile kimya endüstrisinde sentez gazı
üretimi çok ciddi bir önem ta ımaktadır. Sentez gazı üretiminin ekonomisi ise genellikle
son ürünün maliyetini belirleyici ana girdi olarak yer almaktadır.
Karbon dioksit sentez gazı üretiminde de kullanılabilir.
Yaygın olarak buhar
riformlaması denilen (Tepkime 1) tepkime ile üretilen sentez gazı, karbon açısından
zengin talep edildi i durumlarda oksijen kayna ı olarak karbon dioksit tercih
edilmektedir (Tepkime 2).
(1) CH 4 + H 2 O → CO + 3 H 2 , ∆H of = 205,8 kJ / mol, ∆G of = 141,9 kJ / mol
( 2) CH 4 + CO 2 → 2 CO + 2 H 2 , ∆H of = 247,0 kJ / mol, ∆G of = 170,5 kJ / mol

Tepkime 1 ve 2’de örnek olması açısından metan olarak verilen hidrokarbon kayna ı,
kömür, do al gaz ve benzeri hidrokarbon kaynakları ile de de i tirilebilir. Ancak her iki
tepkime de ısı alan (endotermik) oldu undan gerçekle ebilmeleri için yüksek sıcaklıklar
gerekmektedir. Bu tepkimelerin daha dü ük sıcaklıklarda gerçekle ebilmesi için tepkime
sistemine farklı bir kimyasal rota veya madde eklenmesi gerekmektedir. Bu tür
tepkimelerin rotaları elektrokimyasal veya fotokatalitik olarak de i tirilebilir. Herhangi
bir tepkimenin rotasının fotokatalitik olarak de i tirilmesi demek, tepkimenin foton
so urarak elektron de ik çiftleri yaratan bir yarı iletken yapının üzerinde geçekle mesi
demektir. Bu konuyu da bir sonraki bölümde ayrıntılandıraca ız.
Karbon dioksitin endüstride kullanım alanları yaygın olmamakla beraber bazı tepkime
sistemlerinde ana hammadde olarak girdi ini biliyoruz. Bu tepkime sistemlerinden en
yaygın olanı metanol sentez tepkimesidir. Sentez gazı kullanan tepkimenin ters su gazı
kaydırması (reverse water gas shift) tepkimesi ile birle tirildikten ve daha verimli oldu u
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görüldükten sonra metanol sentez sistemlerinin hammadde girdisi olarak karbon dioksitin
kullanımı yaygınla mı tır. Metanol sentez tepkimeleri asa ıda verilmektedir:
(3) CO + 2 H 2 ⇔ CH 3 OH , ∆H of = −91.0 kJ / mol, ∆G of = −24,3 kJ / mol
( 4) CO 2 + 3 H 2 ⇔ CH 3 OH + H 2 O, ∆H of = − 49,5 kJ / mol, ∆G of = 3,3 kJ / mol
(5) CO + H 2 O ⇔ CO 2 + H 2 ∆H of = − 41,5 kJ / mol, ∆G of = 27,6 kJ / mol

5 numaralı tepkime 3 ve 4 numaralı tepkimelerin arasındaki fark olup, yukarıda bahsi
geçen ters su gazı kaydırması tepkimesidir. Karbon dioksitin tepkime gazları ile
beslenmesi sonrasında bakır katalizör yüzeyinde adsorplanmı CO+O olarak ayrı tı ı
yüzeyde tutulan oksijenin gaz fazında beslenen CO tarafından CO2’ye dönü mek üzere
kullanıldı ı ve metanoldeki karbon kayna ının karbon dioksitin ayrı masından gelen CO
oldu u literatürde belirlenmi tir(English et al. 2005).
Bu çerçevede ilerledi imizde, literatürde çalı ılmı ve çalı ılmakta olan CO2 kullanan
katalitik tepkimelerle ilgili bir veri derlemesinin bu proje çerçevesinde yaptı ımız
çalı malarda elde edilen bulguların de erlendirilebilmesi açısından yararlı olaca ı ortaya
çıkmaktadır. Isıl olarak aktifle tirilen tepkimelerin oda sıcaklı ındaki hızlarının
bilinmesi elde etti imiz bulguların fotokatalitik bile eninin ayrı tırılabilmesi açısından da
önemli olacaktır.
Lee ve arkada ları (Lee et al. 2009) potasyum katkılı demir oksit üzerinde karbon dioksit
hidrojenlemesi tepkimesini 573-583 K aralı ında incelemi lerdir. Tepkime sonrasında
karbon monoksit ve metan dı ında Fischer Tropsch sentez ürünleri (C2-C12+) elde
edilmi tir. Bu çalı mada tepkime mekanizması olarak karbon dioksitin demir oksit
üzerinde karbon tarafından adsorplanması, tek ba lı oksijen ucunda parçalanmı
hidrojenin hidroksil olu turması, yakında adsorplanan di er hidrojenle karbona ba lı
hidroksilin tepkimeye girerek su olu turması sonrasında yüzeyde karbon monoksitin
kalması ve tepkimeye devam etmesi öngörülmü tür. Bu mekanizmanın ayrıntısı a a ıda
verilmektedir.

ekil 1.4. CO2’nin demir yüzeyler üzerinde indirgenmesi tepkimesi mekanizması(Lee et
al. 2009).
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Metanol sentez tepkimesinde oldu u gibi hidrojenleme tepkimelerinde de su gazı
kaydırması ürün da ılımında CO’dan gelen oksijenin karbon dioksit mi yoksa su mu
olarak tepkime ortamını terkedece ini belirlemektedir.
Su gazı kaydırması tepkimesinin dü ük sıcaklıklarda (400 K) destekli altın katalizörler
üzerinde gerçekle ebildi i bilinmektedir. Yakın tarihli bir çalı mada bu tepkimenin
Au/CeO2 katalizörleri üzerindeki gerçekle me ko ulları bildirilmi , yine aynı makalede
bu tepkimenin farklı destekler kullanan altın katalizörler üzerinde daha önce bildirilen
kinetik parametreleri de derlenmi tir (Leppelt et al. 2006). Adı geçen makalede, farklı
oksit destekler üzerinde desteklenmi altın katalizörler üzerinde yakla ık %1 CO ve %2
H2O karı ımı kullanılarak yapılan ölçümlerde 373 K civarında su gazı kaydırması
tepkimesinin aktivasyon enerjisi 40-50 kJ/mol olarak bildirilmektedir.
Ters su gazı kaydırması tepkimesinin kinetik parametreleri ve bu tepkimenin göreceli
olarak dü ük sıcaklıkta gerçekle mesi, bu çalı mada incelenen karbon dioksitin su ile
fotokatalitik indirgemesi tepkimesi sırasında ı ık yardımı olmadan gerçekle ebilecek bir
tepkime olma olasılı ının yüksek oldu unu dü ündürmektedir.
1.3 FOTOKATAL Z/FOTOSENTEZ:
1972 yılında suyun fotoelektrokimyasal ayrı tırılmasının gösterilmesinden sonra
(Fujishima et al. 1972) yo un ekilde çalı ılan fotokatalizörler, günümüzde artık kendi
kendisine temizleyen yüzeyler konusunda gündelik hayatımıza girmi tir. Atık su arıtımı,
havadaki organik maddelerin giderimi konusunda da yaygın uygulamaları olan
fotokatalitik teknolojilerin temelinde hidrokarbon a ırlıklı organik maddelerin havadaki
oksijenden yararlanarak karbon dioksit ve suya dönü ümü yatar. Bu teknolojinin bir
sonraki nesil uygulamaları mikrokinetik tersinirlik prensibinden hareketle, karbon dioksit
ve su’dan hidrokarbon elde edebilmektir. Mikrokinetik tersinirlik prensibi, herhangi bir
katalizörün aynı tepkimeyi her iki yönde de hızlandıraca ını ifade eder. Dolayısı ile
fotokatalitik oksitleme konusunda ba arılı bir malzemenin, oksitleme ürünlerini de aynı
ba arı ile indirgemesi beklenebilir.
Fotokatalizörler, valans bandı ile iletim bandı arasında belli bir enerji farkı olan yarı
iletkenlerin fotonlar ile uyarılması sonucu açı a çıkan elektron-de ik çiftlerinin redoks
tepkimelerini tetiklemeleri prensibi ile çalı ırlar. Olu an bu elektron-de ik çiftlerinin
fotokatalizör yapı yı ınında ekzotermik olarak geri birle meleri, tepkime verimini
dü üren bir sorun olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bu sorunun fotokatalizörler üzerine bir
de erli metal, ço unlukla Pt, yüklenmesi ile a ıldı ı ortaya konmu tur. Bu konudaki
ayrıntılı bilgi yakın zamanda hazırladı ımız bir derlemede bulunabilir (Uner 2010).
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ekil 1.5. Pt içeren bir fotokatalizörün enerji yapısının temsili gösterimi(Uner 2010).
Kendili inden gerçekle meyen bir tepkimenin enerji profili bu elektron-de ik çiftleri
tarafından de i tirilebilir ve tepkime kendili inden gerçekle en hale dönü ebilir. Ancak
tepkimenin mekanizmasındaki basamakların tümü bu elektron-de ik çiftlerini kullanmaz.
Genellikle mekanizmanın ilk basamaklarının kullandı ı ve adsorplanmı su molekülünün
proton ve hidroksil iyonlarına ayrı tı ı, bazı durumlarda da CO2 molekülünün bir
elektron alarak iyonla tı ı ilk basamaktan sonraki tepkime basamakları ı ık
gerektirmeyen basamaklarla ilerlerler. Bu nedenle de oda sıcaklı ında gerçekle tirilen
tepkimeler, son derce yava gerçekle ir. Sıcaklı ın yükseltilmesi ise yarı iletken yapıda
de i iklik yaratır. Yasak enerji aralı ı sıcaklıkla daralan malzemelerde daha dü ük dalga
boyundaki fotonlara, yasak enerji aralı ı geni leyen malzemelerde ise daha yüksek dalga
boyundaki fotonlara gereksinim duyulur. Buna ek olarak sıcaklı ın yükselmesi yük
ta ıyıcıların yı ın içindeki hareketlili ini artırarak ekzotermik geri birle me olasılı ını
yükseltir bu da katalizörün verimini dü ürür. leride ayrıntısı ile açaca ımız gibi,
fotokatalitik tepkimelerde elde edilen hızlar do ada gerçekle en fotosentetik tepkime
hızlarından 107 kat daha dü ük seyretmektedirler. Bunun nedenlerini anlamak açısından
fotosentezi incelemek uygun olur.
1.3.1. Fotosentez:
Fotosentez süreci farklı biyolojik sistemlerdeki farklı mekanizmalar nedeni ile hâlâ
üzerinde yo un bir biçimde çalı ılmaktadır. Bu alan, proje gurubunun uzmanlık alanı
dı ında oldu undan, sürecin en azından basit bir ekilde anla ılması ve anlatılması
sırasında atlamalar yapılaca ı endi esi ile, ancak konunun bütünlü ü açısından alanın
bilimsel dili sadele tirilmeden, derlenen bilgiler bu bölümde aktarılmı tır.
Fotosentezin kısa tarihçesi (Nelson et al. 2000; Nelson et al. 2005):
1772 Joseph Priestley bitkilerin oksijen üretti ini ispatlar.
1779 Jan ngenhousz güne ı ı ının oksijen üretimi için gerekli oldu unu gösterir.
1804 Theodore de Saussure karbondioksit’in yanında suyun da bitkilerin organik
madde toplamına katıldı ını gösterir.
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1842

Julius von Mayer bitkilerin ı ık enerjisini kimyasal enerjiye dönü türdü ünü
ilk defa dile getirir
1930 Cornelis van Niel (Stanford) anaerobik bakterilerle yaptı ı çalı masında, H2S
verdi inde kükürdün yan ürün olarak çıktı ını ispatlayarak, O2
karbondioksitten gelir hipotezinin do ru olmadı ını gösterir. lk defa
fotosentezi karanlık ve aydınlık reaksiyonlar olmak üzere ikiye ayırır
1969 Pierre Joliot yaptı ı fla aydınlatma deneyiyle suyun parçalanmasının 4
basamaktan olu tu unu belirler (S Döngüsü)
Fotosentez nedir?
Fotosentetik tepkimelerin Dünya’da ilk olarak ne zaman gerçekle ti i sorusu hala yaygın
olarak tartı ılmaktadır(Des Marais 2000). Yaygın kanı dünyada ya amın yakla ık 3,8
milyar yıl önce ba ladı ı yönündedir. lk ya am modellerinin iklim ve hidrotermal
uyaranlar do rultusunda redoks tepkimeleri aktivitesi gösterdi i dü ünülmektedir.
Do anın fotosentez tepkimeleri geli tirmesi daha önce elde olmayan inanılmaz boyutta
bir enerji kayna ını kullanma fırsatı yaratmı tır. Günümüzde Dünya’da hidrotermal
biyolojik kaynaklarda devinen karbon miktarı 0.13-1.1×1012 mol/yıl iken fotosentetik
sistemlerde devinen karbon miktarının 9000×1012 mol/yıl olması, do adaki bu sıçramanın
boyutunu açı a kavu turmak için yeterlidir (Des Marais 2000). Bu dönü ümün ne zaman
gerçekle ti i konusunda tartı maların varlı ına ra men jeolojik kayıtlar oksijene dayalı
fotosentezin 2,8 milyar yıl önce varoldu unu göstermektedir.
Dünya’daki ya amın ba langıcı ve zamanlaması konusundaki muamma etrafında
yürütülen yo un çalı malarda yer alan bilim adamlarının payla tıkları görü ‘bakteri’den
insana giden basama ın, aminoasit karı ımından bakteriye giden basamaktan çok daha
kolay’ oldu u yönündedir. Dünya’da en erken ya amın denizlerin derinliklerindeki
hidrotermal etkinliklerde yüksek sıcaklık (ve basınç)larda ba ladı ı dü ünülmektedir.
Karbon monoksit’in (CO) peptitlere abiyotik dönü ümünün tüm tepkimeleri artık
gösterilmi durumdadır. Yine de ya amın yıldızlardan mı dünyaya ula tı ı, yoksa
mineral veya metal yüzeyler üzerinde mi ba ladı ı tartı masının sonucu henüz belli
de ildir.
Biyolojik ayrımların yeni bulgularla sürekli tekrar gözden geçirildi i
sınıflamaların görü birli i içinde oldukları ey ise azot sabitlemesi tepkimesinin ilk
biyokimyasal üretimlerden birisi oldu u ve bu tepkimenin ya amın ökarya, gerçek
bakteri ve arkea olarak bilinen üç alanının dalla masından önce de varoldu u yönündedir.
Azot sabitlemesi tepkimesinin fotosentez tepkimesine, fotosentezin solunuma,
solunumun ise bakterilerde gerçekle en fermentasyonun bazı formlarına yol açtı ı
modern evrim kuramlarında yaygın bir ekilde kabul görmektedir (Line 2002).
Do ada varolan oksijen üreten fotosentetik sistemler incelendi inde tümünün aynı
anorganik çekirde i payla tıkları gözlemlenmi tir. Eldeki kayıtlar do anın bundan
yakla ık 3 milyar yıl önce oksijen salıveren tek bir tür fotokatalizör yarattı ını
göstermektedir. Bu sisteme biz fotosistem II su oksitleyen kompleks diyoruz. Bu
çekirde in inorganik bile enlerinin bugünkü bilgimizle stokiyometrisinin Mn4OxCa1Cly
oldu una inanılmaktadır. Ancak, 3 milyar yıl gibi uzun bir süre içinde bu çekirde in
evrim geçirmemi olması, türlerin geçirdi i evrim kar ısında inanılmaz görülmekle
birlikte, bu enzimin 4 elektron 4 proton e lenik oksitlenme tepkimesini gerçekle tiriyor
olması, bu tepkimenin biyolojik sistemlerin termodinamik olarak en zor tepkimesi olması
nedeniyle oldu unu dü ündürtmektedir (Dismukes et al. 2001). Suda çözünmü olan
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karbon dioksidin suyun
ayrı ması tepkimesi üzerindeki etkisini de basit bir
termodinamik analizle görmek mümkündür:
H2O⇔H+ + HO- K=2×10-15
HCO3- ⇔ CO2 + HO- K=2,8×10-7
Çözünürlük sabitlerine bakıldı ında, 0.1 M bikarbonat iyonu içeren pH nötr bir çözeltide
saf suyun içinde bulunan hidroksit iyonundan 106 kat daha fazla bikarbonat iyonu
bulundu u hesaplanabilir. Deneysel olarak ölçülmemi te olsa hesaplanan a a ıdaki
Gibbs serbest enerjileri kar ıla tırdı ımızda, ½ mol oksijenin bikarbonat iyonundan elde
edilmesinin saf sudan elde edilmesinden 12,5 kcal/mol daha kolay oldu u
görülecektir(Dismukes et al. 2001).
H2O→ ½ O2 + 2 e- + 2 H+
∆G= 37,3 kcal/mol
+
H + HCO3 → ½ O2 + 2 e + 2 H+ + CO2 ∆G= 24,8 kcal/mol
Ayrıca, karbon dioksitin suda çözülmesi de karbonik asitin bikarbonata iyonla ması da
Gibbs serbest enerjisi girdisi dolayısı ile, yüksek CO2 basınçları gerektirmektedir. Bu da
bize bitki hücrelerindeki yüksek ozmotik basıncının bir nedenini açıklamaktadır.
Ozmotik basınç, yarı geçirgen bir zarın bir tarafında bulunan saf suyun, di er taraftaki
çözeltiye geçmek için uyguladı ı fazladan basınç demektir. Arada zarın bulunmadı ı
durumda termodinamik olarak do al e ilim olan çözünmü maddenin suyla karı ması
gerçekle emedi i durumda, çözücü olan su kar ı tarafa geçme e iliminde olacaktır. Bu
e ilimler, kar ı taraftaki hidrostatik basıncın suyun zarın bir tarafına geçmesini zorlama
hızının, suyun di er tarafa geçme e ilimi ile dengelendi i noktada ozmotik basınç de eri
ortaya çıkacaktır. Tablo 1.1’de çe itli bitki hücrelerindeki ozmotik basınçlar
listelenmektedir.
Tablo 1.1. Çe itli bitki hücrelerindeki ozmotik basınçlar(Hopkins 1995; Salisbury 1992)
Bitki
Ozmotik
basınç
(atm)
Sebzeler
10-20
Narenciye
40-50
Bitkileri
Kaktüsler
100-150
Fotosentez Tepkimelerinin Mekanizma basamakları: Kok çevrimi, Calvin çevrimi
Son derece karma ık bir mekanizması olan ve ayrıntıları Ek A’da verilen derlemeden
yaptı ımız çıkarımlar u ekildedir:
1. Absorplanan fotonun yük ta ıyıcılarının geri birle memesi için
birbirlerinden yeterince uzakla abilecekleri yük ta ıyıcılara gereksinim
vardır.
2. Fotosentez, suyun ayrı tırıldı ı Kok çevrimi ve CO2’nin indirgendi i
Calvin çevrimi içerisinde farklı mekanizmalarda gerçekle mektedir.
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3. Kok çevrimi ı ık talep etmekte, suyu O2 ve protona ayrı tırmakta, olu an
protonlar hücre zarları aracılı ı ile CO2’nin Calvin çevrimi ile indirgendi i
bölgelere aktarılmaktadır.
Suni fotosentez sistemlerinde taklit etmeye çalı aca ımız Kok ve Calvin çevrimleri ve
fotosentetik tepkimelerin Z- emasına burada kısaca de inilecektir.
Yukarıdaki genel özette belirtildi i gibi fotosentez tepkimesi suyun indirgeyici madde
olarak kullanılmasından sonra ciddi bir evrim geçirmi tir. Ancak bu evrim, fotosentetik
hücrenin çekirde indeki oksijen çıkaran komplekse yansımamı ve kanıtlar bu çekirde in
yakla ık 3 milyar yıldır evrimle medi ini ortaya koymu tur. Suyun ayrı tırılması
tepkimesi hücre çekirde inde literatürde Kok çevrimi olarak bilinen 4 elektron 4 proton
gerektiren çevrim ekil 1.6’da gösterilmektedir. Bu çevrim sırasında Mn4 öbe i basamak
basamak oksitlenmekte, her bir basamakta CO2yi Calvin çevrimi diye bilinen karanlık
tepkimede indirgemek üzere açı a elektron çıkmakta, en son ve en yava basamakta da
O2 gazı açı a çıkararak öbek rejenere olmaktadır. Bitkilerde bile bu basama ın zor
gerçekle ti i bilinmektedir: oksijen çıkaran merkezin oksitlenmeden kaynaklanan
bozunmayı gidermek için yakla ık her yarım saate bir yeniden sentezlenmesini
gerektirmektedir (Meyer 2008).
Mn4 öbe inin enzim içindeki yapısı ve oksijen çıkarma tepkime basamakları akademik
ara tırmalarda hala yo un tartı maların konusudur. Burada ayrıntıya girmeden, ara
basamak hızlarının da verildi i S halleri çevriminin bir eması ekil 1.6’da verilmektedir.
ekilde S halleri olarak belirtilen, Mn4 öbe inin farklı oksitlenme durumlarıdır. Pierre
Joliot’un 1969’da ortaya koydu u oksijen çıkı ının dört basamaktan olu tu u ekil
1.6’da açıkça görülmektedir. Bu basamaklar arasında S4’ basama ının S0 basama ına
geçi teki oksijen çıkı ının hız belirleyici (en yava ) oldu u, ve döngünün tamamının 1.5
ms içinde tamamlandı ının altını çizmek gerekmektedir.
Do al sistemlerin dü ük sıcaklık dü ük basınç ve yüksek seçicilikteki mekanizmalarının
anla ılması ve taklit edilebilmesi yolundaki en ba arılı adımlardan birisi Prof. Nocera’nın
MIT’deki laboratuvarlarında atılmı tır. Ara tırma gurubunda öncelikle Mn4 öbe i ile
ilgili saptamalar, ardından da bunu taklit edebilecek bir kimyasal kompleks sistemi ortaya
konulmu tur.
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ekil 1.6. Klasik S halleri çevriminin yakın bir geçmi te yeniden irdelenerek
yayınlanmı hali(Haumann et al. 2005).
Ara tırmacılar yakın geçmi te nötr (pH=7) sudan oksijen çıkarabilen kobalt fostat
bile eni ile ilgili bir dizi makale yayınlamı tır(Kanan et al. 2008; Kanan et al. 2009).
Biyobenze im amaçlı sorgulamada, yazarlar Oksijen Çıkaran Kompleks (OÇK) ile ilgili
dört kritik saptama yapmaktadırlar(Kanan et al. 2009):
1. OÇK tamamiyle inorganik metal oksit bir çekirdektir.
2. OÇK çekirde i, gelen metal iyonlarının oksitlenmesi ile kendili inden
yapılanır (self assembly).
3. OÇK- protein kompleksi yapısal olarak kararlı olmadı ından bir onarım
mekanizması gerekmektedir.
4. pH=7 nötr ortamlarında su oksitlemesi katalizörü için proton akı ı
sa lamak gerekir.
Bu sorgulama ile yola çıkan ara tırmacıların geli tirdikleri katalizörleri do al e leni i ile
kar ıla tırdıkları tablo buraya içerdi i mesajların evrenselli i nedeni ile aynen alınacaktır.
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Tablo 1.2. Oksijen çıkaran kompleks ile ve CoPi elektro oksitleme katalizörünün
kar ıla tırılması (Kanan et al. 2009)
Fotosistem II Oksijen
Çıkaran Kompleks
Kendili inden yapılanma Do ada bol bulunan metal
(Mn).
Tümüyle oxo
(Self assembly)
çekirdek. Metalin suda
oksitlenmesi
ile
kendili inden yapılanır
D1 protein
Onarım
Nötr sudan, 1 atmosfer ve
O2 Üretimi
oda sıcaklı ında, dü ük a ırı
potansiyelde(overpotential).
Proton ta ıyıcısı olarak
aminoasitler

