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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Elektrik enerjisi, hiç kuşkusuz insan hayatının vazgeçilmez en önemli unsurlarındandır. 

Kullanılan ve gelişen teknoloji ile birlikte elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç artarken, bunun aksine 

fosil enerji kaynakları azalmaktadır. Bu nedenle, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarından 

elektrik enerjisi elde etmek, en etkin çözüm olarak görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

tüketim merkezlerine uzak olması, düzenli olmaması ve hava tahminin yeteri kadar doğru 

yapılamaması nedeniyle, enerji depolama sistemlerinin de önemi giderek artmıştır.  

Elektriksel enerji depolama sistemleri; güç kalitesinin iyileştirilmesinde, elektrikli araçlarda ve 

akıllı şebekelerde uygulama alanı bulmaktadırlar. Bunlar; kapasitör ve ultra (Süper) kapasitör enerji 

depolama teknolojileridirler. Ultra kapasitör veya süper kapasitör olarak adlandırılan büyük kapasite 

değerine sahip kondansatörler günümüzde yeni bir enerji depolama elemanı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Bu çalışmadaki amacımız, farklı değişkenler altında üretilen malzemelerin kalsinasyon 

sıcaklığını ve azot sentezi oranını ayarlayarak kapasitans performansı üzerindeki etkilerini 

araştırmak, elektrokimyasal ölçümlerde kullanılacak karbon nanotüplerin ve karbon tüplerin 

sentezini çalışmaktır. Süper kapasitör, elektrokimya alanında sıcak bir konudur. Enerjide süper 

kapasitörler kullanılabilir. 

Projemizde, elektrot modifikasyon malzemeleri doğrudan kalsinasyon ile sentezlenmiştir. Bu tek 

aşamalı sentez yöntemi hızlı, basit ve çevre dostudur, karmaşık adımlar gerektirmez. 

Piyasada satılan birçok süper kapasitör elektrot modifikasyon materyali vardır, ancak bunlar 

maliyetlidir ve çevresel endişeleri vardır. Bu nedenle, projemiz ile doğrudan karbon kuantum 

noktalarına ve karbon nano fiberlerine karbonize olan, sodyum aljinat ve amonyum sülfit tozunu 

kalsine edilmiştir. Spesifik yüzey alanı arttırıldığımızsa spesifik kapasitans değeri de artmış ve 

elektrot malzemesinin teorik kapasitansına daha yakın olduğu görülmüştür. Böylece çok tabakalı 

karbon nanotüplerin dağılması halinde sulu çözeltide eşit olmayan dağılma sorununu iyileştirilmiş 

olur. 

2. Problem/Sorun: 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketim merkezlerine uzak olması, düzenli olmaması ve hava   

tahminin yeteri kadar doğru yapılamaması nedeniyle, enerji depolama sistemlerinin de önemi 

giderek artmıştır (Çetinkaya,2012). Günümüzde bütün modern enerji sistemleri arz güvenilirliği, 

sistem stabilitesi, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması iletim / dağıtım problemlerinin ve 

maliyetlerinin minimize edilmesi gibi birçok nedenle enerjinin depolanmasını zorunlu kılar 

(Normenerji, 2019). 

Bu çalışmadaki amacımız, farklı değişkenler altında üretilen malzemelerin kalsinasyon 

sıcaklığını ve azot sentezi oranını ayarlayarak kapasitans performansı üzerindeki etkilerini 

araştırmak, elektrokimyasal ölçümlerde kullanılacak karbon nanotüplerin ve karbon tüplerin 

sentezini çalışmaktır. 

