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ÖZET 

 
MODİFİYE HUMMERS YÖNTEMİ VE MİKRODALGA DESTEĞİ İLE İNDİRGENMİŞ GRAFEN 

OKSİT SENTEZİNDE PARÇACIK BOYUTU VE MİKRODALGA SÜRESİ ETKİSİNİN 
BELİRLENMESİ 

 
Tez çalışması kapsamında Modifiye Hummers yöntemi ile grafit tozlarından grafen oksit 

(GO) sentezlenmiş olup (I. aşama); üretilen grafen oksit numunelerden, mikrodalga indirgeme 

ve kimyasal indirgemenin bir arada kullanıldığı çoklu indirgeme yöntemi ile indirgenmiş grafen 

oksit (RGO) elde edilmiştir (II. aşama). I. aşamada 3 farklı parçacık boyutuna sahip grafit tozları 

(≤ 12µm, ≤ 50µm, ≤ 160µm) kullanılmış olup, grafit parçacık boyutunun GO ve RGO üzerindeki 

yapısal etkileri incelenmiştir. II. aşamada, yeşil indirgeyici ajanlardan glikoz kullanılmış olup, 3 

farklı mikrodalga süresi (4 dk, 6 dk, 8 dk) kullanılarak mikrodalga süresinin elde edilen RGO 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Elde edilen numuneler 

Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR), X-ışını kırınımı (XRD) ve Taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde hem 

grafit parçacık boyutunun hem de mikrodalga süresinin elde edilen GO ve RGO üzerinde etkin 

olduğu belirlenmiştir. I. aşamada kullanılan farklı parçacık boyutlarına sahip grafit tozları göz 

önüne alındığında, en küçük parçacık boyutuna sahip (≤ 12µm) grafit tozlarının hem GO hem de 

RGO eldesinde avantaj sağladığı, II. aşamada kullanılan farklı mikrodalga süreleri göz önüne 

alındığında ise 6 dk’lık sürenin diğerlerine göre avantaj sağladığı belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 
 

DETERMINATION OF THE EFFECT OF PARTICLE SIZE AND MICROWAVE TIME ON 
REDUCED GRAPHENE OXIDE SYNTHESIS BY MODIFIED HUMMERS METHOD AND 

MICROWAVE SUPPORT 
 

Within the scope of this thesis study, graphene oxide (GO) was synthesized from 

graphite powders by using Modified Hummers method (stage I) and reduced graphene oxide 

(RGO) was obtained from the synthesized GO specimens by using the multiple reduction 

method, in which microwave and chemical reduction were used together (stage II). Graphite 

powders with 3 different particle sizes (≤ 12µm, ≤ 50µm, ≤ 160µm) were used in the first stage 

and the effects of graphite particle size on the structure of GO and RGO were analyzed. In the 

second stage, glucose which is one of the green reducing agents was used to obtain RGO and the 

effects of microwave duration on the structure of the produced RGO were investigated by using 

3 different durations (4 min, 6 min, 8 min). Obtained samples were analyzed by Fourier 

transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron 

microscopy (SEM). It was determined that both of the graphite particle sizes and the microwave 

durations are effective on the structure of GO and RGO. Considering the graphite powders with 

different particle sizes used in the first stage and different microwave times used in the second 

stage; it was determined that graphite powders which have smallest particle size (≤ 12µm) and 

also the 6-minute microwave time have advantageous compared to other parameters in the 

current study. 

 
Keywords: Graphene, Graphene Oxide, Modified Hummers Method, Reduced Graphene Oxide, 

Reduction with Microwave Support. Green Reductant. 
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Azot Tetraoksit 
İndirgenmiş Grafen Oksit 
Rutenyum 
Taramalı Elektron Mikroskobu 
Silisyum Karbür 
X-Işını Kırınımı 
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1. GİRİŞ 

2004 yılında ilk defa sentezlenen bal peteği kafes içine yerleştirilmiş karbon atomlarının 

tek tabakası olan grafen, elektronik özellikleri ve elektron taşıma özellikleri [1], elektriksel, 

optik, mekanik, kimyasal ve termal özelliklerinden dolayı bilim dünyasında büyük ilgi 

görmektedir [2,3]. Grafen, sahip olduğu mükemmel optik, elektronik, mekanik, ısıl iletkenlik, 