CoPi
Do ada bol bulunan metal
(Co).
Tümüyle oxo
çerçeve.
Metalin
suda
oksitlenmesi
ile
kendili inden yapılanır
HPO4-/Co+3 dengesi
Nötr sudan, 1 atmosfer ve
oda sıcaklı ında, dü ük aırı
potansiyelde(overpotential).
Proton ta ıyıcısı olarak
HPO4-

Do al sistemlerde, ı ık hasatlayıcı moleküllerde elektron-de ik çiflerine dönü en
fotonların açı a çıkardıkları de ikler Fotosistem II’de suyu oksitleyip oksijen gazı açı a
çıkarırken, elektronlar Fotosistem I tarafından yakalanarak NADP+ (nikotinamide
adenine dinucleotide phosphate) NADPH’e indirgemekte kullanılmaktadır. Olu an bu
NADPH Calvin döngüsü içinde CO2 indirgeme tepkimeleri gerçekle tirmektedir.
1.3.2. Suni fotosentez:
Suni fotosentez konusunda literatürde ara tırmalar bir kaç farklı yönde yürütülmektedir.
Literatürde en yaygın olarak çalı ılan konu fotokatalitik olarak suyun ayrı tırılması
konusudur. Bu çalı maların ana hedefi güne enerjisini hidrojen ba larında depolamak
ve hidrojeni de yakıt pilleri de dahil olmak üzere farklı sistemlerde yakıt veya hammadde
olarak kullanılması hedefine yöneliktir. Ancak, fotosentetik sistemlerin derlendi i
yukarıdaki kısım da dikkate alındı ında, suyun karbon dioksitle indirgenmesi için gerekli
hidrojen (ve/veya proton)lerin suyun ayrı tırılması sonucunda elde edilmesinden sonra
karbon dioksit tepkimesinin devreye girmesi beklenir. Dolayısı ile suyun ayrı tırılması
tepkimesinin suni fotosentez tepkimesinin ilk basama ı olarak dikkatle incelenip
anla ılması gerekmektedir.
Suyun ayrı tırılması reaksiyonu, sudan hidrojen ve oksijen eldesidir.
hν ,Q,∆E
2H2O (l, g) 

→ 2H2 (g) + O2 (g)

Yukarıdaki tepkimede genel olarak verilen mekanizma, suyun adsorplanması,
parçalanması ve ürünlerin desorplanmasını içeren bir mekanizma silsilesi bütünüdür.
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1.3.3. Suyun TiO2 üzerinde adsorplanması
Suyun farklı yüzeyler ile etkile imleri ( TiO2’yi içeren) konusunda en kapsamlı literatür
ara tırması Henderson tarafından verilmi tir (Henderson 2002). Suyun TiO2 yüzeyinde
adsorplanması konusunda en kritik soru suyun moleküler olarak mı yoksa parçalanarak
mı adsorplandı ıdır (Allegretti et al. 2005; Belelli et al. 2007; Blomquist et al. 2008;
Casarin et al. 1998; Lindan et al. 1998; Onal et al. 2006; Selloni et al. 1998; Shapovalov
et al. 2002; Vittadini et al. 1998; Wendt et al. 2005). TiO2 ile ilgili çalı maların ana
oda ının TiO2’nin fotokatalitik aktivitesi olu turdu undan dolayı, yüzeydeki bile enlerin
ı ıklandırma sonucundaki davranı larının bilinmesi gerekmektedir.
Sato ve White suyun adsorpsiyonunun de ik tuzaklanması (hole trapping) ile bir protonun
açı a çıkması olarak açıklamı tır (Sato et al. 1981). Shapovalov et al, ise Sato ve
White’ın belirtti i gibi, suyun ı ıklandırma altında de ik tuzaklanması ile rutil (100)
yüzeyinde parçalanarak adsorplanabileci ini hesaplayarak göstermi lerdir (Shapovalov
et al. 2002).
TiO

H 2O + h + 2 → •OH + H +
TiO

OH − + h + 2 → •OH

Burada geleneksel olarak bahsedilen ve genellikle kabul edilen bir süreçte; yüzey
hidroksillerinin ı ık ile olu turulmu de iklerde tutuklanmasıdır.
Ti − OH + h + → [TiOH ]+

Bu mekanizma literatürde 1977 yılında yayınlanmı tır ve oksijen üretimi için suyun
oksitlenmesi reaksiyonun ba langıcı için en yaygın alıntı yapılan mekanizmadır
(Bahnemann et al. 1984; Vandamme et al. 1979).
1.3.4. Anataz ve Rutil Yüzeylerinde Yapılan Çalı malar
Rutil kristallerinin stabilitesinden dolayı, rutil üzerinde yüzey bilimi çalı maları oldukça
fazla olmakla birlikte özellikle R(110) yüzeyinde yo unla maktadır. 5 yönlü simetri
merkezlerinde oturan (5 fold symmetry) Ti siteleri ve köprü oksijen bo lukları suyun en
çok gönderme yapılan adsorplanma merkezleridir. Hâlâ suyun R(110) yüzeyinde
adsorplanma ekli konusunda çeli kiler olmasına ra men, teraslardaki moleküler
adsorplanma ve oksijen bo luklarında parçalanarak adsorplanma en çok kabul gören
bakı açısıdır.
Suyun R(100) yüzeyinde moleküler ve parçalanarak adsorplanma halleri Henderson
tarafından rapor edilmi tir ve TPD ile gösterilmi tir (Henderson 1994). Di er bir tarafta
ise, suyun ultra yüksek vakum ko ullarında R(001) yüzeyinde sadece parçalanarak
adsorplandı ı bulunmu tur. Bu çıkarıma UPS, ELS ve AES deneyleri sonucunda
varılmı tır (Smith et al. 1987).
Anataz ile ilgili yüzey bilimi çalı maları, anatazın kristal yapısının kararlı olmamasından
dolayı ço unlukla teorik düzeydedir. Teorik çalı malar sonucunda, karanlık yüzeylerde,
suyun bol miktarda A(101) yüzeyine moleküler olarak adsorplandı ı gösterilmi tir. Buna
ra men su daha az bulunan ve daha reaktif olan A(001) yüzeyinde 1 tabakanın
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(monolayer) daha altında parçalanarak adsorplanmı tır (Belelli et al. 2007; Selloni et al.
1998; Vittadini et al. 1998). Deneysel çalı malar bu gözlemleri do rulamı tır. Senkrotron
radyasyonu ile uyarılmı çekirdek düzeyi fotoelektron spektroskopisi kullanılarak, (4x1)
eklinde yeniden yapılandırılmı anataz A(001) yüzeyinde suyun hidroksil gruplarına
parçalandı ı gösterilmi tir (Blomquist et al. 2008). Herman ve arkada ları, ultra yüksek
vakum ko ullarında tek kristal yüzeylerinde TPD ve XPS çalı maları yaparak, kendi
bulgularına göre A(101) yüzeyinde suyun moleküler olarak adsorplandı ını
yorumlamı lardır (Herman et al. 2003).
1.3.5. Su Ayrı tırmasının Mekanizması
Suyun ayrı tırılması mekanizmasını bulmak için de i ik metotlarla pek çok model ortaya
atılmı tır. Burada ortaya çıkan en önemli soru ise “hangi ara ürünler” ve “hangi aktif
merkezler” olmaktadır. Bu sorulara verilmi bazı cevaplardan burada bahsedilmi tir fakat
bu cevaplar içerisinde herhangi bir fikir birli i bulunmamaktadır.
Suyun ayrı tırılması, suyun oksitlenmesi ile suyun indirgenmesi tepkimelerinin bir
birle imidir.

2H2O + 4h+ → O2 + 4H+
4H2O + 4e- → 2H2 + 4OHBir fotoelektrokimyasal hücre içerisinde bu reaksiyonlar farklı elektrotlarda
gerçekle irler. Böylece fotokatalizör parçacı ı üzerinde hidrojen ve oksijen çıkaran aktif
merkezleri aynı parçacık üzerinde olmakla birlikte mekânsal olarak ayrılmı tır.
Elektronların ve de iklerin onlarla uyumlu olan elektrotlara gitmesinin TiO2/çözelti ara
yüzeyinin yakınında bir elektirik alan olu masıyla gerçekle ti i açıklanmaktadır (Bard
1980). 5-200 nm kalınlı a sahip olan bu tabakada elektron-de ik çiftleri olu tu unda,
bo luklar yüzeye do ru, elektronlar yı ına do ru sürüklenirler ve tekrar birle meyi
engellerler.
Suyun yarı hücre tepkimelerinin potansiyellerinin pH’e ba lılıkları a a ıda Nerst
e itli ine göre verilmi tir.

2H2O + 4h+ → O2 + 4H+
2H+ + 2e- → H2

Eox = (−1.23 + 0.059 pH) V

Ered = (0.00 − 0.059 pH ) V

Bu e itliklerde rapor edilmi olan de erler denge potansiyellerini göstermektedir. Gerçek
deney düzene inde, oksijen açı a çıkmasının a ırı potansiyeli gibi ek dirençler
tepkimenin ilerlemesine engel olmaktadır. Nozik, TiO2 elektrodu üzerinde oksijen açı a
çıkabilmesi için ~ 1,0 V a ırı potansiyel tespit etmi tir (Nozik 1975).
Hidrojen üretimi için saf titanya tozu fotokatalizörü ile suyun fotokatalitik indirgenmesi
literatürde çokça rapor edilmi tir fakat hidrojen üretim hızları her zaman çok dü ük
olmu tur. Kabul edilebilir hızlar sadece platin gibi uygun metal yüklenmesinde elde
edilmi tir. Pt yüklenmi TiO2 tozu kısa devreli bir elektrokimyasal pil olarak
dü ünülebilir. Pt, hidrojenin desorplanması için gerekli aktif siteleri sa lar ve indirgeme
için bir elektron havuzu gibi davranır. Tsai et al., Pt yüklenmi TiO2 kristali kullanarak
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foto-desteklenmi su-gazı kaydırması tepkimesini çalı mı tır ve Pt adacıkları çevresinde
oksijen atomlarının ayrılmasını içeren bir mekanizmadan söz etmi tir (Tsai et al. 1983).
Hidrojen atomları sudan ayrılmı ve Pt’e transfer olmu tur ve Pt’den H2 olarak
desorplanmı lardır. Katalizörlerin su-gazı kaydırması reaksiyonu aktivitesi ile çevresel Pt
sitelerinin çoklu u arasında makul bir korelasyon gösterilmi tir. Pt üzerinde hidrojen
üretilmesi basit bir mekanizma takip ederken, TiO2’nin çok farklı elektronik ve yüzey
yapılarından dolayı saf TiO2 üzerinde yapılan deneyler aynı mekanizmayı takip
edemezler. Literatürde, saf TiO2 üzerinde hidrojen çıkı ının açık mekanizması
bulunamamı tır.
Bunun yanında, suyun oksitlenmesi konusu 1970’den beri birçok grup tarafından
çalı ılmı tır. TiO2 fotokorozyona dirençli olmasından ötürü literatürde suyun
fotoelektrokimyasal oksitlenmesinde yaygın ekilde anot olarak kullanılmaktadır.
Nakato ve arkada ları R(110) ve R(100) yüzeylerinde suyun oksitlenmesi mekanizmasını
çalı mı lar ve bulgularını bir dizi makale olarak yayınlamı lardır (Imanishi et al. 2007;
Liu et al. 2007; Nakamura et al. 2004; Nakamura et al. 2005; Nakamura et al. 2004).
Onların önerdikleri mekanizma bir su molekülünün yüzey de ik tuza ına nükleofilik bir
atak yapması ve bir köprü peroksi çe idinin olu masını içermektedir. Bu mekanizma
ekil 1.7’de gösterilmi tir.