 

3. Çözüm  

 

Sodyum aljinat yüksek biyouyumluluk özelliğine sahiptir, bu yüzden bir elektrot modifikasyon 

materyali elde etmek için bu materyal kalsine edilmiştir. Yapısal formülde, sodyum aljinat tuzunun 

yüzeyi, -COO-işlevsel bir gruba sahiptir ve yüksek sıcaklıkta kalsinasyondan sonra oluşan karbon 

malzemenin yüzeyinde hidrofilik oksijen içeren bir fonksiyonel grup bırakabilmiş ve karbon 

içindeki nano borucuklar artmıştır. 
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Şekil.1: Sodyum aljinatın yapısal formülü 

Karbon Nanotüp, karbon elementinin uzunluk-çap oranı 28x106 :1 olan allotropudur. Bu oran 

başka herhangi bir malzemenin sahip olabilceğinden daha büyüktür. Nanotüp'ler füllerin yapısal 

grubuna dahildir. Düzgün karbon nanotüp yapılarda atomlar birbirleri ile sp2 şeklinde (grafit 

plakada olduğu gibi) bağlanır, atomlar sadece altıgen geometri oluşturur ve her atomun sadece üç 

komşusu bulunur  (Kutucu,2010).  

Çok hafif olması, yüksek elastiklik modülüne sahip olması ve bilinen en dayanıklı fiber olması 

ihtimalleri, Karbon Nano Tüplerin (CNT) en önemli özelliklerindendir. Deneysel bazı çalışmalar 

sonucu (Küçükyıldırım, & Eker, 2012) çok cidarlı CNT’lerin 1-1.8 TPa arasında elastiklik modülüne 

ve TEM-esaslı çekme ve eğme testleriyle de 0.8-150 GPa arasında çekme dayanımına sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Çok cidarlı CNT’lerin çekme dayanımlarının tek cidarlılardan daha düşük olduğu 

bilinmektedir. Bunun temel sebebi, her bir nanotüp katmanının CNT’lerin sürtünmesize yakın 

kinetik özelliklere sahip olmasından dolayı birbiri üzerinden kayarak sıyrılma (pull-out) olarak 

bilinen özelliğin görülmesidir. Tek cidarlı CNT’lerin dış yüzeylerinda taşıdığı yükler vasıtasıyla 

oluşturulan gerilme-gerinim eğrilerinden 13-52 GPa arasında kırılma dayanımına sahip olduğu 

belirlenmiştir (Küçükyıldırım, & Eker, 2012). Aynı yöntemle çok cidarlı CNT’ler için 

gerçekleştirilen çalışmada ise 11-63 GPa arasında çekme dayanımı ile 0.27 – 0.95 TPa mertebesinde 

elastiklik modülü tayin edilmiştir. Özellikle, yoğunluğu da dikkate alındığında çelikten çok daha 

yüksek spesifik dayanıma sahip olan CNTler bilinen en dayanımlı malzemelerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Tüm bu nedenlerle süper-kapasitör elektrotları için karbon kaynak olarak uygundur.  

Bu çalışmada, elektrot modifikasyon malzemesi olarak yüksek sıcaklıkta kalsine edilmiş sodyum 

aljinat tuzu ve amonyum sülfit karışımı toz kullanılmış ve çok katmanlı karbon nanotüpleri (CNT) 

ile karıştırılmış, karbon kağıdı direği plakalarına tutturulmuştur. Modifiye edilmiş malzemenin, 

karbon nano fiberleri ve karbon kuantum noktaları içerdiği varsayılmaktadır. Yüzey, CNT'lerin sulu 

fazdaki dağılımını artırabilen hidrofilik oksijen içeren bir işlevsel gruba sahiptir, karbon nano 

elyafları ise malzemenin mekanik mukavemetini arttırmaktadır. Çalışma, farklı değişkenler altında 

üretilen malzemelerin kalsinasyon sıcaklığını ve azot sentezi oranını ayarlayarak kapasitans 

performansı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. 

Deneyde, azot malzemesinin karışım oranının ve kalsinasyon sıcaklığının ayarlanmasıyla çeşitli 

koşullar altında numune hazırlandı. Daha sonra, elektrot modifikasyon materyali ve çok katmanlı 

karbon nanotüpleri karıştırıldı ve gerçek bir elektrotta üretildi, döngüsel voltammogram ile sabit 

akım şarj ve deşarj diyagramından sonra, elektrot modifikasyon malzemesinin optimum sentez 

koşulları elde edildi. Sodyum aljinat tuzunun amonyum sülfite karıştırma oranı 1: 1 (ağırlık oranı) 

ve kalsinasyon sıcaklığı 160 ° C dir. Bu şekilde üretilen elektrotla modifiye edilmiş malzeme, 64 F 