çok ince ve hafif olması gibi özellikleriyle; tıp, biyomalzeme, elektronik, yapay doku, sensörler, 

optik, savunma, enerji ve daha birçok alanda kullanılabilme özelliğine sahiptir.  Grafen, 

çoğunlukla grafitin mikromekanik bölünmesi, grafen oksitin kimyasal indirgenmesi, grafen 

tabakalarının büyümesi veya kimyasal buhar biriktirme yöntemi (CVD) gibi yöntemlerle 

hazırlanmaktadır [4,5]. Grafen eldesinde üretim kolaylığı, kalitesi ve verimliliği açısından en sık 

kullanılan yöntem grafen oksitin indirgenmesi olduğu görülmektedir. Grafen oksitin indirgenme 

yönteminde iki aşamadan oluşacak şekilde farklı yöntemler kullanılarak sentezleme işlemi 

yapılabilmektedir [6]. Grafen oksit (GO) çeşitli yöntemlerle sentezlenebilmekte olup, bu 

yöntemlerden bazıları Brodie, Staudenmaier, Hummers, Modifiye Hummers, Tour gibi 

yöntemler olmaktadır [2,6,7]. Grafen oksitin indirgenme yöntemleri termal indirgeme yöntemi, 

kimyasal indirgeme ve çok adımlı indirgeme olmak üzere üç başlık altında toplanabilmektedir. 

Grafen tabakası sentezi için termal indirgeme yöntemine ek olarak mikrodalga destekli kolay ve 

ölçeklenebilir bir indirgeme yöntemi, grafitin katmanlarına ayrılmasında hızlı ve etkili bir 

yaklaşım olarak geliştirildiği bilinmekte olup; bu alanda çalışmalara devam edilmektedir. 

Mikrodalga yönteminde, ani bir iç sıcaklık artışıyla reaksiyon sistemine aktardığı enerji 

sayesinde indirgemede verimi arttırdığı görülmüştür [4,8,9]. Bu yöntem, çeşitli indirgeyici 

ajanların kullanılmasıyla grafen oksitin hızlı ve üniform olarak indirgenmesine bir dakikadan az 

bir sürede [10] olanak sağladığı görülmüştür [9,11-13]. 

Genellikle, GO kimyasal indirgemede hidrat ve türevleri, kompleks hidrürler, hidrokinon, 

sodyum borhidrür (NaBH4) gibi indirgeme ajanları kullanılarak üretimler gerçekleştirilmiş olup, 

bununla birlikte bu indirgeyici ajanlar, grafen üretimi için oldukça toksik etki oluşturduğu 

saptanmıştır. Bu indirgeyicilere nazaran çevre dostu, ucuz, güçlü maddelerin kullanılması 

önemli olmaktadır. Organik asitler, bitki özleri, mikroorganizmalar, şekerler, hormonlar, amino 

asitler ve proteinler toksik olmayan veya çevre dostu olan “yeşil indirgeyici ajanlar” olarak 

bilinmektedirler. Bu indirgeyici ajanların arasında glikoz, GO’ya karşı yüksek indirgeme özelliği 

göstermekte olup, çevre dostu kimyasal ajan olarak bilinmektedir. Glikozun yüksek elektrik 

iletkenliği vermesi açısından literatürde büyük avantaj sağladığı belirtilmektedir. İndirgeme 

verimliliğini arttırmak için yeşil indirgeyiciye amonyak çözeltisinin eklenmesinin de avantaj 

sağladığı görülmüştür [3,7,14,15]. 

Tez çalışması kapsamında Modifiye Hummers yöntemiyle grafen oksit, mikrodalga 

yöntemiyle indirgenmiş grafen oksit (RGO) elde edilmiş olup; ilk aşamada 3 farklı parçacık 
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boyutunda grafit tozları (≤ 12µm, ≤ 50µm, ≤ 160µm) Modifiye Hummers yöntemiyle 

sentezlenerek etkisi FTIR, XRD ve SEM analizleriyle incelenmiştir. İkinci aşamada mikrodalga ve 

glikoz ajanı kullanarak elde edilmiş olan indirgenmiş grafen oksit sabit güçte (800 W) 3 farklı 

mikrodalga süresi (4 dk, 6 dk, 8 dk) ile sentezlenmiş olup; parametrelerin ayrı ayrı ve birleşik 

olarak etkisi FTIR, XRD ve SEM analizleriyle incelenmiştir. 