ekil 1.7. TiO2 üzerinde fotokatalitik O2 olu umunu öneren mekanizma (Imanishi et al.
2007)
lk olarak, bir de ik yüzey O sitesinde tuzaklanır. Bu de ik ya difüzyonla yüzeye ula ır
yada iletim bandında elektronla tekrar birle mesi sonucu foto-ı ıma gerçekle ir. Uygun
bir sitede, difüze olmu de ik bir su molekülü ile kom u –O veya –OH vermesi için
nükleofilik ata a tabi tutulur. Bu kom u oksijen bile enleri iki tane titanyum atomu
üzerinde peroksi köprü üretebilmek için e lenirler. O-O ba ı kuruldu unda sıralı
nükleofilik su ekleme ve elektron transfer reaksiyonları bir O2 çıkı ı ile sona erer ve
yüzey yapısı eski haline getirilmi olur.
Nowotny ve arkada ları, TiO2’nin yapısal kusurları ve suyun oksitlenmesi hakkındaki
bilgilerini birle tirerek, titanyum bo luklarının oksijen olu turmada aktif merkez oldu u
bir mekanizma önermi tir (Nowotny et al. 2006). Önerilen aktif kompleks olu um
mekanizması ekil 1.8’de gösterilmi tir.
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ekil 1.8. Nowotny ve arkada larının önerdi i aktif kompleksin fotokatalitik olarak sudan
O2 olu turması. Aktif siteler titanyum bo luklarıdır(Nowotny et al. 2006).
Titanyum bo luklarının (vacancy) TiO2 ‘da kusurlu siteler olarak gösterildi i suyun
oksitlenmesi ile ilgili bu önerme bu bakı açısı ile öncüldür. Yıllardır TiO2 kusur (defect)
siteleri olarak bilinen hem oksijen bo luklarının hem de titanyum interstisyal (interstitial)
elektron verici kusur siteleri oldukları ve suyun oksitlenmesinin gerçekle mesi için
TiO2’den suya elektron transferini sa layacak alıcı tip kusurlu sitelere ihtiyaç duyuldu u
tartı ılmaktadır (Cronemeyer 1959; Ghosh et al. 1969). Bir O2 molekülünün
üretilmesinde, 2 tane oksijen atomuna sahip olabilmek için, 4 e- transfer edilmesi ve 2
tane su molekülünün aynı ortamda bulunması gerekmektedir. TiO2’in oksitlenme hali +4
oldu undan, bir titanyum bo lu u 4 e- eksikli ine sahiptir ve tüm elektronların tek
seferde transfer olması için bu yapı yeterlidir. 4 elektron tek seferde transfer
edilebilmekle birlikte, ı ımayla olu an de iklerin yı ından bo lu a do ru ta ınması
sırasında o bo lu un rejenerasyonu mümkün oldu undan, tek seferde dört elektron
transferi bir zorunluluk de ildir.
Titanyum bo lu u yeni bir tip kusur sitesidir, TiO2 kimyasına yeni girmi tir, ve bizim
birikimimize göre, bu siteler yüzeyde bulunmaz, yı ında bulunurlar. Nowotny’nin bu
konudaki tartı ması, suyun oksitlenmesinden sorumlu Ti bo luklarının oksijenin olu tu u
yüzey sitelerinin yanında yer aldı ını farz etti imizde anlamlıdır, ve bu siteler onlar
tarafından açıkça belirtilmemi tir.
Titanyum bo lukları yüksek sıcaklıklarda ve oksijenin bulundu u durumlarda olu ur.
Buna ek olarak, bu kusurların olu umu dengesi oksijen aktivitesi ile güçlü bir ekilde
ba lantılıdır (Nowotny et al. 2007; Nowotny et al. 2007; Nowotny et al. 2006). Teoride,
titanyum bo lukları geri dönü ümlü bir kusur olsa da, bu olayın dü ük sıcaklıklarda
dura an oldu u rapor edilmi tir ve bir elektron alıcı bir tip safsızlık (acceptor type
impurity) oldu u dü ünülmektedir (Nowotny et al. 2008).
Norskov ve ark. R(110) yüzeyinde D.F.T. hesaplarını kullanarak suyun oksitlenmesi ve
fotooksitlenmesini çalı mı lardır (Valdes et al. 2008). Bu çalı ma, UV aydınlatmasının
telafi edebilece i 0,78 V’luk bir a ırı potansiyel uygulanması gereklili ini göstermi tir.
DFT yöntemi kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda koordinatif olarak doymamı
5cTi sitelerinde gerçekle en fotooksitleme prosesinin hız belirleyen basama ının,
adsorplanmı bir OH- radikaliyle sonuçlanan suyun ayrı ması basama ı oldu u
önerilmi tir. Rapor edilen di er bir bulgu ise fotooksitlenme için uygun yüzeyin tamamen
oksijen atomları ile kaplı bir yüzey oldu udur.
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1.3.6. Karbon dioksit indirgemesi
Fotokatalitik karbon dioksit indirgemesi tepkimesi, tepkimenin yava lı ından
kaynaklanan nedenlerle kesikli reaktörlerde çalı ılmaktadır.
Sürekli reaktörlerde
çalı ılmıyor olmasının getirdi i, tepkimenin anla ılması ile ilgili sıkıntılar u ekilde
sıralanabilir. (i) Tepkime kineti inin ölçümü sadece ba langıç hızı metodu ile
yapılabilmektedir. Tepkime ba langıcındaki ı ık indüklemesi, tepkenlerin adsorplanması
gibi sorunlar ba langıç hızlarını etkiledi inden tepkime hızları sistematik bir biçimde elde
edilememektedir. Sadece tepkime hız de erleri elde edilebilmektedir. (ii) Katalizör
deaktivasyonu sistematik bir biçimde incelenememektedir.
Katalizörün yapısal
bozunmaya u rayıp u ramadı ı, tepkimenin katalizör oksit açısından katalitik mi yoksa
stokiyometrik mi oldu u literatürde tartı ılmayan ama yaygın olarak kabul edilen bir
görü tür. (iii) Kesikli reaktörlerde yapılan gaz fazı ölçümlerinin sıcaklık kontrolü son
derece zor oldu undan tepkimeler genellikle termal dengeden uzak çalı ılmakta, bu da
elde edilen verilerin kinetik yorumlamasını imkansız kılmaktadır.
Bütün bu listelenen zorluklara ra men, fotokatalitik karbon dioksit indirgemesi
konusunda yapılan çalı maların bir kısmından derlenen sonuçlar Tablo 1.3’de
verilmektedir.

1.3.7. Fotokatalitik karbon-karbon ba yapımı çalı maları
Fotokatalitik karbon-karbon ba yapımı üzerinde çalı malar literatürden izlenebildi i
kadarı ile tek bir guruptan gelmektedir. Bu çalı malarda metanın fotokatalitik olarak
etan/etilen ve daha yüksek hidrokarbonlara dönü ümü bildirilmektedir. Ancak tepkime
hızlarının son derece dü ük olması nedeni ile tepkimenin katalitik olup olmadi i konusu
açıklı a kavu turulamamı tır (Yuliati et al. 2008; Yuliati et al. 2008; Yuliati et al. 2008;
Yuliati et al. 2006; Yuliati et al. 2008).
Bütün bu derlemeden sonra tekni in bilinen durumunda gelinen nokta u ekilde
özetlenebilir: (i) Tepkime hızları endüstri uygulamalarına elveri li olma düzeyinin çok
altındadır. (ii) tepkime verimleri termodinamik kısıtlamalar nedeni ile dü üktür. (iii)
tepkimeler termal ve fotokatalitik tepkimelerin bir bile kesinden olu maktadır. Bu
nedenle oda sıcaklı ı civarlarında gerçekle tirilen çalı malar tepkime hızlarının ve
verimlerinin dü ük olmasına yol açmaktadır. Ancak yapılan çalı malarda termal ve
fotokatalitik tepkimeleri birbirinden ayıracak ekilde deney tasarımı yapılamadı ından
termal katalitik deneylerin incelenmesi son derece zor olmaktadır.
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Tablo 1.3 TiO2 fotokatalizörler üzerinde suyun ayrı tırılması tepkime hızları

Katalizör

H2 üretim
Ba langıç H2 O2
üretim
hızı,
Ko ullar
Üretim hızı, hızı,
( mol/gcat( mol/gcat-h) ( mol/gcat-h)
h)

1% Degussa P25 SCR SO4

2,72

1,6

20,64

Cr( 1,2% wt.) doped TiO2

15,5

Rh/TiO2 (MCB)

1497

1497

748,5

Pt/TiO2-A1 + TiO2-R2 mix.

360

240

180

Au/TiO2 - P25

7200

Au/FP5

52,4

110

Au/FP5

7890

7890

1 % Pt/TiO2

3000

3000

*TiO2 ba langıç
konsantrasyonu.
0,75 g/l
*
2
mM (Kozlova et al. 2009)
Ce2(SO4)3
* pH = 1, T= 20
o
C
* Saf su

4200

Kaynak

(Dholam et al. 2009)

* 10 % wt.
(Yamaguti et al. 1985)
NaOH soln.
* 40 mmol NaI
* pH = 11
* 0,5% wt. Pt
yüklemesi
*
1%
vol.
MeOH
* 2% wt Au
yüklemesi
* Saf su* FP5 =
Xylene/
Pyridine 8/2
*
6%
vol
MeOH
*
FP5
=
Xylene/
Pyridine 8/2

(Abe et al. 2001)

(Rosseler et al. 2010)

(Chiarello et al. 2008)

(Chiarello et al. 2008)

* Saf etanol
(Yang et al. 2006)
* T = 71 oC

19

Tablo 1.4. Fotokatalitik karbondioksit indirgeme hızları

ndirgeyi
ci

Fotokatalizör
Vycor marka cam üzerinde
TiO2

su (g)

JRC-TiO-4

su (g)

ex-Ti-oxide/Y-zeolit

su (g)

Pt - ex-Ti-oksit/Y-zeolit (1%)
Ti-MCM-48
Pt-Ti-MCM-48 (1%)
Pt-Ti-MCM-48 (0.1%)

su (g)
su (g)
su (g)
su (g)

Ti-MCM-41

su (g)

Ti-PS(h,50)
Ti- (F)
TS1
Ti- (OH)
P-25
pyrex cam üzerinde TiO2
Pyrex cam üzerinde TiO2

su (g)
su (g)
su (g)
su (g)
su (g)
H2
su (g)
su (g) +
H2

Pyrex cam üzerinde TiO2
Ti-SBA-15
Cu-Fe(0.5wt%)-P25
üzerinde
Cu-Fe(0.5wt%)-P25
optik kablo üzerinde
Cu-Fe(0.5wt%)-P25
optik kablo üzerinde

cam
fiber
fiber

TiO2 (pelet formunda)
(P-25)
TiO2 kaplı boncuklar
Pt-TiO2 kaplı boncuklar
(0,25%)

su (g)
su (g)
su (g)
su (g)
su (g)
su (g)
su (g)

I ık kayna ı
75
W
Hg
lambası >280 nm
75
W
Hg
lambası >280 nm
75
W
Hg
lambası
75
W
Hg
lambası
Hg lambası
Hg lambası
Hg lambası
100
W
Hg
lambası
100
W
Hg
lambası

UV ı ı ı 365 nm
UV ı ı ı 365 nm
UV ı ı ı 365 nm
100
W
Hg
lambası >250 nm
150
W
Hg
lambası
150
W
Hg
lambası
Güne ı ı ı
1.6
W
Germicidal
lamba 253 nm
150
W
Hg
lambası
150
W
Hg
lambası

CH4
hızları
( mol/g
TiO2-h

CH4
ba langıç
hızları
( mol/gTi
O2-h

0,1

-

0,2

-

4,2

6.7

(Anpo et al. 1997)

7,3
7,7
12,3
9.6

-

(Anpo et al. 1997)
(Anpo et al. 1998)
(Anpo et al. 1998)
(Anpo et al. 1998)

2,3

-

(Keita et al. 2002)

4,3
0,4
0,8
3,5
0,2
1,4
1,7

(Keita et al. 2002)
(Kitano et al. 2007)
(Kitano et al. 2007)
(Kitano et al. 2007)
(Kitano et al. 2007)
(Lo et al. 2007)
(Lo et al. 2007)

4,1

1.8
2.2
1
6.1

63,9

-

(Hwang et al. 2005)

0,06

-

(Nguyen et al. 2008)

0,9

-

(Nguyen et al. 2008)

0,3

-

(Nguyen et al. 2008)

0,0025

-

(Tan et al. 2007)

4,3

5,0

(Ozcan et al. 2007)

11,5

17,2

(Ozcan et al. 2007)

Kaynak
(Anpo et al. 1992)
(Anpo et al. 1995)

(Lo et al. 2007)

Tablo 1.3 ve Tablo 1.4 incelendi inde ortaya netlikle konulabilecek çıkarımlar a a ıda
sıralanmı tır:
1. Fotokatalitik su ayrı tırması tepkimesi fotokatalitik oksijen indirgemesi
tepkimesinden daha hızlı ilerlemektedir.
2. Yüksek yüzey alanlı mezogözenekli malzemelerde çok yüksek metan
olu um kineti i elde edilmekle beraber, bu sonuçların tekrarlanabilirli ini
ortaya koymak gerekmektedir.
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3. En yüksek hidrojen çıkı ı gösteren sistemlerde alkol benzeri kurban
malzeme (sacrificial agent) kullanıldı ı gözlemlenmektedir.
4. Karbon dioksit indirgemesi ile suyun parçalanması tepkimesinin yüzeyde
rekabetçi (competitive)adsorplanma ve tepkimeye girme olasılıkları
vardır.
Bu çıkarımların bir kısmı bu proje kapsamında gerçekle en çalı malarımızda
do rulanmı , bir kısmı için de yeni çalı malar planlanmı tır.
2. PROJEDE UYGULANAN METODOLOJ VE GERÇEKLE T R LEN
ÇALI MALAR
Bu projede seçti imiz metodoloji, daha önce ba arılı olmu katalizörleri ve reaksiyon
sistemini kullanarak CO2’ nin su ile fotokatalitik indirgemesi tepkimesini izlemek
olmu tur. Ancak projenin geli imi sürecinde suyun ayrı tırması tepkimesinin CO2
indirgemesi tepkimesinden önce gerçekle mesi gerekti i ve suyun ayrı tırması sonrasında
olu an proton ve/veya hidrojenlerin indirgeyici olarak kullanıldı ının gözlemlenmesi bizi
suyun ayrı tırması tepkimesine daha yo un bir a ırlık vermeye yönlendirmi tir. Ayrıca
fotosentetik sistemlerde suyun az oldu u kaktüs benzeri bitkilerde do anın kullandı ı
CO2 depolama konusu bizi CO2 adsorplayıcı sistemleri incelemeye yöneltmi tir. Buna ek
olarak projemizde öngördü ümüz NOx bile enlerinin fotokatalitik olarak giderilmesi
tepkimesinin özellikle Japonya’ da çimento esaslı malzemeler kullanılarak NOx
oksitlenmesi ve oksitlenen NOxlerin bazik yapıda olan çimento esaslı yapı
malzemelerinde nitrat formunda depolanması ve ya an ya murlarla nitrik asit olarak
yapıdan uzakla tırılması gerçe inden yola çıkarak, NOx oksitleme ve depolama
konusunda termal tepkimeler de incelenmi tir.
Yukarıda çerçevesi özetlenen çalı maları projemizdeki sistematik çerçevesinde a a ıda
listelenen dört ana gurupta toplamamız mümkündür.
5. Suyun adsorplanması, ve fotokatalitik olarak parçalanması
6. CO2’ nin adsorplanması
7. CO2’ nin indirgenmesi
8. NOx gazlarının oksitlenmesi ve depolanması
Bu dört ana ba lı ın her birisi di eri ile ili kili olmakla birlikte deneysel yakla ım ve
sonuç kısımları iç tutarlılı ı korumak açısından ayrı bölümlerde irdelenecektir.

3. SUYUN FOTOKATAL T K OLARAK PARÇALANMASI
Suyun fotokatalitik olarak parçalanması hem tarihsel açıdan (Fujishima et al. 1972), hem
de ikinci kısımda belirtildi i gibi tepkime mekanizması açısından önem ta ımaktadır.
Suyun fotokatalitik parçalanması konusunda literatür taraması kısmında verilmi olan
tablo incelendi inde, günümüzde yapılan çalı malarda suyun fotokatalitik olarak
parçalanması konusunda çok çe itli katalitik yapılarda inceleme yapıldı ı, ve ana amacın
suyun fotokatalitik olarak yüksek verimde hidrojen gazı üretecek ekilde belirlendi i
görülmektedir. Ancak suyun fotokatalitik parçalanması tepkimesi de fotoelektronların
yapı içinde üretilmesinden sonra elektrokimyasal bir süreç olarak ilerlemektedir. Bu
nedenle elektrokimyasal süreçlerdeki denge sonucunda ortaya çıkan a ırı potansiyel
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(overpotential) problemi, fotokatalitik su ayrı tırması süreçlerinde de kar ımıza
çıkmaktadır. Bu alanda yapılan ilk çalı mada (Fujishima et al. 1972), a ırı potansiyel
problemi bir dı voltaj (bias) uygulanarak üstesinden gelinmi tir. Benzer bir etki çözelti
pHsı ile oynanarak da gerçekle tirilebilmektedir. Literatürde yer alan fotokatalitik su
ayrı tırması çalı malarının büyük ço unlu unda yüksek pH ortamı seçilerek bu a ırı
potansiyel problemi a ılmaktadır. pH kutupları proton geçirgen bir zar ve elektron
geçirgen bir iletken yardımı ile ayrıldı ında ise fotoelektrokimyasal bir hücrenin
gerçekle mesi mümkün olabilmi tir(Matsuoka et al. 2009).
Suyun fotokatalitik olarak ayrı tırılması konusundaki problemlerden bir di erinin de
fotokatalizörlerde üretilen elektron de ik çiftlerinin enerji düzeylerinin oksijen çıkı ı ve
hidrojen çıkı ı için gerekli enerji düzeyleri ile olan yakınlı ıdır. Enerji düzeyleri
elektronların farklı yapılardaki kimyasal potansiyelleri olarak da tanımlanabilir.
Kimyasal potansiyeller arasındaki farkın dü ük olması tepkime hızlarını da olumsuz
yönde etkiler. Bu nedenle araya bir redoks çifti yerle tirerek, fotosentetik tepkimelerdeki
Z- eması gibi (Ek A, ekil A.1) bir tepkime silsilesi de literatürde önerilmi tir (Abe et al.
2001).

ekil 1.9. Fotokatalizör olarak kullanılan bazı oksitlerin valans ve iletim bantlarının
suyun indirgenmesi ve oksitlenmesi tepkime potansiyellerine göre pozisyonları (Maeda et
al. 2007)
Yukarıdaki iki paragrafta özetlenen iki ayrı yakla ım projemizde incelenmi , ve hem
suyun ayrı tırılması mekanizması açısından hem de yöntemlerin uygulanabilirli i
boyutunda son derece önemli sonuçlara ula mamızı sa lamı tır. Bu iki farklı yakla ımda
elde etti imiz sonuçları sonraki iki bölümde açıklayaca ız.
3.1. SUYUN H-HÜCRES NDE PARÇALANMASI
H-hücresi, Anpo ve arkada ları tarafından yakın zamanda literatürde öngörülen ve suyun
fotokatalitik ayrı tırılması ürünlerinin ayrı ayrı toplanması nedeni ile de süreç kolaylı ı
vadeden bir sistemdir(Matsuoka et al. 2009). Bu sistemde anot tarafı fotokatalitik
aktivite gösteren bir malzeme ile kaplanmı bir iletken, proton geçirgen bir zar ile
ayrılmı bir hücrenin ( ekil 3.1) anot tarafı bazik, katot tarafı ise asit pH’ larında tutulur.
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Bu ekilde yaratılan proton konsantrasyon polarizasyonu aynı zamanda hidrojen çıkı ı
a ırı potansiyel probleminin de üstesinden gelmeye fırsat yaratır.
Anot tarafı
fotokatalitik olarak uyarılan malzemede su proton ve hidroksil olarak ayrı ır. Açı a
çıkan elektron, iletken malzeme tarafından katot tarafına ta ınırkenki protonlar da proton
geçirgen zar aracılı ı ile katot tarafına ta ınır. Proton ve elektronlar katot tarafındaki
katalitik platin yüzeyinde hidrojen olarak birle erek sistemi terkederler. Anot tarafında
ise hidroksiller oksijene oksitlenerek desorplanırlar.