/ g kontrolünkinden (saf karbon nanotüp) önemli ölçüde daha yüksek olan çok katmanlı bir karbon 

nanotüp ile birleştirildiğinde maksimum 162 F / g kapasitansa sahip olduğu görülmüştür. 
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4. Yöntem 

4.1. Malzeme Kalsinasyonu 

200 mg sodyum aljinat tozunu A, B, C, D, E, F etiketli cam şişelere konuldu ve ardından A ~ F 

şişelerine 50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 mg Amonyum sülfit eklendi. Oda sıcaklığından 160 0C ye 

kadar 20 dk ısıtıldı. 160 0C sabit sıcaklıkta 4 saat boyunca kaldı. 150 ° C / 170 ° C / 180 ° C için de 

aynı adımlar tekrarlanarak 24 adet örnek elde edildi. 

4.2. CNT ile Karıştırılmış Azot İçeren Karbon Materyali 

Sodyum aljinat ve amonyum sülfitin 150/160/170/180 ° C'de kalsine edilmesiyle elde edilen 24 

numune şişesine10 mg çok katmanlı karbon nanotüp ve 10 ml su ilave edildi. Aynı zamanda, başka 

bir numune şişesi alındı ve 10 mg çok katmanlı bir karbon nanotüp ve 10 ml su kontrol grubu olarak 

yerleştirildi. 25 numune şişesi, eşit şekilde karıştırılmaları için 20 dakika boyunca ultrasonik olarak 

çalkalandı ve her bir şişe çözeltisi, ayrı ayrı emme filtrasyonuna tabi tutuldu. Daha sonra filtre kağıdı 

ve çökelti, 24 saat boyunca 60 ° C'lik sabit bir sıcaklıkta bir fırına yerleştirildi. 

4.3. Süper Kapasitör Elektrot Üretimi 

25 farklı numune, fitre kağıdının üzerinden bir spatula ile kazındı ve 25 farklı plastik  şişeye 

eklendi.  

4.4. Simetrik Kapasitör Üretimi 

Toz C (1: 1 oranında amonyum sülfit ile karıştırılmış, 160 ° C'de 4 saat kalsine edilmiş, karbon 

nanotüplerle karıştırılmış sodyum aljinat tuzu), çözücü DMF ile 1 mg / ml konsantrasyonda 

karıştırıldı ve sonra çözeltiden 500 µl 3 x 3 cm2 aralığında karbon kağıdına uygulandı ve bir elektrot 

oluşturmak üzere bir fırına yerleştirildi. 

İki elektrot lamine edildi ve katı bir elektrolitle (1 M sülfürik asit 50 µl + 19 mg polivinil alkol) 

bağlandı. 

4.5. Kondansatör uygulaması 

İki kondansatör seri olarak bakır bantla bağlanır (her kondansatör sadece 1 volt çalışma 

potansiyeline sahip olduğundan ve kırmızı LED'in voltajı yaklaşık 1,8 volt olduğundan). 

Kondansatör timsah klipsine bağlanır ve güç kaynağı (potansiyel fark 2 volt) 5 saniye boyunca şarj 

edilir. Ardından timsah klipsi güç kaynağından çekilir ve kırmızı LED'e bağlanır ve kırmızı LED 

ışık yayar. 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Süper kapasitör, elektrokimya alanında sıcak bir konudur. Literatürde benzer bir çalışmaya 

rastlanılmaması; süper kapasitör elektrot modifikasyonu için karbon nanokompozitlerin ve karbon 

nanotüplerin tek adımlı sentezi araştırmaya değer görülmüştür. Çalışma ile ekonomik, verimli ve 

çevre dostu bir kapasitör elde edilerek literatüre katkı yapmak amaçlanmıştır. 

Bu çalışma çevre duyarlılığındadır çok az organik çözücü kullanmaktadır ve malzemenin 

kendisinin de biyouyumluluğu yüksektir. Elektrik plakanın esnekliği vardır. Çalışma ile elde edilen 

süper kapasitör,  günlük hayatta esnek elektronik ürünlere uygulanabilmesi yönünden de diğer 

kapasitörlerden ayrılmaktadır. 