Tez kapsamında yapılan çalışmaların, grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksitin 

sentezlenmesi, kullanım alanları ve verimliliği açısından literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.   
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Karbon Yapısı ve Özellikleri 

Grimsi siyah, opak bir görünüme sahip karbon elementi; adını latince kömür anlamına 

gelen carbo kelimesinden alan, farklı şekillerde birleşerek organik kimyanın, yaşamın 

temellerini oluşturup doğada bulunan ve periyodik cetvelin 4A grubunda yer alan bir ametaldir. 

Karbon’un en önemli özelliklerinden biri olan sp, sp2 ve sp3 olmak üzere üç farklı hibritleşme 

yapması olup, bu şekilde farklı hibritleşmelerin olması farklı türde allotropların oluşmasına 

neden olmaktadır [16-20]. Şekil 2.1’de farklı özelliklerde karbon allotropları görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.1. Karbonun en önemli allotropları: (a) Elmas, (b) Grafit, (c) Lonsdaleite (altıgen elmas),  
(d-f) Fullerenler, (g) Amorf Karbon, (h) Karbon Nanotüp [16]. 

 

Karbon atomlarının farklı şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan allotropları çok farklı 

fiziksel ve kimyasal özellik gösterirler. Bunlar aynı zamanda bağlanma geometrisini de temsil 

etmekte olup; sp ile oluşan bağlanmada, karbon atomları birbiri ile doğrusal bir geometri 

oluşturarak iki bağ bulundurur. Ayrıca sp2 ile oluşan bağlanmada, karbon atomları birbirleri ile 

üçgen bir geometri oluşturarak her atomda üç bağ (grafenin yapısında oluşan bağ gibi) ve sp3 ile 

oluşan bağlanmada, karbon atomları birbirleri ile piramit bir geometri oluşturarak her atomda 

dört bağ (elmas kristalinin yapısında oluşan bağ gibi) bulundurur. Karbon elementinin her bir 

farklı geometrik şekli farklı malzeme anlamına geldiğinden dolayı her üç bağlanma geometrisini 

gösterebilen tek element olmasıyla ender bir özelliğe sahip olmaktadır [19-21]. Karbon 

atomlarından oluşan malzemeler, karbon atomlarının kendi aralarındaki bağlanma 

geometrisine bağlı olarak çok farklı özellikler gösterirler. Karbon allotroplarının en bilinenleri 
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olan elmas, grafit, fulleren (C60) ve karbon nanotüp (KNT)’lerin bazı özellikleri Tablo 2.1’de 

verilmiştir.  

Karbon atomları kovalent bağ aracılığıyla bağlanır ve bu bağlanma doğada en güçlü 

kimyasal bağ olarak nitelenir. Örneğin, elmasın bütün karbon atomları birbirine kovalent bağ ile 

bağlıdır ve bu nedenle aşırı derecede sert, güçlü bir allotroptur [21]. 

 

Tablo 2.1. Karbon elementinin bazı allotroplarının özellikleri [21-23]. 
 

 ELMAS GRAFİT FULLEREN (C60) KARBON 
NANOTÜP 

Renk Renksiz Çelik siyahı-gri Siyah/mor Siyah 

Yoğunluk (g/cm3) 3.515 1.9-2.3 1.69 1.33-1.4 

Özgül ağırlık  3.52 2.2 1.7-1.9 2 

Sertlik (mohs ölçüsü) 10 1-2 1-2 1-2 

Ergime noktası (°C) 3550 3652-3697 >800(buharlaşma) 3652-3697 

Kaynama noktası (°C) 4827 4200 --- --- 

Elektriksel iletkenliği  Yalıtkan İletken Yarıiletken İletken/Yarıiletken 

Hibritleşme  sp3 sp2 sp2 sp2 

Kristal yapısı Oktahedral Hegzagonal Tetragonal İkosahedral 

Boyut  Üç Üç Sıfır Bir 

Termal İletkenlik (Wm-1K-1) 900-2320 1500-2000 0.4 3500 

Yüzey alanı (m2g-1) 20-160 ~10-20 80-90 ~1300 

Esneklik --- Elastik olmayan 
esnek 

Elastik Elastik esnek 

 

2.2. Grafit Yapısı ve Özellikleri 

Grafit, karbon elementiyle ve diğer kimyasal elementlerle farklı şekillerde birleşerek 

organik kimyanın ve yaşamın temelini oluşturan olağanüstü katenasyon kabiliyetine sahip bir 

malzemenin allotropudur [19]. 