Ultra- torr
Ba lantısı

Anodize
edilmi Ti
Folyo

Cam Tüpler

Quartz
Hücre

UV-A
Lambası

Dolu
Büretler

Pleksiglas
Nafyon
plakalar
membran
ekil 3.1 H-hücresi eklindeki suyun ayrı tırılması düzene i
3.1.1 Deneysel yakla ım
Bu proje çerçevesinde H-hücresinin getirece i sadece çıkan gazın hacmini ölçerek
tepkime hızlarını izleyebilme kolaylı ı nedeni ile, titanyum metalinin anotla tırılarak
oksitlenmesi sayesinde elde edilen TiO2 nanotüp kaplı Ti metalinin di er yüzünün de Pt
ile kaplanarak elde edilen yapı Anpo tasarımı bir H hücresine yerle tirilmi tir.
TiO2 nanotüpler, 40 mm×40 mm×0.25 mm boyutlarındaki Ti folyonun anotla tırılması ile
büyütülmü tür. Folyonun bir kısmı elektrik teması için çözelti dı ına ta ırılmı tır. 1 M
NH4H2PO4 + 0.5 wt% NH4F (toz NH4F: Merck 98.0%, toz NH4H2PO4: Merck 99.0% ).
sulu çözelti içinde 35 mm x 50 mm boyutlarında Pt folyo kar ı elektrot olarak
kullanılmı tır. Özel yaptırılmı bir DC kayna ı anotla tırma sürecinde anot tarafına +20
V uygulanarak kullanılmı tır. Çözelti reçetesi ve anotla tırma ko ulları literatürden
alınmı tır(Ghicov et al. 2006; Ghicov et al. 2005). Titanyum folyo (Aldrich 99.7%)
makasla istenilen boyuta getirildikten sonra sırası ile aseton, etanol ve deiyonize su ile
yıkanmı tır. Yüzey temizlendikten hemen sonra anotla tırma i lemine geçilmi tir.
Folyonun anotla tırılan iki yüzünden birisine Pt yüklemesi 1 mL 0.003 M Pt2+ iyonu
içeren Pt(NH3)4Cl2·H2O (salt, 56.4 wt% Pt, Alfa-Aesar) sulu çözeltisi damlatılarak
yapılmı tır. Folyo daha sonra bir tüp fırında 2°C hızında ısıtılmı ve 450 °C sıcaklı a
ula tıktan sonra iki saat hava akı ında tavlanmı tır. Örnek daha sonra fırın içinde do al
hızı ile so umaya bırakılmı tır.
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H-tipi hücre kuvartztan yapılmı tır. Kuvartzın tercih edilmesinin nedeni hem kimyasal
tepkimesizli i hem de Pyrex veya adi camdan daha geni bir dalga boyu aralı ını
geçirebilmesidir. ki e it yarım parçanın arasına proton iletim membranı olarak nafyon
ve ayrıca yukarıda tarif edildi i ekilde hazırlanan elektrot membranı yerle tirilmi tir.
Nafyon kullanılmadan önce 80 °C sıcaklıkta her birisi birer saat olmak üzere sırası ile
(i)deiyonize su; (ii) %3 H2O2; (iii) H2SO4; (iv) deiyonize su (üç defa tazelenerek)
banyosunda bekletilerek temizlenmi ve iyon iletkenli i sa lanmı tır. Elektrot/membran
ünitesi 10 mm kalınlı ında Pleksiglas tabakalar arasında o-ringlerle sıkı tırılarak
yerle tirilmi tir. Bu hücrenin anot tarafı 1 M NaOH ve katot tarafı 0.5 M H2SO4 ile
doldurulmu tır. Hücrenin ematik görünümü ekil 3.1’ de verilmektedir. Çıkan gazlar 1
mL büretler aracılı ı ile ölçülmü tür.
Bu sistemde iki tip kontrol deneyi yapılmı tır. Birisinde hiç i lenmemi Ti folyosu
kullanılmı tır. kincisinde ise aynı anotlama ko ullarında hazırlanmı ancak kalınlı ı
0.127 mm olan bir folyo kullanılmı tır. Bu folyo anotla tırılırken bir tarafı epoxy reçine
ile kaplanmı ve bu tarafta anotla manın önlenmesi sa lanmı tır. Di er örnekte oldu u
gibi kalsinasyon yapılmı fakat Pt yüklemesi yapılmamı tır. Pt kalsinasyon sonrası 0.003
M Pt(NH3)4Cl2 1/9 oranında su/etilen glikol içinde çözülmü olarak yüzeye damlatılmı
ve her damla açık alev ile ısıtılarak Pt metalle mesi sa lanmı tır. Bu ikinci elektrot
sistemde NaOH veya H2SO4 bulunmadan saf su ile denenmi tir. UV ve görünür ı ık
kayna ı kullanılarak suyun ayrı tırılması çalı ılmı tır. Her bir hücreden ı ımaya tabi
tutulmadan önce 45 dakika Ar geçirilerek çözünmü oksijenin çıkarılması sa lanmı tır.
Hücrenin ı ıtılması UVP B-100AP model 365 nm uzun dalga boyu UV lambası ile
yapılmı tır. UV lambasının ı ın odaklayıcı adaptörü de kullanılmı tır. Kaynaktan
yakla ık 5 cm uzaklıkta ı ık yo unlu u 21.7 mW/cm2 olarak belirlendi. 100 W gücünde
bir tungsten filament lamba ise görünür ı ık kayna ı olarak kullanıldı.
XRD ölçümleri Cu hedef (30 kV, 15 mA) kullanan Rigaku X-ray diffraktometresinde
gerçekle tirildi. Tarama hızı 2 derece/dakika olarak seçildi. SEM görüntüleri QUANTA
400F Field Emission SEM cihazı ile çekildi.
3.1.2 Ti folyo üzerinde büyütülmü nanotüplerin karakterizasyonu
Bu çalı mada büyütülen titanya nanotüpler (TNT) ekil 3.2’ de gösterilmektedir.
Görüntülerdeki boyutlar kullanılarak ortalama tüp çapı 75 nm ve ortalama tüp uzunlu u
ise 1.9 m olarak hesaplanmı tır. TNT’ lerin yanal yüzey alanının altta yüzey alanına
oranı da basit geometri hesabı ile en az

πDL

πD 2 / 4

= 4L / D ≅ 101 kat daha fazla oldu u da

hesaplanmı tır. Olu an nanotüplerin spiral formda olması elde edilen yüzey alanının
hesaplanan de erden daha yüksek olması gerekti ini de ortaya koymaktadır. Ancak, bu
tür film malzemelerin yüzey alanını ölçecek donanımın olmaması bu a amada bizi sadece
varsayımlarla sınırlı kılmaktadır.
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ekil 3.2. (sol) Çıplak TNT, yanal görüntü resmin sol alt kö esinde verilmektedir (sa ) Pt
yüklenmi TNT yüzeyi
Platin içeren folyonun X ı ını saçınımı grafi i ekil 3.3.’ te gösterilmektedir. Burada
baskın tepelerin altta tan kaynaklanan Ti tepeleri oldu u gözlemlenmektedir. Oksit
tabakası beklenildi i ekilde anataz olarak kar ımıza çıkmaktadır. Platin tepeleri platinin
metal fazında oldu unu göstermektedir.
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ekil 3.3. Pt yüklenmi TNT yüzeyinin X ı ını kırnımı grafi i. Bu ekilde altta taki Ti,
anataz ve Pt metallerine ait tepeler görünmektedir.
3.1.3 H hücresinde suyun TiO2 nanotüpler üzerinde ayrı tırılması
H hücresinde beklenen tepkime eması ekil 3.4’ te gösterilmektedir. Bu emada anot
tarafında fotokatalizörde üretilmi de ikler OH- iyonlarını oksitliyerek O2 gazı çıkarırlar.
Aynı zamanda fotoelektronlar da katot tarafına geçerek H+ iyonlarını H2 gazına indirger.
Bu ekilde su farklı iki hücrede fotokatalitik olarak H2 ve O2 olarak ayrı tırılmı olur.
Yüzlerden birisinde birikmi fazla yük ise Nafyon membrane üzerinde katyon ta ınımı ile
dengelenir. Bu sistemde oksijen ve hidrojen çıkı larının yatı kın halde olabilmesi için
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elektron

ve
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1N
NaOH

cation transport

Nafion
Membrane
ekil 3.4. H-tipi bir hücre içinde gerçekle en tepkime mekanizmaları
Çalı manın bu kısmında çıkan gazların nitel analizleri yapılmamı , sadece çıkan gazların
hacmi ölçülmü tür. leride de ayrıntısı ile tartı ılaca ı gibi bunun yarataca ı karı ıklı ı
engellemek için çıkan gazlar ‘karanlık taraf gazı’ ve ‘aydınlatılmı taraf gazı’ olarak
ekillerde belirtilmektedir. deal bir durumda bu gazların H2 ve O2 olması beklenir.
ekil 3.5’ te arka arkaya iki deneyde UV ı ıması altında H-tipi hücreden gaz çıkı ı ölçüm
sonuçları gösterilmektedir.
ekil 3.5’ te arka arkaya gerçekle tirilmi iki deneyin
sonuçları bildirilmektedir. Bu deneyler sırasında hidrojen çıkı ı oksijen çıkı ından daha
fazla ba lamakta, ancak deneyin bir a amasından sonra bu tersine dönmektedir. Bu
tepkime stokiyometrisinin dı ındaki gözlemin gerekçesi bir sonraki bölümde
tartı ılacaktır.
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ekil 3.5. TNT kaplanmı bir folyo üzerinde anot ve katot tarafından gaz çıkı ları. Katot
tarafı Pt kaplı yüzey.
3.1.4 Beklenmedik gaz stokiyometrisi ve yüzey a ınması
Mevcut deney düzene inin çıkan gazların kimyasal bile imini analiz etmeye elveri li
olmamasından ötürü bu kısımda sadece hacimsel çıkı hızına dayalı yorumlarımız SEM
verileri ile desteklenerek sunulacaktır.
Sistemimizde tasarım Ti folyonun yüzey alanının Nafyon membranın alanından daha
büyük olaca ı ekilde tasarlanmı tır.
Bu sistemde elektron iletiminin proton
iletkenli inden daha yava olaca ı öngörüldü ünden bu ekilde bir tasarım seçilmi tir.
Yapıların elektirik iletkenli i ve proton iletkenli i konusunda bir ölçüm yapılmadı ından
bu varsayımımızın do rulanması da mümkün olamamı tır. Ancak tersinin do ru oldu u
durumda, proton iletiminin katot tarafına gerçekle ememesi hidrojen çıkı ını anot tarafına
sevkedebilir. Tepkimenin bu ekilde gerçekle ebilme olasılı ı hem literatürde hem de
laboratuvarımızda yapılan deneylerde teyid edilmi tir. Buna ek olarak, sistem tasarımı
gere i bir karı tırmanın olmaması, sızdırmazlık amaçlı kullanılan malzemelerin ve
pleksiglass duvarın kalınlı ının olu turaca ı membran yakınındaki statik film tabakası
üzerinde bir kütle aktarımı direncinin de hidrojen çıkı ını anot tarafına yönlendirmesini
sa layabilir.
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Bunlara ek olarak SEM resimlerinde gözlemlenen bir nanotüp a ınması bizi alternatif bir
tepkime eması önermeye yönlendirmi tir. Bu tepkime emasını vermeden önce ekil
3.6’ da verilen SEM resimlerindeki fotokorozyonun boyutlarını görmek önemli olacaktır.
Fotokorozyon elektrolit ile temas içinde olan bölgede TNT’ lerin tamamen çözünmesine
yol açmı tır. Bu çözünmenin mekanizması çe itli olabilmekle birlikte biz a a ıdaki
tepkime emasını öneriyoruz. Aydınlatılmı tarafta hidrojen peroksit hidrojen gazı çıkı ı
ile birlikte gerçekle mektedir. Olu an hidrojen peroksit titanyum dioksit yüzeyinde
de ikler aracılı ı ile su ve oksijen olu turmaktadır. Bu basamak titanyum dioksitin
çözülebilmesini de öngören bir basamakla birle tirilebilir. Karanlık tarafa transfer edilen
elektronlar ise katot tarafında hidrojen olu umuna yol açacaktır. Bu basamakların
tamamen spekülatif oldu u akıldan çıkarılmadan teyidi veya yadsıması için çalı ılması
gerekti ini vurgulamak gerekir.
ANOT TARAFI
hν
2 H 2 O (l)  T

→ H 2 O 2 (a q ) + H 2 (g )
iO 2
2OH - (aq) + H 2 O 2 (aq) + 2h + → 2H 2 O (l) + O 2 (g)

and/or
T iO 2 (s) + H 2 O 2 (aq) + 4O H - (aq) + 2h + → T i(O H ) 6 2- (aq) + O 2 (g)
KATOT TARAFI
2e - + 2H + (aq) → H 2 (g)
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ekil 3.6. Anot tarafının kullanım sonrası SEM görüntüleri. (a) O-ring dı ında kalan
kısım NaOH elektrolit tarafından ıslanmayan bölge (b) O-ringin tam altında kalan bölge,
UV tarafından kısmi ı ıma alıyor ve elektolit kısmen ıslatıyor; (c) yüzeyin elektrolitle
temas altında kalan ve UV ı ımasına maruz bölgesi.
ekil 3.7de verilen X ı ını saçınımı grafikleri de bu gözlemi teyid etmektedir. Katot
tarafında anataz tepeleri görünürken anot tarafında bu tepeler tamamen yok olmu tur.

29

iddet (a.u.)
Intensity
(a.u.)

Katot Tarafı

CATHODE SIDE

Anot Tarafı

ANODE SIDE
20

30

40

50

60

70

80

(Degrees)
2 2θ(Derece)

ekil 3.7 Kullanımdan sonra elde edilen X-ı ını kırınımı grafikleri.
Kontrol Deneyleri:
Öncelikle nanotüplerin büyütülmedi i bir titanyum folyo üzerinde yapılan deneyleri
ekil 3.8’ de verilen ölçüm sonuçları ekil 3.5’ te
burada payla mak gerekmektedir.
verilen sonuçlardan yakla ık 5 kat daha yava bir sürece i aret etmektedir. Katot
tarafında sabit bir hız gözlemlenirken anot tarafında hızın zamana ba lı de i ti i, bunun
da yüzeyin yapısında gerçekle mekte olan bozunmadan kaynaklanabilece i
dü ünülmektedir.
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ekil 3.8. TNT büyütülmemi folyodan gaz çıkı ının gözlemlenmesi.
kinci ve üçüncü kontrol deneyleri ise elektrolit çözeltileri yerine çözünmü oksijeni
giderilmi deiyonize suyun hem anot hem de katot tarafından kullanıldı ı sistemlerde
gerçekle tirilmi tir. Hem UV hem de görünür ı ık kullanılarak yapılan bu deneylerin
sonuçları ekil 3.9 ve 3.10’ da verilmektedir. Burada dikkat çekici olan husus gaz
çıkı ının görünür ı ık altında daha yüksek hızlarda gerçekle mesidir. Bu hızların
arkasında sistemin görünür ı ı ı absorplaması nedeni ile daha hızlı ısınmasının mı yol
açtı ı (sıcaklık kontrolü yapılmamı tır) yoksa TNTlerin görünür ı ık duyarlılı ının
yüksek olmasının mı yol açtı ı ayrı bir ara tırmanın konusu olarak önümüzde
durmaktadır. Ti/TiO2 ara yüzeylerinde stokiyometrik olmayan TiOx yapılarının görünür
ı ıkla aktifle ece i literatürde yer aldı ından (Matsuoka et al. 2009) bu olasılı ı da göz
ardı etmemek gerekmektedir.
Kontrol deneyleri sonrasında bipolar elektrotun SEM resimleri çekilmemi tir ancak
çıplak gözle görünebilir bir bozunmanın olmadı ı tesbit edilmi tir.
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ekil 3.9. H-tipi bir hücrede Pt/Ti/TiO2 tipi bipolar elektrot ve deiyonize su kullanılarak
UV ı ıma altında yapılan kontrol deneyinin sonuçları. I ıtma 41 dakikalık karanlık bir
süreçten sonra gerçekle tirilmektedir. Çizgiler okuyucuyu yönlendirmek amacı ile
çizilmi tir.
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ekil 3.10 H-tipi bir hücrede Pt/Ti/TiO2 bipolar elektrodu deiyonize su içinde kullanarak
görünür ı ıkla suyun ayrı tırılması kontrol deneyi. I ıma 5 dakika sonra ba latılmı tır.
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Projenin bu kısmını özetlemek gerekirse H hücresi sistemi kurulduktan sonra yapılan
denemelerde, suyun ayrı tırması tepkimesinin stokiyometrik olarak ilerlemedi i, ayrıca
konsantrasyon polarizasyonunun yarattı ı osmos basıncı nedeni ile hücrede su
seviyesinin sabit tutulamadı ı gözlemlenmi tir. Ancak burada elde edilen en önemli
sonuç, a ırı potansiyeli a mak için bazik tutulan anot tarafındaki TiO2 nanotüplerdeki
ciddi a ınmanın SEM foto rafları aracılı ı ile tesbit edilmi olmasıdır. Burada net bir
biçimde gözlemlenen TiO2 korozyonunun aslında yüksek pH’ da gerçekle en çalı malarda
yaygın olması muhtemeldir. Ancak literatürde raporlandırılan çalı malarda deney öncesi
ve sonrası karakterizasyonların fazla bildirilmemi olması nedeni ile daha önce dikkat
çekilmemi bu nokta sıvı faz deneyler konusunda daha dikkatli olunması boyutunda bir
yayın hazırlamamızla sonuçlanmı tır. Sonuç olarak, yüksek pH ortamında yapılan suyun
fotokatalitik parçalanması tepkimesinin çalı manın bu kısmı perspektifi ile aslında
katalitik olmadı ı, stokiyometrik bir tepkime olarak ilerledi i dü ünülmektedir.
3.2 Z EMASINDA SUYUN PARÇALANMASI
Çalı manın bu boyutunda da Abe tarafından (Abe et al. 2001) önerilen I-/IO3- redoks
çiftini içeren TiO2 anataz ve rutil fazlarının ayrı ayrı kullanıldı ı tepkime sistemi
laboratuvarımızda anataz ve rutil fazlarını birlikte içerdi ini bildi imiz Degussa P25 TiO2
üzerine Pt yüklemesi yapılarak çalı ılmı tır.

ekil 3.11 Z eması sistemlerin kavramsal bir gösterimi(Abe et al. 2005)
Z eması sisteminin kavramsal bir gösterimi ekil 3.11’ de verilmektedir. Burada
fotosentetik sistemlerde varolan Z eması arada bir redoks ta ıyıcı molekül çifti
kullanılarak gerçekle tirilmekte ve suyun ayrı tırılması için gerekli termodinamik itici
güç bu ara tepkime sayesinde büyümektedir.
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Reaktör

3.2.1 Deneysel
Deney düzene i, 500 ml pyrex cam kesikli reaktörü yanında gaz akım giri leri, hat
temizlenmesi için çıkı akımları ve basınç ölçümlerine ek olarak gaz örne i için ba layıcı
bölümden olu an kurulum ekil 3.12’ de gösterilmi tir. Basınç ölçümleri içi su ile
doldurulmu U-tüp barometre ile yapılmı tır. Çözeltinin düzgün karı ım oldu undan
emin olmak için manyetik karı tırıcı kullanılmı tır. Sıcaklık ölçümleri, UV ı ı ı altında
karı ım sıcaklı ının ayrı ayrı içinde ve duvardaki de i imi aynı oldu undan yürütülen
kalibrasyon deneyinden sonra, reaktörün dı tarafından yapılmı tır. I ık kayna ı olarak,
birincil ı ınımı 360 nm’ de olan 100 W Xe lambası kullanılmı tır.
Gaz Giri i
Barometre