5. Uygulanabilirlik  

Projemizde, elektrot modifikasyon malzemeleri doğrudan kalsinasyon ile sentezlenmiştir. Bu 

tek aşamalı sentez yöntemi hızlı, basit ve çevre dostudur, karmaşık adımlar gerektirmez. 
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6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

   Maliyet Tablosu 

     
            *. Malzemeler ithal olduğundan fiyatlarında döviz kuruna bağlı farklılıklar gösterebilmektedir. 

 

         İş-Zaman Tablosu 

İşin tanımı Aylar  
  EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 

LİTERATÜR TARAMASI X X          

MALZEME TEMİNİ  X X       

DENEYLERİN YAPIMI    X X X    

BULGULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

       X X  
 

PROJE RAPORU YAZIMI     X X X  

YARIŞMA BAŞVURUSU 

YAPILMASI 
      

X 

 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 

Yüksek güç yoğunluğu, hızlı şarj ve deşarj, uzun kullanım ömrü ve yüksek stabilite avantajları 

nedeniyle, süper kapasitörler önümüzdeki birkaç yıl içinde uygulama ve enerji depolamanın tüm 

yönlerinde yer alacaktır. Elde edilen kapasitör esnek olduğundan, esnek elektronik ürünlere, 

otomotivden giyilebilir teknolojiye birçok alanda kullanılabilir.  

 

8. Riskler 

Karbon nanotüp ve karbon kağıdı ülkemizde üretilmemektedir. Bu durum hammadde temini ve 

üretim maliyetinde risk oluşturmaktadır. 
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11. Ekler 

 

Şekil.2:Elektrikli çift katmanlı kondansatörün şarj ve deşarj prensibi şematik diyagramı 

Tablo.1: Sodyum aljinat ile amonyum sülfit miktar ve oranları 

 

 

 Şekil.3: Süperkapasitör (şematik) 

 

Fotoğraf.1: Sodyum aljinat ve amonyum sülfit tozu farklı oranlarda ve farklı sıcaklıklarda 

 

Fotoğraf.2: 160 ° C kalsine toz ve çok katmanlı karbon nanotüp karışımlı çözelti, soldan sağa A ~ F içinde çözülmüş 

saf çok katmanlı bir karbon nanotüp çözeltisidir. 

 

Şekil.4:Modifiye edilmiş karbon materyali ve nano tüp karıştırma şematik diyagramı 
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Tablo.2: Farklı malzemelerin elektrot fotoğrafları 

 

Tablo 2' de ki karbon kağıdı elektrot malzemesi, bir mikropipet ile 1 x 1 cm2 aralığındadır. 

Modifiye malzeme ile ilave edilen çözeltinin, karbon kağıdına dağılmasının, kontrol grubunun tek 

tip spesifik yüzey alanından daha yüksek olabileceği açıktır. 

 

Şekil.5: Döngüsel voltammetrik grafik ( 1 ) 150 0C ( 2 ) 160 0 C ( 3 ) 170 0C  ( 4 ) 180 0C 

Döngüsel voltammogramın şekli bir dikdörtgene yakın (redoks tepe noktası yok) olduğundan, 

yaptığımız malzemenin elektrikli bir çift katmanlı kapasitör ile karakterize olduğunu biliyoruz. 

 

Şekil.6: Simetrik kapasitör (1), Sabit akım şarj ve deşarj diyagramı (2), 2V güç kaynağıyla şarj ettikten sonra LED 

bağlandı (3) 

     Farklı elektrolit kaplama yöntemleri, elektrot yapıştırma sıkılığını etkileyecek, kapasite 

değerlerinde farklılıklara neden olacaktır. Şekil.6 (2)’den kapasitör 1’in kapasitans değerinin zayıf 

olduğu ve kapasitör 2’nin ortalama 148.4 F / g kapasitans değerine sahip olduğu hesaplanmaktadır. 

Şekil.6 (3) 'den görülebileceği gibi, LED kapasitör güç kaynağı tarafından yüklenen süper kapasitör 

ile aydınlatılabilir. 

 