Karbonun antik çağlardan beri bilinen en yaygın allotropik formu olan grafit, zayıf van 

der Waals bağları ile üst üste yığılmış sp2 hibridize karbon atomlarının katmanlaşmasıyla 

oluşan yapıdır [18,19]. Termal ve elektriksel iletkenlik açısından anizotropik davranış 
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sergileyen grafit tabakasındaki C-C bağ uzunluğu 0.134 nm ve grafit içindeki istiflenmiş grafen 

tabakalarıda birbirinden 0.335 nm olarak ayrılmaktadır (Şekil 2.2) [18-20]. 

 

 

Şekil 2.2. Altıgen halkalarda sıkıca bağlanmış sp2 hibridize karbon atomlarını gösteren katmanlı 

grafit yapısı [19]. 

 

Grafitte elementel karbon, ortam sıcaklığı ve basıncında en düşük enerji durumuna 

sahiptir. Grafit kristal kafesi altıgen halkalarda sıkıca bağlanmış sp2 hibritlenmiş karbon 

atomları ile paralel iki boyutlu grafen tabakalarından oluşan bir yığındır. Karbon atomlarının 

2pz orbitalleri paralel olduklarında en etkili şekilde üst üste gelebildiğinden dolayı grafen 

levhalar en düşük enerjiye sahiptir. Bu sebeple karbon atomlarının düzlem içi ve düzlem dışı 

bağlanmasıyla grafit anizotropiktir [16,18,19]. 

 

2.3. Grafen Yapısı ve Özellikleri 

Grafen, altıgen yapıdaki karbon tabakalarının üst üste yığılması sonucunda (Şekil 2.3) 

tek tabakalı olarak sp2 hibritleşmesi ile oluşan iki boyutlu yapı olup, farklı boyutlardaki diğer 

tüm grafitik malzemelerin temel yapı taşı olarak adlandırılır [20,24]. Grafen, 2D kristallerin 

sonlu sıcaklıklarda termodinamik olarak kararsız olduğu düşünülen ve şaşırtıcı şekilde var 

olmaması gereken bir malzeme olup; üstün fiziksel özellikleriyle (yüksek esneklik, mekanik 

mukavemet, ısıl iletkenlik, yüksek elektrik iletkenliği, şeffaf olması, çok ince olması, ….) bilim 

dünyasının dikkatini çekmektedir [16,25]. Tıp, enerji, savunma, optik, elektronik gibi birçok 

kullanım alanı bulunmakta olup; grafen üretimine/sentezlenmesine, üretim verimliliğinin 

arttırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir [23,26-28]. 

Grafen terimi ilk olarak 1986 yılında Boehm ve arkadaşları tarafından tanıtılmıştır [29]. 

2004 yılında grafiti yapışkan bantla soyarak grafeni izole eden Andre Geim ve Konstantin 
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Novoselov [30] tarafından tek tabakalı grafen elde edilmiş olup, 2010 yılında Nobel Fizik 

ödülünü kazanmalarına yol açmıştır [11]. 

 

 

Şekil 2.3. Grafit ve grafenin yapısal modellemeleri [17]. 

 

Termal iletkenlik, bir malzemenin ısıyı iletme yeteneği olup genellikle Fourier kanunu 

ile hesaplanmaktadır. Katı maddelerin termal iletkenliği genellikle akustik fononlar ile 

gerçekleşmektedir. Metallerin termal iletkenliği yüksek konsantrasyonlarda serbest elektronlar 

ile sağlanırken (Ke), karbon malzemelerin termal iletkenliği fononlar (Kp) ile sağlanmaktadır. 

Amorf karbonun termal iletkenliği ~0.01 Wm-1K-1, elmas için bu değer ~2000 Wm-1K-1 ve grafen 

için termal iletkenlik değeri 5000 Wm-1K-1 olmaktadır [31,32,35].  

Grafen, yüksek özgül yüzey alanına sahip (teorik olarak 2630 m2/g), üstün elektronik ve 

optik özelliklerinin yanı sıra elektron taşıma yetenekleriyle termal olarak da çok kararlı bir 

malzeme olup, iyi bir iletken olmaktadır.  Grafen, 250.000 cm2/V.s yüksek elektron hareketliliği 

ile ilgi çekici özellikler de göstermektedir [20,34,45]. 