Karı tırıcı
ekil 3.12. Z eması ile fotokatalitik su ayrı tırması deneylerinin yapıldı ı düzenek
Ticari olarak bulunabilen Degussa P25 tozu fotokatalizör olarak kullanılmı tır. A ırlıkça
% 0,5 Pt içeren Pt/ Degussa P25 TiO2 katalizörü ıslaklık ba langıcı metodu ile
hazırlanmı tır. Reaktörün içinde 280 ml distile su ile 0,5 g katalizör karı ımı eklenmi tir.
Özel olarak hidrojen ve oksijen olu um deneyleri için, ilgili olan redoks aracıları;
hidrojen olu umu için KI ve oksijen olu umu için KIO3’ ten çözelti içine 0,5 g
eklenmi tir. Sitokiyometrik hidrojen ve oksijen olu um de erlerine sahip olabilmek için,
hem KI’ dan hem de KIO3’ ten art arda a ırlıkça % 0,5 Pt/Degussa P25 TiO2’ den 0,5 g
eklenmi tir. Çözelti reaksiyondan önce çözünmü O2 yi uzakla tırmak için 30 dk boyunca
tepkimeye girmeyen bir gaz ile temizlenmi , çıkı gazları( ürün gazlar) periyodik olarak
sistemden bir ırınga yardımı ile alınmı ve 13X moleküler elekli gaz kromatografisinde
azot ta ıyıcı gazı kullanılarak analiz edilmi tir.
Referans (zemin) deneyleri sadece Degussa P25 ve saf su kullanılarak Degussa P25’ in
suyu ayrı tırabilme hızlarını kontrol etmek için yapılmı tır. Bunun yanında ba ka bir
referans deneyde ilgili olan redoks aracıları olmaksızın yapılmı tır.
3.2.2 Z eması tepkime sisteminde Pt/TiO2 (Degussa P25) üzerinde suyun
ayrı tırılması sonuçları
Projenin bu kısmında, Z- eması fotokatalitik sisteminde anataz ve rutil fazlarının her
ikisine de sahip olan ticari TiO2 ( Degussa P25) kullanılarak sitokiyometrik hidrojen ve
oksijenin e zamanlı olu umu incelenmi tir. Z- eması fotokatalitik sistemi indirgenme ve
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oksitlenme reaksiyonları arasında elektron ta ıma i lemi için arada gidip gelen redoks
aracıları kullanılır. Bu aracılar do al fotosentezin, oksijen olu umunun yer aldı ı
fotosistem II reaksiyonlarını taklit eder. Daha önceki çalı malarda, hidrojen olu umunun
Pt/anataz yapısında oldu u rapor edilirken, oksijen olu umunun TiO2’ nun rutil fazında
oldu u I-/IO3- redoks aracı ile Z- eması reaksiyon sisteminde oldu u rapor edilmi tir
(Abe et al. 2001).

% Deri im

Arada gidip gelen redoks aracıları olmaksızın ve Pt içermeyen nötr pH de erinde yapılan
deneylerde ölçülebilir hidrojen ve oksijen üretilmemesi, bu artlar altında hidrojen ve
oksijenin reaksiyonlarının çok yava oldu unu göstermi tir. Daha sonraki deneyler, özel
olarak uygun kurban(harcanan) I- yada IO3- ajanları kullanılarak oksijen ve hidrojen
olu umlarını ölçmek için yapılmı tır. Reaksiyon sistemi kapalı tutulmu ve gaz fazındaki
konsantrasyon de i imi gaz kromatografı ile belirlenmi tir. Oksijen olu um reaksiyonları
için 280 ml distile su içerisinde 0,5 g KIO3 ile 0,5 g Pt/TiO2 kullanılarak ve hidrojen
olu um reaksiyonu için ise 280 ml distile su içerisinde 0,5 g KI ile 0,5 g Pt/TiO2
kullanılarak yapılan deneylerin sonuçları ekil 3.13 ve 3.14’ te gösterilmi tir.

Süre (dakika)
ekil 3.13 KIO3 kurban (sacrificial) bile en kullanıldı ında açı a çıkan oksijenin zamana
ba lı de i imi
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ekil 3.14 Kurban (sacrificial) madde olarak KI kullanıldı ında açı a çıkan hidrojenin
zamana ba lı de i imi
Sonuçlar, KIO3 kullanılırken oksijen konsatrasyonunun, KI kullanılırken ise hidrojen
konsantrasyonunun keskin bir hızla arttı ını göstermi tir. Baskın bile enlerin her iki
durumda da artması zaman ilerledikçe di er bile enin dakikalık artı ıyla limit de erlere
ula tı ı e ilimindedir. Bu sonuçlar, deneyde kullanılan katalizörün IO3- iyonları
varlı ında oksijen olu umunu ve I- iyonlarının varlı ında hidrojen olu umu performasını
onaylamaktadır. Olu an gazların toplamı %100 etmemektedir, çünkü reaksiyon çözeltisi,
sistem kapatılmadan önce azot gazı ile temizlenmi tir ve bunun yanında reaksiyon
ba ladı ında, reaktör içerisinde sadece azot bulunmaktadır.
Oksijen kaça ından kaynaklanan (insan kaynaklı) deney hatalarından kurtulmak için,
sistem kapalıdır ve mühürlenmi tir. Fakat yine de, ilk olarak hidrojen olu um prosesinin
ba latılması ve sonra oksijen olu um aracılarının sisteme ikinci basamakta enjeksiyon ile
yapılması tavsiye edilmektedir. ekil 3.15, pH =11 iken sırasıyla öncelikle hidrojen
olu umunu sa lamak için arada gidip gelen aracının (0,5 KIO3) 280 ml distile suya
eklenmesi ile konsantrasyon de i imini göstermektedir. Sistem ekil 3.14’ te gösterildi i
gibi KI ile yüklendi inde normal olarak cevap vermektedir ve sonra hidrojen
konsantrasyonu aynı dozda KIO3 yüklendi inde dü meye ba lamaktadır. Konsantrasyon
profilleri bir süre sonra hidrojen ve oksijen oranında statik olarak 1:2 oranına
eri mektedir. Reaktör vakumlandıktan sonra da hidrojen ve oksijen konsantrasyonları ani
olarak yine 1:2 oranında oldu u görülmü tür. Çözeltinin pH’ sı reaksiyon akısının
sınırlandırılmasından sonra ölçülmü ve aynı reaksiyon ba langıcında oldu u gibi 11
olarak bulunmu tur.
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µmol O2

µmol

µmol H2

Süre (saat)
ekil 3.15. Z- eması ile elde edilen hidrojen ve oksijenin çıkı hızlarının zamana ba lı
de i imi.
Sistem KI ile yüklenildi inde, KI’ nın reaksiyonun tek taraflı do asından dolayı, yüksek
miktarda hidrojen kaydedilmi tir ve KI çözeltideki ve katalizör yüzeyindeki yük
nötürle mesi için verilen elektronlardan ötürü harcanan ajan olarak kullanılmı tır. Çözelti
üzerine KIO3’ ün eklenmesiyle reaksiyon ba lantısı giri bölümünde verildi i gibi
kapatılmı tır ve sitokiyometrik H2 ve O2 olu umu mümkün olmu tur. Sistem sıcaklık ve
basıncının da ölçümü ile birlikte elde edilen hidrojen ve oksijen miktarları µmol
cinsinden nicel olarak hesaplanmı ve ekil 3.15’ te gösterilmektedir.
Sistemdeki konsantrasyon, sıcaklık ve basınç profillerinin bilinmesi, ekil 3.15’ te de
gösterilen reaksiyonda olu an maddelerin mol sayılarının hesaplanmasını sa lamı tır.
Sonuçlar, reaksiyonun ilk olarak (KI) hidrojen olu um ajanı ile ba latıldı ından,
hidrojenin molar dönü ümünün arttı ını göstermektedir. Oksijen olu umunu sa layan
aracının (KIO3) eklenmesi hidrojen olu umunu bastırmı ve oksijen mol sayısının yava
bir ekilde artmasını sa lamı tır. Bu basamaktan sonra, reaktör içerisinde hidrojen
moleküllerinin oksijen moleküllerine oranı sitokiyometrik de ere ula mı tır. Toplam
oksijen olu um miktarının eklenen KIO3 miktarından fazla olması suyun ayrı tırılması
reaksiyonunun katalitik olarak devam etti ini göstermektedir. Hidrojenin ba langıç
olu um hızı 360 mol/g katalizör-saat olarak bulunmu tur. ekil 3.15’ te de görüldü ü
gibi, sistem vakuma ula tıktan sonra, 1:2 oksijen, hidrojen sitokiyometrisi ve gaz olu um
hızlarının aynı olarak kalması deney süresi içerisinde Z- emasının stabilitesini
göstermektedir.
4. CO2’N N ADSORPLANMASI
Karbon dioksit’ in adsorplanması, çevredostu enerji teknolojileri açısından da büyük
önem ta ıyan bir problemdir. Bu nedenle hem fotokatalitik olarak aktif olabilecek hem
de yüksek yüzey alanı olan yapıların kullanılması mantıklı bir ba langıç noktası olarak
görülmü , ve TiO2’ nin SBA-15 yapıları içinde CO2 tutma özellikleri incelenmi tir. Bu
denemeler hem hacimsel adsorplanma yöntemi ile nicel, hem DR FTS yöntemi ile nitel,
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hem de adsorplanma kalorimetresi kullanılarak adsorplanma ba enerjileri açısından üç
farklı yöntemle gerçekle tirilmi tir.
4.1 Deneysel
Adsorplanma çalı maları bu proje çerçevesinde hazırlanan SBA-15 yapıları içine
yerle tirilmi TiO2 üzerinde yapıldı ı gibi ayrıca referans malzeme olarak seçilen
Degussa P25 üzerinde de gerçekle tirilmi tir. SBA-15 içinde TiO2 malzemesi do rudan
sentez yöntemi kullanılarak hazırlanmı tır. Hazırlanma yöntemi laboratuvarımızda daha
önce ZrO2 katkılı SBA-15 malzemelerinin hazırlanı yöntemi ile aynı ekildedir
(Degirmenci et al. 2007).
Adsorplanma deneyleri bu proje çerçevesinde kurulan vakum manifoldu ve DR FTS
hücresinde ( ekil 4.1) infrared spektroskopi yöntemi ile ve laboratuvarımızda mevcut
adsorplanma mikrokalorimetre ünitesinde de kalorimetrik olarak yapılmı tır.
Kalorimetrik yöntemin ayrıntıları daha önceki yayınlarımızda ayrıntısı ile verildi inden
burada detaya girilmeyecektir(Uner et al. 2003; Uner et al. 2005).

ekil 4.1 DR FTS düzene i ve vakum manifoldu
4.2 Farklı TiO2 yapılarıüzerinde CO2, CO ve hidrojen adsorplanması çalı maları
4.2.1. CO2 adsorplanması
SBA-15, sundu u yüksek yüzey alanları nedeni ile TiO2 için evsahibi yapı olarak
seçilmi ve bu yapı içinde do rudan sentez yöntemi ile farkli TiO2 içeren malzemeler
hazırlanmı tır. SBA-15 yapıları içinde hazırlanan TiO2 yapıları ile ilgili karakterizasyon
çalı maları, NMR spektroskopisi, XPS ve UV-Vis kullanılarak yapılmı tır ((Degirmenci
et al. 2008; Ergun et al. 2007).
Karbon dioksitin SBA-15 ve TiO2 içeren SBA-15 üzerinde ve saf TiO2 üzerinde
adsorplanması deneylerinin sonuçları ekil 4.2’ de verilmektedir. Oda sıcaklı ında
yapılan deneylerde SBA-15 yapısının en fazla CO2 adsorpladı ı gözükmektedir. Ancak,
bunun SBA-15’ in yüzey alanının TiO2 eklendi inde azalması (Tablo 4.1) nedeni ile
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toplam adsorplama kapasitesindeki dü meden kaynaklı bir fark oldu u göze
çarpmaktadır.
Adsorplanma miktarlarının fazla olabilmesi için deneyler örnekler 0 °C sıcaklıkta
tutularak yapılmı tır. ekil 4.3’ ten de anla ılaca ı gibi saf TiO2 yakla ık 50 Torr basınçta
doyma e ilimi gösterirken, SBA15 içeren yapılarda bu e ilim deneylerin yapılabildi i
150 Torr basınçlarda henüz görülmemektedir. SBA-15 yapılarında deneylerin dü ük
basınçlarda kesilme zorunlulu u ise ekil 4.4’ te gösterilmektedir. Termodinami in
kinetikle çeli ti i, ekil 4.4’ te net olarak gözlemlenmektedir. Adsorplanma miktarları
artarken, sıcaklı ın dü mesi sonucunda dengeye ula ma süresi çok fazla artmaktadır.
ekil 4.3’ teki her bir veri için yakla ık 10 saat denge için beklenilmesi zorunlulu u, bu
deneyleri atmosfer basıncına kadar götürmemizi engellemi tir.
Tablo 4.1. CO2 adsorplanması yapılan deneylerde kullanılan malzemelerin BET Yüzey
alanları
Kullanılan Malzeme

Adsorplanan mol sayısı (kümülatif)
(µmol CO2/g katalizör)

SBA-15
TiO2-SBA-15
TiO2

BET Yüzey
alanı (m2/g)
770
500
50

CO2 adsorpsiyonu (250C)

Basınç (torr)
ekil 4.2. Karbon dioksit’ in SBA-15 içeren yapılarda ve referans TiO2 üzerindeki
adsorplanma izotermleri. Deneyler oda sıcaklı ında gerçekle tirilmi tir.
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Adsorplanan mol sayısı (kümülatif)
(µmol CO2/g katalizör)

CO2 adsorpsiyonu (00C)

Basınç (torr)
ekil 4.3. Karbon dioksit’ in SBA-15 içeren yapılarda ve referans TiO2 üzerindeki
adsorplanma izotermleri. Deneyler 0°C sıcaklıkta gerçekle tirilmi tir.

Basınç (torr)

CO2 adsorpsiyonu (00C)

Süre (dakika)
ekil 4.4 CO2’ nin Ti-SBA-15 üzerinde 0 °C sıcaklıkta adsorplanma kineti i
ekil 4.4’ ün bize aktardı ı bir di er bilgi de mezogözenekli bu yapılarda adsorplanma
hızının gözenekler içindeki difüzyon ile sınırlı oldu udur. Malzemelerin adsorplanma
kapasitesinin iki mertebe artmasının ( ekil 4.1) bedeli olarak bu kapasitenin bedelinin
adsorplanma hızları olarak ödenmesi olarak kar ımıza çıkmaktadır.
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Adsorplanma Isısı (kJ / mol)

Adsorplanan karbon dioksit’ in yüzeydeki ba lanma yapısı ve enerjisini anlamak için de
adsorplanma kalorimetresi ve DR FTS deneylerinden yararlanılmı tır. Adsorplanma
kalorimetresi ile yapılan ölçümler ekil 4.5’ te gösterilmektedir. ekil 4.5’ te Degussa P25
TiO2 üzerinde CO2 adsorplanmasının merkez enerji da ılımı gözenekli yapılarda sıklıkla
rastlanan yüksek ısılardan dü ük ısılara do ru bir da ılım göstermekte ve yüzeyin
doymu olması açı a ısı çıkmaması eklinde belirlenmektedir. Degussa P25 malzemesi
üzerinde yüzeyin 15 µmol/g mertebelerinde doymu oldu u ortaya çıkmaktadır. Buna
kar ılık, SBA-15 yapısı içinde CO2 adsorplanma ısıları 20-40 kJ/mol aralı ında sabit bir
ekilde seyretmektedir. Bu da TiO2’ nin yapı içerisinde düzenli bir ekilde da ıldı ını,
veya yapıdaki düzenin CO2 adsorplanma ısılarını belirledi ini dü ündürmektedir. Deney
düzene indeki üst basınç sınırı olan 10 Torr’ a ula ıldı ında yüzeyde doyma belirtisi
görülmemi tir. Bu da ekil 4.2 ve 4.3’ te verilen verilerle uyum içindedir.

Adsorplanan CO2 / g katalizör
(mikromol / g)
ekil 4.5 Saf TiO2 ve TiO2-SBA-15 üzerinde CO2 adsorplanma ısılarının yüzey
kaplanma oranı ile de i imi.
Adsorplanan CO2 bir de in-situ DR FTS ile incelenmi tir. 100 Torr basınç altında farklı
malzemeler üzerinde CO2 adsorplanması deneylerinin sonuçları ekil 4.6’ te
verilmektedir.
ekil 4.6’ te de nitel olarak görülece i gibi yüksek yüzey alanlı
malzemelerde adsorplanan CO2 miktarı artmaktadır. DR FTS deneyleri sonucunda
3700, 2340 ve 1625 cm-1 de erlerinde so urulma tayfları gözlemlenmektedir. Bu tayflar
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sırası ile OH, CO2 asimetrik gerilme ve CO2’ nin yüzeyde OH ile yaptı ı bikarbonat
gerilme titre imlerine kar ılık gelmektedir(Bando et al. 1997). TiO2- SBA-15 örne i
üzerinde CO2 adsorplanmasının basınca ba lı olarak de i imi ise ekil 4.7’ de
verilmektedir. ekil 4.7’ de verilen tayflar, her bir basınçta elde edilen tayfın bir önceki
basınçta elde edilen tayftan çıkarılması sonucunda elde edilmi tir. Dolayısı ile o basınç
aralı ında yüzeyde gerçekle en de i imi göstermektedir. Bu tayflardan elde edilen en net
bilgi, OH gerilim bölgesi olan 3400-3700 cm-1 aralı ında CO2 adsorplanması sonrasında
olu an geni so urma tayfıdır. Bunu CO2’ nin yüzeydeki OH grupları üzerinde HCO3
yapısı olu turacak ekilde adsorplandı ı eklinde yorumlamak mümkündür. Dolayısı ile
SBA-15 yapısı içerisinde bol miktarda bulunan OH gruplarının kullanıldı ı CO2
adsorplanması fikri makul gözükmektedir.

Absorbans

Sadece ofset uygulanmı , aynı skala kullanılmı tır.
H2 ile öni lem uygulanmı örnekler

Dalganumarası (cm-1)
ekil 4.6 CO2’ nin saf TiO2 ve SBA-15 içeren yapılardaki adsorplanmasının DRIFTS
yöntemi ile izlenmesi
2340 cm-1de görünen so urma tayfında malzemeden ve/veya basınçtan kaynaklı bir
kayma gözlemlenmedi inden, üzerinde fazla durulmamı tır. Bu tayfın gaz fazı ve
yüzeyde adsorplanmı CO2’ den kaynaklandı ı ekil 4.7’ den anla ılmaktadır.
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Absorbans farkı

CO2 adsorpsiyonu, H2 öni lemi

Dalganumarası (cm-1)
ekil 4.7. TiO2-SBA-15 yapısı üzerinde CO2 adsorplanmasının DR FTS tayfları. Tayflar
her bir basınç aralı ında bir önceki ölçüm tayfının çıkarılması ile elde edilmi tir.
4.2.2 Pt/TiO2 üzerinde hidrojen ve CO adsorplanması çalı maları
Suyun ayrı tırılması üzerine yapılan sıvı faz deneylerde kullanılan Pt/TiO2 katalizöründe
Pt parçacıklarının boyutlarının belirlenebilmesi için kimyasal adsorplanma deneyleri
yapılmı tır. Bu deneyler adsorplanma kalorimetresi ile yapıldı ından ayrıca hidrojen ve
ekil 4.8’ de gösterilen
karbon monoksitin adsorplanma ısıları da belirlenebilmi tir.
adsorplanma ısısı grafi inde ilginç olan Al2O3 destekli Pt katalizörleri üzerinde ölçülen
adsorplanma ısılarının gösterdi i davranı ın dı ında bir davranı sergiliyor olmasıdır.
Al2O3 katalizörleri üzerinde CO adsorplanma ısıları belirgin bir ekilde hidrojen
adsorplanma ısılarından daha yüksek iken(Uner et al. 2005), TiO2 destekli katalizörlerde
hidrojen adsorplama ısısı daha yüksek çıkmaktadır. Bunun gerekçelerinden bir tanesi,
TiO2 destekli katalizörlerin literatürde Güçlü Metal Destek Etkile imi (Strong Metal
Support Interaction) olarak bilinen, deste in kısmi olarak indirgendikten sonra metal
parçacıklarının yüzeyine do ru hareketlenmesi ve yüzeyi kaplaması olayıdır. Bu ekilde
metal parçacıklarla elektronik olarak etkile imi ve dolayısı ile adsorplanan moleküllerin
ba enerjilerini etkilemesi durumu söz konusu olabilir.
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ekil 4.8. Karbon monoksit ve hidrojenin Pt/TiO2 üzerinde adsorplanması
5. CO2’N N ND RGENMES
CO2’ nin indirgenmesi, tepkimenin çok yava olmasından dolayı kesikli bir reaktörde
çalı ılmı tır. Bu çalı malarda fotokatalizörün yüzeyinin tümünün ı ıma almasını
sa lamak için katalizör cam boncuk yüzeylerine sol-jel yöntemi ile kaplanmı tır. Sol-jel
yöntemi ile yapılan kaplamalar Pt ile farklı metotlarla katkılandırılmı tır. Pt ile
katkılandırılan malzemeler üzerinde CO2 su buharı ile laboratuvarımızda mevcut bir
vakum manifoldunun uyarlanarak dönü türüldü ü kesikli bir reaktör sisteminde
indirgenmi tir. Aynı zamanda, CO2’ in sıvı fazda indirgenmesi de bakır katkılı titanyum
dioksit katalizörleri ile kesikli sistemde çalı ılmı tır.
5.1 Deneysel
5.1.1 Sol jel ile cam boncukların kaplanması
Sol –jel kaplamalarda etanol, asetik asit ve su sırasıyla çözücü, modifiye ajanı ve hidroliz
ajanı olarak kullanılmı tır. Su miktarı sol-jel sentez metodunda jelle me zamanını
belirler. Sentez prosedürü karı ımın sol halinde en az altı saat kalmasını gerektirir. Bu
yüzden su- tetraisopropilortotitanat oranının prosedürle uyumlu olması önemlidir.
Titanyum dioksit kaplaması için hazırlanan sol karı ımı (metod 1):
tetraisopropilortotitanat, etanol, asetik asit ve suyun [14.2 : 18.4 : 0.24 : 0.5] hacimsel
oranlarında karı tırılmasıyla hazırlandı. Daha kararlı bir sol karı ımı elde etmek için, su,
asetik asit ve kullanılan etanolün yarısı kadarı ayrı bir yerde karı tırıldı ve
tetraisopropilortotitanat-etanol karı ımına eklendi. yi bir karı ma ve lokal jelle meyi
önleme açısından, ekleme i lemi yava ça ve karı tırılarak yapıldı. 8 saat karı tırılma
sonrasında cam boncukların sol karı ımına 7.5 cm/dakika hızı ile daldırılarak, 10 dakika
sol karı ımında bekletilip aynı hızda karı ımdan dı arı alınması ile kaplamalar hazırlandı.
Boncuklar 120 0C’ de fırınlandı. Sonrasında 4000C’ de yarım saat kalsinasyona tabi
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tutuldu. Daldırma, fırınlanma ve kalsinasyon i lemleri üç kez tekrar edildi ( ekil
5.1)(Ozcan 2005). Kalsinasyon sıcaklı ının ve kurutmanın etkilerini incelemek
maksadıyla kalsinasyon sıcaklı ı ve süresi arttırılarak ve normal etüv yerine vakum etüvü
kullanılarak kaplama prosedürü modifiye edildi.

ekil 5.1: Metod 1 ve yapılan modifikasyonlar
Metot 2 (met2) ve metot 3 (met3)’ te temel de i iklik sentez oranları ve süresi olmu tur.
Bunun yanında uygulanan prosedürde kurutma süresi, kalsinasyon sıcaklı ı, ve kurutma
aracı (fırın, vakum etüvü, mikrodalga) de i tirilerek katalizörün aktivitesi arttırılmaya
çalı ılmı tır.
Metot 2’ deki sol karı ımı tetraisopropilortotitanat, etanol, asetik asit ve suyun [15 : 90 : 1
: 1], metot 3 için ise [9 : 180 : 3.8 : 1] hacimsel oranlarında karı tırılmasıyla hazırlandı.
Karı ım i lemi met2 için 21 saat met3 için 15 saat olarak uygulandı. Kaplama metot
1’ deki gibi daldırma – kaplama yöntemiyle yapıldı. Boncuklar 120 0C’ de hava içerikli
ortamda fırınlandı. Sonrasında 4000C’ de yarım saat kalsinasyona tabi tutuldu. Daldırma,
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fırınlanma üç kez tekrar edildi ve kalsinasyon i lemi uygulandı. TiO2 film kaplanmı
boncuklardan bir kısmına fazladan 1 saat kalsinasyon i lemi uygulandı. Met2
formulasyununa göre sentezlenmi bir ba ka çalı mada ise kalsinasyon sıcaklıkları ve
süreleri de i tirildi ( ekil 5.2).

ekil 5.2: Metot 2 - 3 akım eması
Uygulanan metodlarla yapılan cam üzerine kaplamanın anataz fazında oldu u
görülmü tür ( ekil 5.3).
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ekil 5.3. Kaplamanın X ı ını kırınımıtayfının anataz ile kar ıla tırılması
Bu metotlar uygulanırken Pt’ in sol içine katılarak veya kaplama yapıldıktan sonra cam
boncukların Pt içeren çözeltiye daldırılıp kalsine edilmesi ile de Pt yüklemesi
gerçekle tirilmi tir.
Bakır katkılı titanyum dioksit katalizörler a ırlıkça %1, 2 ve 3 lük olarak ıslaklık
ba langıcı ve sol-jel metotlarıyla hazırlanmı tır. Islaklık ba langıcı metotunda, her gram
katalizör için 2 ml saf su içinde bakır kayna ı (Cu(NO3)2·3H2O) çözülmü tür. Sol-jel
metodunda titanyum kayna ı olarak titanyum izopropoksit, etanol, asetik asit ve su,
sırasıyla (15:90:1:1) oranında kullanılmı tır. Karı ım 12 saatlik karı tırıldıktan sonra
bakır kayna ı; Cu(NO3)2·3H2O, hesaplanan miktarda eklenmi ve yarım saat daha
karı tırılmı tır. Hazırlanan katalizörler 150°C de 2 saat etüvde kurutulmu ve 500°C’ de
yarım saat kalsine edilmi tir.
Yapılan TEM çekimleri ile ıslaklık ba langıcı ve sol-jel metotu kar ıla tırılmı tır. ekil
5.4’ te sol-jel yöntemiyle hazırlanan %2 lik Cu/TiO2 görülmektedir. Sol-jel ile hazırlanan
katalizörde 0.77 nm’ lik kafes aralı ına sahip bakır-titanat olu umu gözlenmi tir. Bu
malzeme üzerinde aktivite gözlemlenememi tir.
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ekil 5.4. Sol-jel ile hazırlanan %2 Cu/TiO2 nin TEM resmi

5.1.2 Tepkime Deneyleri
Tepkime deneyleri, 10-6 Torr gerizemin (background) basıncın turbomoleküler (Pfeiffer)
basınç istasyonu ile sa lanabildi i, basınç ölçümlerinin 1000 Torr sınırına kadar Baratron
basınç ölçerlerle yapılabildi i yakla ık 100 cm3 hacimli bir manifoltta
gerçekle tirilmi tir. Bu manifolda örnekler gaz kromatografı için örneklemenin septumlu
bir arayüz ile yapılabildi i bir cam hazne içinde yerle tirilmi tir. Tepkime için gerekli su
bir sıvı ırıngası ile sisteme enjekte edilmi ve sıvı buhar dengesi ile gaz fazının
doygunlu unu sa layacak ekilde fazla su manifoldun duvarlarında yo u ma olacak
kadar sisteme verilmi tir. Sisteme karbon dioksit 680 Torr toplam basınç elde edecek
ekilde eklenmi ve UV ı ıması ile deneyler gerçekle tirilmi tir. UV kayna ı olarak 360
nm dalga boyunda 100 W gücünde bir lamba kullanılmı tır.
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ekil 5.5 Tepkime deneylerinin yapıldı ı düzenek
5.2 CO2 indirgeme tepkimeleri
5.2.1 Yapıya görünür ı ık aktivitesi kazandırma
Karbon dioksit’ in su ile gaz fazında indirgenebilirli i gurubumuzun daha önce yaptı ı
Bu proje çerçevesinde
çalı malarda ortaya konulmu tu (Ozcan et al. 2007).
gerçekle tirmeyi hedefledi imiz CO2’ nin su ile indirgenmesinin mekanizmasının
anla ılması için yeni bir seri deney tasarlanmı ve uygulanmı tır. A a ıda bu deneylerin
sonuçları payla ılacaktır.
Öncelikle, gurubumuzun yürüttü ü kuramsal çalı malar çerçevesinde, TiO2 yapısının
içine Pt eklenildi inde yapının görünür ı ık aktivitesi kazanma olasılı ı DFT kullanılarak
ortaya konulmu tur(Mete et al. 2009). Bu proje kapsamında öngördü ümüz görünür ı ık
aktivitesinin katalizörlere kazandırılması hususunun bu çerçevede izlenmesine karar
verilmi , ve metot kısmında anlatılan hazırlama prosedürüne bitmi kaplamada % 0.1 Pt
olacak ekilde Pt tuzu (Pt(NH3)4Cl2.H2O) eklenmi tir. Hazırlanan bu malzemenin
görünür ı ık so urma yetisini öngörmek için UV so urma tayfları elde edilmi tir. ekil
5.6’ dan da görülece i gibi UV so urma tayfları Pt eklenmesi ile fazla de i memektedir.
Ancak kaplama kalınlı ı arttıkça görünür ı ık bölgesinde so urma artmaktadır.
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ekil 5.6 Kaplamaların UV so urma tayfları
5.2.2 Kaplama kalınlı ının metan olu turma hızına etkisi
Bu kaplamaların gaz fazında metan olu turma kineti i, olu an metan Gaz
Kromatografında (Varian 3900) kılcal bir kolon (Poraplot Q) kullanılarak ayrılmı ve
FID ile analiz edilmi tir. Nicel ölçümler için bo tepkime sistemine bilinen basınçlarda
metan karbon dioksit içinde gönderilerek kalibrasyon verileri elde edilmi tir.
Bir, üç ve be kat kaplanmı boncukların kaplanmı katalizör a ırlı ına göre normalize
edilmi metan olu ma hızları ekil 5.7’ de gösterilmektedir. ekil 5.7’ deki veriler bir kaç
açıdan ilgi çekici görünmektedir.
Bunlardan birincisi farklı metotlarla yapılan
kaplamaların tepkime hızına çok ta büyük bir etkisinin olmadı ıdır. kinci önemli
saptama ise, katalizör a ırlı ına göre normalle tirilmi tepkime hızlarının kaplama
kalınlı ı arttıkça artmasıdır ki bu aslında beklenmedik bir sonuçtur. Birim katalizör
a ırlı ına göre normalize edilmi tepkime hızlarının kaplama kalınlı ı arttıkça artmasının
temel iki gerekçesi olabilir.
Bunlardan birincisi katalitik aktivitenin gerçekle ti i merkez sayısının kaplama kalınlı ı
arması ile artması eklinde olabilir. Bu da kaplamanın kesintisiz bir film olmadı ı, yapı
içinde moleküllerin hareket edebilece i gözeneklerin olmasını dü ündürmektedir.
Örnekler üzerinde yapılan SEM ölçümlerinde yapıda kuruma sırasında olu an çatlaklar
gözlemlenebilirken ( ekil 5.8) , mikro-gözeneklilik hakkında fazla bir bilgi elde
edilememi tir.
BET kullanılarak yapılan yüzey alanı ölçümleri Tablo 5.1’ de
verilmektedir. Bu ölçümlerde de beklenildi i gibi dü ük olan özgül yüzey alanı, kaplama
kalınlı ı arttıkça kısmen artmaktadır ve varsayımımızı do rulamaktadır.
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ekil 5.7 Katkılandırılmamı TiO2 kaplamalarının katalizör a ırlı ına göre normalize
edilmi metan olu turma hızları

ekil 5.8 Kaplamaların SEM ölçümleri, (a) ve (b) film kalınlıklarını göztermektedir. (c)
ve (d)de ise filmde kuruma sırasında olu an çatlaklar görünmektedir.
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Tablo 5.1 TiO2 film kaplamaların kaplama sayısına göre BET yüzey alanı de i imleri
Kaplama kat sayısı
m2/g
3 kat kaplama
48.95
5 kat kaplama
63.04
kinci neden ise kaplama kalınlı ı arttıkça yüzeyin ı ı ı so urma kapasitesi, dolayısı ile
elektron de ik çifti olu turma kapasitesinin artmasıdır. Yı ın derinli inin çok olmadı ı
durumlarda elektron de ik çiftlerinin yüzeyde geri birle me tepkimesine girdikleri
bilinmektedir. Belli bir kaplama kalınlı ının üzerinde ise opaklık ve yı ın geri birle me
sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu çalı madan gözlemledi imiz ise, be kat kaplama ile
bile henüz bu sınıra eri emedi imiz gerçe idir. kinci nedeni do rulamak için yapılması
gereken fotolüminesans deneyleri olanaklarımız çerçevesinde gerçekle tirilememi
olmakla birlikte ileriki çalı malarda dikkate alınması amacı ile burada kaydı
dü ülmektedir.
5.2.3 Pt eklenmi katalizörlerin metan olu turma aktivitesi
Pt eklenmi kaplamalarda ise ilginç bir biçimde kaplama kalınlı ı arttıkça özgül
aktivitenin sistematik olarak dü tü ü gözlemlenmektedir ( ekil 5.9). Bu sistematik
dü ü ün kaplamaların kalsinasyonu sırasında yapı içerisinde bulunan Pt tarafından
katalizlenen bir süreçten kaynaklandı ı dü ünülmektedir.
Yapılan yüzey alanı
ölçümlerinde Pt içeren kaplamaların yüzey alanlarının göreceli olarak daha dü ük olması
bunu do rulamaktadır (Tablo 5.2).
1 kat-Pt-TiO2-29 boncuk
3 kat-Pt-TiO2-26 boncuk

7

5 kat-Pt-TiO2-30 boncuk
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ekil 5.9. Kaplama sırasında Pt eklenmi fotokatalizörlerin metan olu turma aktiviteleri
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Tablo 5.2. Pt içeren kaplamaların kaplama sayısına göre BET yüzey alanı de i imleri
m2/g
Pt-TiO2-3 kat kaplama
42.5
Pt-TiO2-5 kat kaplama
28.8
5.2.4 Pt kaplanmı katalizörlerin aktivitesi
Pt kaplamasının yapı içinde olmasına ek olarak yapı üzerine de ıslaklık ba langıcı
(incipient wetness) yöntemi kullanılarak konulmasının etkisi de ayrıca incelenmi tir.
Üzerine Pt kaplanan katalizörlerin metan olu turma aktiviteleri daha da dü mü tür. Bu
beklentilerimizin dı ında gerçekle en sonuçların yorumlanması için ek deneyler
tasarlanmı tır. Pt katalizörünün fotokatalizör üzerine kaplanmasının gerekçesi, bir önceki
bölümde ayrıntısını verdi imiz suyun parçalanması tepkimesi kısmında ayrıntısı ile yer
almaktadır. Pt fotokatalizörlerde yük ta ıyıcılarının ayrı ması (Schottky etkisi) amacı ile
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca suyun ayrı tırılması tepkimelerinde de hidrojenin
sistemden çıkabilmesi için Pt metaline gereksinim duyulmaktadır. Ancak bu çalı mada Pt
Bunun
eklenmesi katalizörün aktivitesinin iyice dü mesine neden olmu tur.
gerekçelerinin sorgulanması yerine, Pt içeren katalizörlerde mekanizma için ipucu
verecek birtakım deneylerin yapılması tercih edilmi tir.
Kullanımdan dolayı aktivite kaybı: Katalizörün tekrar kullanımı sonrasında aktivitesinin
korunup korunmadı ını incelemek amacı ile bir seri deney yapılmı tır. Bu deneylerin
sonuçları ekil 5.9’ da verilmektedir. ekil 5.9’ dan da gözlemlenebilece i gibi pe pe e
kullanımda katalizör aktivitesini yitirmekte, üçüncü kullanımda aktivitesi
sıfırlanmaktadır. Aktivite kaybının yapısal bir bozunmadan mı yoksa tepkimenin hız
belirleyici basama ı olarak dü ündü ümüz suyun ayrı tırılması tepkimesinin
yava lı ından kaynaklanan bir karbon birikmesinden mi oldu u konusunu
inceleyebilmek için sistem vakuma alınmı ve daha sonra 680 Torr hidrojen
ekil 5.11’ de
ekil 5.10’ da gösterilen verilere eklenerek gösterilen
gönderilmi tir.
hidrojen eklemesi sonucu olu an metan miktarı, taze katalizörün aktivitesinin çok
üstünde çıkmaktadır. Her hidrojen gönderimi sonrasında ölçülen ba langıç hızları son
derece tutarlı bir ekilde birbiri ile aynı çıkmaktadır. Bu da hidrojen olu umu
basama ının hız belirleyici basamak oldu unu, yüzeyde kokla ma eklinde karbon
birikimi gerçekle ti i(Uner et al. 1999) ve biriken bu karbonun gönderilen hidrojen ile
kolaylıkla tepkimeye girerek metan olu turdu unu ortaya koymaktadır. ekil 5.11’ de
gösterilen son grafik ise sisteme sadece CO2 gönderilmesi ile olu an metan miktarını ve
olu um hızlarını ortaya koymaktadır. Burada metan olu um hızı suyun indirgeyici olarak
kullanıldı ı taze katalizör üzerindeki metan olu um hızından yakla ık üç kat daha
fazladır. Dikkat edilmesi gereken nokta bu deney sırasında hiç indirgeyicinin
gönderilmemi olmasıdır. Buradan yapaca ımız çıkarım ise bir önceki deney sırasında Pt
üzerinde tersinmez olarak adsorplanmı olan ve ta ma (spillover) mekanizması ile TiO2
üzerinde depolanmı olan adsorplanmı hidrojenin CO2 indirgemek ve metan üretmek
amacı ile kullanılıyor olmasıdır. Bu tepkime sırasında olu an metanın bir süre sonra
ortadan kayboldu u gözlemlenmektedir. Bu geri dönü ün tepkime dengeleri nedeni ile
olma olasılı ı yüksektir.
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ekil 5.10 Katalizörün aktivite kaybının izlenmesi
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ekil 5.11. Hidrojen kullanılarak yüzeydeki karbonla mı ara ürünlerden metan eldesi.
Ta ma olayının teyid edilebilmesi için taze katalizör hidrojen ile indirgenmi ve yüzeyde
ta ma olayı ile adsorplanmı hidrojenin kalabilece i ko ullarda vakum uygulanmı tır (10
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dakika). Daha sonra yüzeye CO2 gönderilmi , ve metan olu um kineti i izlenmi tir.
Sonuçlar ekil 5.12’ de gösterilmektedir. ekil 5.12’ de her basamakta tepkenlerden
sadece birisi gaz fazında verilmekte, di er tepken yüzey ara ürünü olarak sistemde
bulunmaktadır. lk basamakta indirgeme sırasında yüzeye ta mı olan hidrojen
kullanılarak metan olu maktadır. kinci basamaktaki çok yüksek metan olu ma hızı,
yüzeydeki karbon ara ürünlerinin karbondioksitin beslendi i basamakta olu masından
sonra ortama beslenen hidrojenle doyurularak elde edilmesi ile olu maktadır. Bir saat
süre ile tepkime izlenmekte ve sistem vakuma alınarak taze hidrojen beslenmektedir. Her
hidrojen beslenmesinde tepkime hızının biraz daha dü mesi yüzeydeki karbon ara
ürününün azalmasından kaynaklanmaktadır. En son basamakta ise sistem bo altıldıktan
sonra sadece karbon dioksit beslenerek yüzeyde ta ma ile kalmı hidrojen kullanılarak
metan elde edilmektedir. lk ve son basamaktaki metan olu um kineti i ve miktarlarının
benzerli i de katalizör açısından aktivite kaybı olmadı ının kanıtı olarak da
yorumlanmaktadır.
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ekil 5.12 Metan olu um kineti inin hidrojen gazı ile de i imi
Son olarak ta hidrojen tepkimesinin karanlıkta gerçekle ip gerçekle medi ini anlamak
için bir seri deney yapılmı tır. Bu amaçla katalizör yüzeyi CO2+H2O karı ımı ile iki
defa birer saatlik UV altında tepkimeye sokulmu ve metan olu um kineti i izlenmi tir
( ekil 5.13) . Yüzeyin karbon ara ürün ile kaplandı ına emin olunduktan sonra hidrojen
gönderilmi ve karanlıkta metan olu um kineti i izlenmi tir. Metanın olu tu u ama
olu um hızının UV altındakine kıyasla daha dü ük oldu u ve aktivitenin hemen
kayboldu u gözlemlenmektedir. Tepkime hızının sıcaklıkla artıp artmayaca ı ortam
sıcaklı ı 85 °C olarak ayarlanıp izlenmi , ve yüksek metan olu um hızları
gözlemlenmi tir. Ancak olu an metanın korunamadı ı ve tepkimenin izlendi i bir saatlik
sürede kayboldu u da gözlemlenmi tir. Son olarak ortama hidrojen gönderildikten sonra
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UV ı ıması altında tepkime hızları izlenmi ve UV ı ıması altında metan olu um
kineti inin çok daha yüksek oldu u belirlenmi tir.

ekil 5.13 Metan olu um kineti inin hidrojen gazı ile de i imi. Karanlık deney.
Bütün bu deneyler sonucunda metan olu umu sırasında ciddi bir kok birikmesi oldu u,
biriken kokun yüzeyde olu an HCO3- ara ürün ile ba ladı ı, hidrojen sa lanabildi i
durumda tepkime hızlarının çok daha yüksek de erler verdi i sonucuna varılmaktadır.
Ayrıca, hidrojenin yüzeyde ta ma (spillover) mekanizması ile bulunabildi i ve bu ta mı
hidrojenin vakumla giderilmedi i takdirde sonraki tepkimelerde de kullanılacak ekilde
yüzeyde korundu u da ortaya konulmu durumdadır. Bu sonuçların fotokataliz
literatüründe yeni bir bakı açısı getirece i ve fotokatalitik indirgeme tepkimelerinde
sistem tasarımı açısından da çok büyük yarar sa layaca ı dü ünülmektedir.
5.2.5. Cu katkılandırılmı katalizörlerin sıvı fazdaki aktivitesi
Bakır katkılandırılmı titanyum dioksit katalizörlerinin aktivitesi kesikli reaktörde test
edilmi tir. Reaktör içinde 300 ml’ lik deiyonize su içine 0.3 g katalizör katılmı , 30 dakika
boyunca solüsyona CO2 gazı verilerek su doyurulduktan sonra 360 nmlik UV lambası
çalı tırılmı ve her saat ba ı 1ml’ lik sıvı örnek alınmı tır. Sıvı örnekler gaz
kromatografisinde (HP4890) Porapak Q kolon kullanılarak FID detektörde ölçülmü ve
ekil 5.14’ te de görüldü ü miktarlarda metanol olu umu gözlemlenmi tir.
ekil 5.14’ te de görüldü ü üzere ıslaklık ba langıcı yöntemiyle hazırlanmı katalizörler
arasında en yüksek aktiviteyi %3lük Cu/T O2 (Degussa P-25) gösterirken, sol-jel
yöntemiyle hazırlanmı katalizörlerin aktivite göstermedi i gözlemlenmi tir. Sol -jel
yöntemi ila hazırlanan katalizörlerin Deneysel kısımda gösterilen TEM datası itibarı ile
yapıda bakır titanat olu umu nedeni ile aktivite göstermedikleri dü ünülmektedir.
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ekil 5.14 Islaklık ba langıcı (Cu/P25) ve sol-jel (Cu/TiO2) yöntemleriyle hazırlanan
katalizörlerinin süreye ba lı methanol üretimi.
VE BAZ K YÜZEYLERDE
6. NOx GAZLARININ OKS TLENMES
DEPOLANMASI
NOx gazlarının fotokatalitik olarak giderimi endüstriyel olarak kullanılmasa da gündelik
hayatımıza farklı boyutlardan girmi durumdadır. Bazik yapıdaki çimento bile enlerine
kendi kendini temizlemesi amacı ile katılan TiO2’ nin aynı zamanda NOx bile enlerini
giderdi i bilinmektedir. Bu konuda özellikle Japonya’ da ticarile mi ürünler bulunmakta,
Avrupa’ da da akademik ve endüstriyel ara tırmaların yapıldı ı bilinmektedir. NOx
gazlarının çimento esaslı malzemelerde giderilmesi hususunda yayınlanmı bir standart
mevcuttur (ISO 22197 -1:2007). Bu giderim süreci NO formunda ortamda bulunan
gazların fotokatalitik olarak NO2’ ye oksitlenmesi ve yapı içerisindeki bazik malzemeler
tarafından nitrat (NO3) veya nitrit (NO2) olarak depolanmasıdır. Depolanan nitratlar, su
ile temas durumunda (dı cephe kaplamalarında ya mur ya ması sonucunda) nitrik asit
olu tururak atılmaktadır. Fotokatalizörlerin bu özelliklerinin Japonya’ da özellikle yol
kenarındaki beton duvarlarda ve kaldırım ta larında uygulandı ı bilinmektedir.
1. Çimento esaslı malzemelerdeki yapıların karma ıklı ı ve bu konuda fazla bir
yayının literatürde bulunmaması nedeni ile NOx depolama konusu, literatürde
daha yaygın olarak bilinen Dizel motorlu araçlarda NOx kontrolü amacı ile
kullanılan BaO yapılarında NOx depolanmasının incelenmesi eklinde bir alt
çalı ma olarak incelenmi tir. Bu çalı ma sayesinde yüzeyde tutulan NOx
bile enlerinin incelenebilece i ve literatür ile tutarlı sonuçlar veren bir deneysel
metot oturtulmu ve bu metot kullanılarak farklı oksit destekler üzerine
yerle tirilmi BaO üzerinde NOx depolanması DRIFTS kullanılarak çalı ılmı tır.
Fotokatalitik sistemlerde TiO2 tarafında gerçekle tirilecek olan NO gazının NO2
gazına dönü türülme tepkimesi, Pt katalizörü üzerinde termal olarak
gerçekle tirilmi ve çimento esaslı malzemelerdeki bazik yapılarda depolanacak
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olan nitrit ve nitratların BaO üzerinde depolanması model bir sistem olarak
çalı ılmı tır.
6.1 Deneysel
Bu deneyler literatürde yaygın olarak çalı ılmı olan Pt/BaO/Al2O3 katalizörleri üzerinde
gerçekle tirildi. NO kimyasal adsorplanmasından önce öncül i lemler yapıldı. Öncelikle
katalizör 20 dakika boyunca oda sıcaklı ında 10-6 torr basınç altında vakumda tutuldu.
Daha sonra sıcaklık 200oC’ ye çıkarıldı ve bu sıcaklıkta 700 torr basınçtaki H2 ile yüzey
indirgeme i lemi yapıldı. Yüzey indirgeme i lemi tamamlandıktan sonra, katalizör aynı
sıcaklıkta 700 torr basıncında 1/100 oranında NO/O2 gaz karı ımına maruz bırakıldı. Bu
i lemden sonra katalizör yüzeyi tekrar H2 gazı ile indirgendi ve son olarak aynı sıcaklıkta
700 torr basıncında O2 ortamında bekletildi. Her öncül i lem arasında ise 10-6 torr basınç
altında vakum çekildi. Öncül i lemler tamamlandıktan sonra NO kimyasal adsorplanma
i lemine ba landı.
6.2. Pt/BaO/Al2O3 üzerinde NO adsorplanmasının DR FTS ile izlenmesi
NO kimyasal adsorplama i lemi, daha önceki deneydeki benzer ekilde NO basıncını
kademeli olarak artırarak yapıldı. NO basıncı 0.1 torr’ dan 100 torr’ a kadar artırıldı ve
önceki deneydeki gibi her bir basınç de eri için tayf verileri ve denge basınçları
kaydedildi. DRIFTS çekimleri çözünürlük 4 cm-1, tarama sayısı ise 128 alınarak yapıldı.
Deney sonucunda her bir basınç de eri için elde edilen tayf verileri ekil 6.1’ de
gösterilmektedir. ekil 6.1’ de görüldü ü gibi dü ük basınçlarda elde edilen verilerde tek
belirgin tepe 1627 cm-1 dalga numarasında görünmektedir. Literatürden bilindi i gibi bu
tepe alüminyum oksit üzerine ba lanmı iki di li köprü nitrata aittir. Basıncın artması ile
beraber aynı yapının di er bilinen tepeleri 1240 cm-1 ve 1160 cm-1 dalga numaralarında
belirginle mi tir. Bu verilere göre dü ük basınçlarda NO molekülünün nitrate halinde
alüminyum oksit yüzeyinde adsorplandı ı görülmü tür. NO basıncı arttı ında ise baryum
yüzeyine ba lanmı tek di nitrit (monodentate nitrite) ve nitratlara (monodentate nitrate)
ait tepelerin belirginle meye ba ladı ı gözlemlenmi tir. 1340 cm-1 ve 1440 cm-1 pikleri
tek di nitrite (monodentate nitrite), 1332 cm-1 ise tek di nitrate (monodentate nitrate)
aittir. Yüksek basınçlarda ayrıca yı ın baryum nitrata (bulk barium nitrate) ait 1775 cm-1
dalga numaralı ve azot monoksit gazına ait 1848 cm-1 ve 1902 cm-1 dalga numaralı
tepelerin olu tu u gözlemlenmi tir.
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ekil 6.1 NO kimyasal adsorplanma i lemi sonrasında her bir basınç de eri için elde
edilen DRIFTS e rileri. A a ıdan yukarı basınç de erleri (a) 0.1 torr (b) 5 torr (c) 10 torr
(d) 25 torr (e) 50 torr (f) 100 torr (g) 250 torr (h) 500 torr (i) 750 torr (j) 1000 torr %10
NO+%90 He içeren gaz kullanıldı.
7. SONUÇ
7.1 Fotokatalitik CO2 indirgenmesi
Bu proje çerçevesinde oldukça kapsamlı bir ekilde inceledi imiz karbon dioksitin su ile
fotokatalitik indirgemesi tepkimesinin genel çerçevesini fotosentez tepkimesine paralel
bir ekilde oturtabilmeyi ba ardı ımızı söylemek mümkündür. Bu hususları sırası ile
a a ıda özetleyece iz:
a. Fotosentez tepkimelerine paralel olarak fotokatalitik tepkimelerde de hız
belirleyici basamak, ve termodinamik olarak en yüksek enerji talebi olan
basamak suyun ayrı tırılması basama ıdır.
b. Fotosentetik tepkimelerde Fotosistem II tarafından üretilen proton ve
elektronlar hücre içinde ta ınarak karbon dioksit indirgemesi tepkimesini
karanlıkta gerçekle tirmektedirler. Fotokatalitik tepkimede de ortama
hidrojen atomu verildi inde yüzeyde adsorplanmı karbonlar karanlıkta da
tepkimeye girebilmektedirler.
c. Fotosentetik sistemlerdeki proton ta ınımı benzeri bir davranı ın hidrojen
ta ması (spillover) mekanizması ile gerçekle ti i konusunda sa lam
ipuçları elde edilmi tir. Ta mı hidrojenin tepkimeye girdi i ve tepkime
hızlarını ciddi ekilde yükseltti i belirlenmi tir.
d. Mezogözenekli yapılarda CO2 adsorplanmasının diffüzyon kontrollü bir
mekanizma ile gerçekle ti i belirlenmi tir.
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7.2 Öneriler ve ileriye yönelik çalı malar
a. Bütün yo un çalı malara ra men bizim laboratuvarımızda da bu alanda
çalı an Dünya’ daki tüm laboratuvarlarda da elde edilen tepkime hızları
fotosentez sistemlerindeki tepkime hızlarından hala 107 kat daha dü üktür.
Bu dü ük hızların gerekçelerinden birincisi foton dönü üm verimlerinin
dü ük olmasıdır. kincisi sentetik sitemlerdeki kompartmanlara ayırma
i leminin do al sistemlerdeki e leniklerine henüz yakla amamı
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hususa 5 numarada ayrıntılı olarak
de inilmi ti. Son olarak da do al sistemlerde hücre içi kimyası 20-150
bar Ozmoz basınçlarını gerektirmekte bu da sistem içinde tutunmu
karbon dioksit ve protonların lokal geometrisini ciddi oranda
etkilemektedir. Mevcut teknolojiler dahilinde atmosfer basıncı ve altında
gerçekle tirdi imiz çalı maların fotosentetik hücrelerin sa ladıkları lokal
kimyasal ko ullara yakınsayabilmesi durumunda verimlerin çok daha
yüksek olaca ı kanısındayız.
b. Kaktüs türü kurak bölge bitkilerinin (succulent plants) geli tirmi
oldukları karbon dioksit depolama ve ı ık altında kullanma mekanizmaları
bizim katalizör tasarımlarımız açısından ilginç alternatif mekanizmalar
sunmaktadırlar.
Mezogözenekli yapıların içinde karbon dioksit
adsorplanmasının difüzyon kontrollü bir mekanizma gerektirdi i
adsorplanma deneylerimiz sonucunda ortaya çıkmı tır. Bu yapıların
karbon dioksit deposu olarak kullanılabilmeleri konusu ara tırmaya açık
bir husus olarak önümüzde durmaktadır.
c. Sıvı fazda suyun ayrı tırılması hızla gerçekle irken, gaz fazında bu madde
miktarlarının yetersiz olması nedeni ile daha yava gerçekle mektedir. Bu
proje çerçevesinde elde etti imiz kinetik verilerin bize gösterdi i yön,
suyun ayrı tırılması ile karbon dioksitin indirgemesini ayrı mekanlarda
gerçekle tirip, olu an hidrojenin adsorplanma/ta ma (spillover)
mekanizmaları ile CO2 indirgeme mekanlarına ta ınabilece i hücre
yapısını taklit eden nanoyapıların sentezlenebilmesi için çalı maların
yapılmasıdır.
d. Bu proje çerçevesinde olu turdu umuz bilgi birikimi ve TÜB TAK’ ın
1002 programından sa ladı ı bir destekle Duyarlıla tırılmı Boya Güne
Pilleri konusunda bir çalı mayı da (108M631) ba arı ile tamamladık.
Yine bu projenin sa ladı ı sorgulama ve birikim, KALEK M ile birlikte
Çimento esaslı Malzemelerde Fotokatalitik Aktivite konusunda bir
SANTEZ projesine yol açmı tır. Ancak bunlardan daha önemlisi
fotosentez ve suni fotosentez konusunda geni katılımı ve farklı uzmanlık
alanlarının bir araya gelebilece i bir çalı ma gurubunun olu turulabilmesi
ve aynı probleme farklı açılardan bakılabilmesidir.
Bu konuda
Türkiye’ deki insan kaynakları arasında fotosentez konusunda
uzmanla mı bir laboratuvarın olmadı ını ö renmek her ne kadar heves
kırıcı olmu ise de gelece e yönelik böyle bir birikim beklentisinin ve
kurumsal te vikinin son derece yerinde olaca ı dü üncesindeyiz.
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EK A: FOTOSENTEZ MEKAN ZMALARI
Fotosentez sürecinin temel prensipleri ve döngüleri genel olarak anla ılmı
olmakla beraber, ayrıntılı mekanizması, sürecin karma ıklı ından dolayı, net olarak
belirlenememi tir. Yo un biçimde sürdürülen çalı malar, enzimatik merkezlerin yapıları
ve bu merkezlerde gerçekle tirilen kimyasal dönü ümün mekanizması üzerine
yo unla maktadır. Bu çalı malar deneysel ve kuramsal ara tırmaların paralel olarak
ilerledi i dinamiklerde yürütülmektedir. Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR)
spektroskopisi, payla ılmamı elektronları tesbit etmekte kullanılır. X-ı ını
Absorplanması Spektorskopisi (XAS) fotonu absorbe eden atomun oksidasyon durumunu
ve di er atomlarla olan uzaklıklarını ve atomun etrafındaki simetriyle ilgili bilgi verir.
EPR ve XAS karanlık ko ullarda (reaksiyonlar gerçekle meden önce) ve ı ıklı ortamda
birlikte uygulanıp spektrumlar birbirlerinden çıkartıldı ında, ı ıklı reaksiyonların etkileri
incelenebilmektedir(Szalai et al. 1998). Yüksek çözünürlüklü elektron mikroskobu
kullanılarak foto sistemlerinin yapısı anla ılmaya çalı ılmaktadır. Çözünürlü ün
angstrom seviyesinde olmasına kar ın hala ligantların belirlenmesi yada mekanizmaların
tam olarak belirlenmesi gibi durumlarda elektron miksorkopisi yetersiz kalmaktadır. Hem
fotosenterik hem de fotokatalitik sistemlerin incelenmesinde önemli bir yer tutan EPR
spektroskopisi ileride biraz daha ayrıntısı ile anlatılacaktır.
Bitkilerin ı ıklı reaksiyonlarında foton so urması klorofil moleküllerini ve di er
pigmentleri uyararak enerjiyi tilakoit zarındaki reaksiyon merkezlerine yönlendirir.
Reaksiyon merkezlerinde foto-uyarılım, güçlü elektron alıcı ve verici olu umuna yol açan
yük ayrılımı ile sonuçlanır. Bakterilerde tek reaksiyon merkezi bulunur; mor bakterilerde
pheophytin-kinon tipi merkez bulunurken, ye il kükürt bakterilerinde Fe-S tipi merkez
bulunur. Mor bakterilerde, elektron akı ı klorofil molekülleri – pheophytin – kinon
eklindedir. Elektronlar daha sonra kinondan sitokrom bc1 kompleksine oradanda
reaksiyon merkezine geri dönerler. Ye il kükürt bakterilerinde alternatif bir elektron akı
biçimide indirgenmi kinonlardan NAD+’ ya do rudur. Sitokrom bc1 kompleksi boyunca
elektron akı ı sonucu protonlar plasma membranından geçer ve proton farkı bir protonitki gücü yaratarak ATP sentezat enzimleriyle ATP sentezlemek için gerekli enerjiyi
sa lar(Nelson et al. 2005).
Siyanobakteriler ve bitkiler birbirleriyle koordineli çalı an iki farklı fotoreaksiyon
merkezine sahiptir. Fotosistem I (FS I) elektronları uyarılmı reaksiyon merkezinden
(P700) ta ıyıcıları kullanarak ferrodoksine geçirir, ve NaDP+’ yı NADPH’ ye indirger
( ekil A.1). Fotosistem II (FS II) reaksiyon merkezi (P680), elektronları plastokinona
geçirir ve P680 deki elektronlar su moleküllerindeki elektronlarla de i tirilir (Ba ka
organizmalarda ba ka elektron vericileri olabilir). Suyun parçalanması Mn içerikli protein
kompleksi tarafından katalizlenir. Plastokinon elektronları sitokrom b6f kompleksine
ta ır. Elektronlar oradan plastosiyanine sonrasında kayıp elektronların yenilenmesi için
P700’ e ta ınır. Suyun parçalanması ve sitokrom b6f kompleksi boyunca elektron akı ıyla
paralel gerçekle en tilakoit zarından proton geçi i ve olu an proton-itki gücü,
mitokondriyel kompleksin son derece benzeri bir yapı olan CF0CF1 kompleksi
yardımıyla ATP sentezine yol açar. Bu akı yardımıyla NADPH ve ATP 2:3 oranında
üretilir; ikinci bir akı ta (döngüsel akı ) bitkinin yalnızca ATP üretimi yapmasını
sa layarak bitkinin NADPH / ATP oranını rahatça ayarlamasını sa lar. FS I ve FS II’ nin
granal ve stromal lamel arasındaki yerle imi de i kendir ve dolaylı olarak ı ık
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yo unlu uyla kontrol edilir ve enerji tutma verimi eksitonların FS I ve FS II arasında
da ıtımı ile optimize edilir.

ekil A.1: Döngüsel olmayan fotosentezde sudan NADP+’ ya do ru elektron transfer
yolu. Dü ey eksene göre elektron ta ıyıcıların pozisyonları, elektron ta ıyıcılarının
standart indirgenme potensiyellerini göstermektedir. Sudan elde edilmi elektronların
enerjisini NADP+’ yı NADPH’ a indirgeyecek düzeye getirmek için elektron FS I ve FS
II’ de absorbe olmu fotonlarla iki kez uyarılmalıdır. Uyarılmadan sonra yüksek enerjili
elektronlar ta ıyıcı zincirinden geçerek yoku a a ı akar(Nelson et al. 2005).
CO2 tüketim reaksiyonlarında (Calvin Döngüsü), ATP ve NADPH, CO2’ in triyoz
fosfatlara indirgenmesi için kullanılır ( ekil A.2). Bu reaksiyonlar, ribüloz 1,5 difosfat
karboksilaz / oksijenaz tarafından katalizlenen ba lanma reaksiyonu, olu an 3-fosfatgliseratın gliseraldehit 3-fosfata indirgenmesi ve olu an gliseraldehit 3-fosfattan heksoz,
sükroz, ni asta sentezi veya glikoliziste ve triyoz fosfatlardan ribüloz 1,5 difosfatın geri
kazanımında yararlanılımı eklinde 3 a amada gerçekle ir.
Ribüloz 1,5 difosfat karboksilaz / oksijenaz CO2’ yi ribüloz 1,5 difosfatla
yo unla tırır, ve olu an heksozu iki molekül 3-fosfat-gliserata hidrolize eder. Glikolotik
enzimlerin stromal lizozomları 3-fosfat-gliseratın gliseraldehit 3-fosfata indirgenmesini
katalizler; indirgenen her molekül bir 1 ATP ve 1 NADPH gerektirir. Sonunda,
transketolaz ve transaldolaz üç, dört, be ve yedi karbonlu ara ürünler yaratarak triyoz
fosfatların karbon yapısını yeniden düzenler ve en sonunda pentoz fosfatları olu turur.
Pentoz fosfatlar ribüloz-5-fosfata dönü türülür ve ribüloz-5-fosfat ribüloz 1,5 difosfata
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fosforilize edilerek Calvin döngüsü tamamlanır. Triyoz fosfata 3 CO2 sabitleme sonunda
9 ATP ve 6 NADPH harcanır(Nelson et al. 2005)Error! Bookmark not defined..

ekil A.2: Calvin Döngüsü(Nelson et al. 2005).
FS II, bitkilerin, alglerin ve siyanobakterilerin tilakoit zarının içinde bulunan
çoklu altbirimli bir komplekstir. Bu fotosentetik kompleks biyolojide termodinamik
açıdan en zor reaksiyonu gerçekle tirir: Suyun O2 ve indirgeyici birimlere parçalanması.
Reaksiyon solar enerji tarafından tetiklenir ve dünyamızdaki hayat için vazgeçilmezdir.
Soludu umuz oksijeni, UV radyasyonundan bizi koruyan ozon tabakasını, ve
karbondioksiti organik moleküllere (yiyecek, yakıt, biyokütle) indirgemek için gerekli
indirgeyici birimleri sa lar. FS II’ yi anlamak ve taklit etmeye çalı mak için ayrıntılı bir
3-D çalı mayla reaksiyona katılan makromoleküllerin yapılarının anla ılması
gerekmektedir(Barber 2003).
Suyun parçalanmasına kadar giden birincil ve ikincil elektron transferlerini içeren
olaylar zinciri ı ı ın FS II ile ili kili çoklu klorofil ve di er pigmentler tarafından absorbe
edilmesiyle tetiklenir. I ık hasatlayan anten sistemlerinin yapısı büyüme ko ullarına ve
organizma çe idine göre de i iklik gösterir. Ama FS II’ nin çekirdek merkezinde yalnızca
CP-47 ve CP-43 proteinlerine ba lı olan klorofil a ve -karoten bulunur ( ekil A.3).
Toplamda Fotosistem II’ de çekirdek ba ına yakla ık 35 klorofil a ve 10 -karoten
bulunur. Bu pigmentler tarafından absorbe edilen uyarılma enerjisi D1 ve D2
proteinlerinden olu an reaksiyon merkezine transfer edilir. Bu reaksiyon merkezi
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proteinleri enerji çeviriminde yeralan bütün redoks aktif kofaktörleri ba lar (Elektronlar
birinden di erine seri halde gerçekle en yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları
yardımı ile aktarılır. Ufak molekülleri yada metal iyonlarını ba layan çoklu protein
grupları kofaktör olarak adlandırılır.).

ekil A.3: Fotosistem II’ nin yapısı ve altbirimleri. (a) Yüksek (higher) bitkilerde ve ye il
alglerde (b) Phycobilisom içerikli siyanobakterilerde(Barber 2003).
Klorofil a’ nın özel bir biçimi (P680), eksiton tuza ı gibi davranarak güçlü bir
indirgeme ajanına dönü türülür (P680*). P680* pheophytini (Phe) indirger ve
P680•+Phe•-(Yük ayrılımı) foto-uyarılımdan sonraki bir kaç pikosaniyede gerçekle ir
(Birbirlerine yakın oldukları durumlarda, iki farklı yükün birbirleriyle birle ip
nötrle meleri olasılıkları çok yüksektir. Bu da absorbe edilmi enerjinin harcanması
demektir. E er pozitif ve negatif yükler birbirlerinden belli bir uzaklı a hızla
çekilebilirse, nötrle me olasılı ı yüksek oranda dü er.). Yakla ık 200 pikosaniye sonra
elektron pheo den D2 protein kompleksine ba lı bir plastokinona (QA) aktarılır ve
P680•+PheQA– olu ur. Çok yüksek bir redoks potansiyeline sahip olan P680•+(>1V), D1
proteinine (Tirosin 161) ba lı olan bir tirosini (YZ) oksitler ve nanosaniye mertebesinde
YZ•+P680PheQA– yapısı olu ur. YZ•+ aynı zamanda bir protonda kaybederek nötr YZ
radikaline (YZ•) dönü ür. 100 – 200 mikrosaniye içinde elektron QA’ dan D1 proteinine
ba lı ba ka bir plastokinona (QB; terminal elektron alıcısı olarak görülebilir) aktarılır
(YZ•P680PheQAQB–). Aynı zamanlarda oksijen olu turma merkezindeki (OOM) 4 Mn
atomlu kümeden YZ radikaline, elektron ve bazı mekanizma önerilerine göre proton geri
kazandırılır. Fotokimyasal döngü bir kez daha tekrarlanarak QB- QB-2 ye dönü türülür ve
2 protonla birle tikten sonra ba lanma yerini QBH2 olarak terkeder ve yeni bir kinon
molekülü ile de i tirilir. QBH2 protonları ve elektronları tilakoit zarı içindeki sitokrom b6
/f kompleksine gönderir. ki fotokimyasal döngü daha gerçekle erek OOM içindeki
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(Mn)4 kümesinin iki su molekülünden O2 olu turması tamamlanır. Mn kümesi 4 kez
oksitlenir ve her oksitlenme S döngüsünde (Kok Döngüsü) gösterilir ( ekil A.4). Bu
reaksiyonlara ek olarak belli durumlarda fotosistem II merkez kompleksindeki yüksek
potensiyelli sitokrom ba ının, klorofil a’ nın ve -karotenin oksitlenmesi gibi bazı yan
reaksiyonlarda gerçekle ebilir(Hanley et al. 1999). Bu reaksiyonlar milisaniye
mertebesinde oldukları için ana reaksiyonla yarı amazlar. Bu reaksiyonların gerçekle me
sebebi su oksitlenmesinin sınırlı oldu u durumlarda, P680 radikal katyonunun zararlı
sonuçlara yol açacak reaksiyonlara girmesini önlemek olabilir(Barber 2003).
S döngüsünün basamakları OOM içindeki Mn kümesiyle do rudan ilgilidir (Her
basamakta bir elektronun Mn atomundan koparılması gibi). Tüm döngüde, 2 su molekülü
OOM ‘de reaktif ürünlere dönü ür ve O2 açı a çıkar ( ekil A.4).

ekil A.4: S döngüsü. emadaki S döngüsü ekil 5a’ daki mekanizmayı desteklemekte ve
döngünün her a amasında proton ve elektron çıkı ı olmaktadır. Di er mekanizmalarda
ço u a amayı ve (Mn)4 kümesine iki su ba lı olması gibi yapı modellerini
desteklemektedir (Barber 2003).
XAS model yapı olu umlarına atomlar arası mesafeleri 2.7 ve 3.3 Aº olarak
vererek katkıda bulunmu tur. 2.7 Aº u baz alarak kurulmu yapılar benzer yapılar olup,
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3.3 Aº kullanıldı ında birbirlerinden daha farklı yapılar ortaya çıkmı tır. Atomlar arası
uzaklık ve Mn atomlarının varlı ı gibi verilerin ı ı ında suyu O2’ ne çevirebilen kompleks
yapılar laboratuvar ortamında da sentezlenmeye çalı ılmı tır. lk kompleks Ru içerikli
olmu tur. Bu kümedeki anahtar ara ürün Ru=O’ dur. Rutenyum kompleksine çift ba la
ba lı oksijen atomu komplekse ba lı olan su moleküllerinin birinden çıkarılır. Ru=O
sudaki reaktif olmayan oksijen atomunu O2 ba ı olu turabilecek son derece reaktif bir
oksijen atomuna dönü türür. Benzer mekanizmalar üzerinden yürüyen Mn=O
kompleksleride önerilmi tir(Barber 2003; Szalai et al. 1998).
Mekanizma önermelerinde kompleks içindeki yapıların (kofaktörler gibi)
birbirlerine olan uzaklıklarının belirlenmeye çalı ılması katkıda bulunmu tur. Mesela, YZ
ve Mn4 kümesi arasındaki mesafe 10 -20 Aº olarak bilinirken, YZ ve Mn4 arasındaki
uzaklık 8 Aº olarak bulunmu tur. 8 Aº da proton transferi için yeterli bir mesafe oldu u
dü ünülüp YZ’ nin S döngüsüne dahil edildi i mekanizmalar önerilmi tir(Szalai et al.
1998). Yine de bu mesafenin sudan ardı ık olarak elektron – proton çıkarmak için uzak
oldu u da söylenmektedir(Debus 1992). Tam olarak bir sonuca varabilmek için yüksek
çözünürlüklü yapıların olu turulmasına ve (Mn)4 kümesinin ligantlarının ve etrafındaki
protein matrisinin belirlenmesine ihtiyaç vardır.
Buna ek olarak kalsiyum ve klor iyonlarının su oksitlenmesi sırasında gerekli
oldu u ve (Mn)4 kümesinin yakınlarında yeraldıkları dü ünülmektedir(Debus 1992).
(Mn)4 kümesinin etrafında bulunan kalkana benzetilebilecek protein matrisininde
kalsiyum
ve
klor
iyonlarının
kümeye
yakın
olmasını kolayla tırdı ı
dü ünülmektedir(Debus 1992).
Ba ka olası bir mekanizmada her S basama ında proton ve elektronun 2 su
molekülünden birarada çıkarılmasıdır ( ekil A.5a). Bu döngüde deprotone olmu YZ
radikali sonraki indirgenmelerini kolayla tırır. Radikal su ara ürünleri Mn kümesinin
artan oksitelenme durumu ile stabilize edilir. Oksitlenme durumundaki artı sistem
elektronik olarak nötr kaldı ı için kolombik bir sınırlama getirmez(Hoganson et al.
1997). Ama deneysel sonuçlar nötr durumun S1 – S2 durumları arasında korunmadı ını
yani yalnızca elektron transferinin oldu unu göstermektedir. Bu sonucu dikkate alarak
çıkarılmı bir mekanizmada ekil A.5b’ de gösterilmi tir. Bu mekanizmada S0 durumunda
iki su molekülü kümeye ba lıdır ve moleküllerden bir tanesi Ca+2 ile birle tirilmi tir.
Mekanizmaya göre Mn atomlarından biri yüksek oksitlenmeye u ramakta ve Ca+2 ise
lewis asidi gibi davranarak elektronca yoksun Mn(V)=O’ e nükleofilik ata ı kolayla tırıp
O – O ba ının olu umunu sa lamaktadır(Vrettos et al. 2001).
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ekil A.5: Suyun oksitlenmesini açıklamaya çalı an iki mekanizma. (a) Babcock ve
arkada larının hidrojen çıkarım modeli(Hoganson et al. 1997) (b) Brudvig ve
arkada larının yüksek de erlik mekanizması(Vrettos et al. 2001).
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Do al Sistemlerde Suyun Ayrı tırılması:
Do ada suyun ayrı tırılması tepkimesi bazı fotosentetik organizmalarda gerçekle ir
(di er fotosentetik organizmalar elementel kükürt elde etmek üzere H2S yükseltgerler).
Suyun yükseltgenmesi tilakoit zarında bulunan ve Fotosistem II (PSII) adı verilen bir
protein kompleksi tarafından gerçekle tirilir. Tilakoit zarı, fotosentezden sorumlu
kloroplast organelinin stroma ve lümen kısımlarını birbirinden ayırır.
(a)

(b)

ekil A.6. (a) Kloroplastın eması(Horton et al. 2001) (b) Fotosistem II’ nin eması
(http://www.bio.ic.ac.uk/research/barber/psIIimages/PSII.html )
ekil A.6’ da P680 olarak belirtilen klorofil a ı ı ı so urur ve uyarılmı hale geçer. Foton
tarafından uyarıldı ında, P680 molekülü kendisini çevreleyen proteinlerden birinin
tirozin amino asidine saldırarak bir elektron koparır. Uyarılmı elektronunu ise elektronu
ta ıyan moleküller silsilesindeki bir sonraki moleküle aktarır. Yükseltgenmi tirozin de
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suyu yükseltgeyen komplekse saldırarak ondan elektron alır. Bu kompleks (oksijen salan
kompleks - oxygen evolving complex - OEC) sonunda O2 ve H+ olu turmak üzere suyu
yükseltger. OEC, muhtemelen, fotosentez sürecindeki en önemli komplekslerden biridir
( ekil A.7).
Klorofil a, b ve d

Tirozin

ekil A.7. Klorofil (a, b ve d tipleri) ve tirozinin yapıları
OEC dört mangan ‘Mn’ atomuna sahip bir küme içerir. Bu kümenin yapısı henüz tam
olarak aydınlatılamamı olsa da suyun oksitlenmesi için öne sürülmü mekanizmalar
mevcuttur. Hoganson ve Babcock(Hoganson et al. 1997) ile Brudvig ve arkada ları
(Vrettos et al. 2001) tarafından öne sürülmü mekanizmalar ekil A.5’ de gösterilmi tir.
Brudvig(Vrettos et al. 2001) tarafından öngörülen mekanizmada Ca2+ ve Cl- iyonlarının
da rolü dikkate alınmı Babcock tarafından öngörülende ise alınmamı tır.
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