Elektriksel iletkenliği 200.000 cm2/V.s olan grafende, her karbon atomu üç tane komşu 

karbon atomuyla bağ yaparken, 2p orbitallerinden 2pz orbitalleri katmanlı grafit yapısındaki 

grafen tabakalarını birbirine zayıf van der Waals bağları ile bağlamaktadır. Tek katmanlı 

grafende istifli olmayan dalgalı bir yapı mevcut olup, birkaç katmanlı grafen yapısı ise bernal 

veya rombohedral gibi istifleme düzenlerine sahip olabilmektedir [31,33]. Grafenin tabaka 

kalınlığı 0.34 nm’dir. Grafen katmanı üzerindeki tüm komşu karbon atomları arasındaki uzaklık 

ise 1.2 A ’dır [20,34]. Grafen yapısında karbon-karbon arası bağ uzunluğu 0.142 nm’dir.  

Grafenin yüksek young modülü 1100 GPa olarak belirtilmektedir [11]. İki boyutlu altıgen bir 

karbon allotropu olan grafen, 120 derecelik ters simetriye de sahip olup %97.7 optik 

geçirgenliği de bulunmaktadır [17,35]. 

Grafen, hem iletken hem de şeffaf olma avantajına sahip olduğu için çok özel bir 

malzeme olup; sıfır band aralığı sebebiyle, mükemmele yakın bir iletken malzeme olmaktadır 
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[36,37]. Bir malzemenin şeffaflığı normalde elektronik özelliklerine bağlı olup bir bant boşluğu 

gerektirir ve grafenin band yapısı ilk defa 1947 yılında sıkı-bağ modeli kullanılarak elde 

edilmiştir. Grafen esnek ve yüksek strese dayanıklı olduğundan dolayı esnek elektronik 

cihazlarda kendine kullanım alanı bulmaktadır [36,38]. 

Grafen enerji band yapısı nedeniyle, ambipolar alan etkisi (malzemede taşıyıcı 

yoğunluğunun kapı gerilimi uygulanarak değiştirilmesiyle, öziletkenlik’te meydana gelen 

değişim), minimun iletkenlik ve manyetik direnç gibi çoğu malzemede bulunmayan üstün 

elektriksel özelliklere sahiptir [39].  

Geniş bir yüzey alanına sahip grafen çelikten 200 kat daha dayanıklı olup, yüksek 

gerilme ve sıcaklık direncine sahip olmaktadır. Grafenin tepkime sıcaklığı 533 K altında olup,     

~620 K gibi sıcaklıklarda yanabilmektedir [40].   

Grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit malzemelerinin yapısı, özellikleri ve uygulama 

alanları açısından bilim dünyasının dikkat çeken ve daha fazla araştırılan malzemeler arasında 

yer almaktadır. Grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit malzemeleri hakkındaki bilgiler aşağıda 

sunulmuştur. 

 

2.4. Grafen Oksit Özellikleri ve Sentez Yöntemleri 

Grafen oksit ilk olarak 1859’da İngiliz kimyager B.C. Brodie tarafından araştırılmış olup, 

pul grafitin reaktivitesi incelenmiştir [28]. Grafen oksit, bazal düzlemleri ve kenarları üzerindeki 

birçok fonksiyonel gruplardan oluşan (oksijen, karboksilik asit, ….) katmanlı bir hidrofilik 

malzemedir [41]. 

Grafen oksit çeşitli yöntemlerle sentezlenebilmekte olup; bu yöntemler Brodie, 

Staudenmaier, Hummers, Modifiye Hummers, Tour gibi metodlar olmaktadır [2,6,7]. Grafen 

oksit sentezi hakkındaki çalışmalar Brodie tarafından 1859’da yapılmış olup; bu yöntemde, eşit 

ağırlıktaki grafit üç eşit ağırlığa sahip KClO3 (potasyum klorat) ile karıştırılmış ve 4 gün boyunca 

60°C’de HNO3 (nitrik asit) içinde reaksiyona sokularak elde edilmiştir [25,42,43]. 1898’de 

Staudenmaier grafen oksit eldesinde farklı bir yöntem geliştirmiş olup [42]; bu yöntemde 

HNO3‘ün yaklaşık üçte ikisini konsantre H2SO4 (sülfürik asit) ile değiştirerek birden fazla 

bölüme KClO3 eklemiştir [25,43]. 1958 yılında Hummer, grafen oksit sentezi için bir metod 

geliştirmiş olup; bu yöntem, basit, kullanımı kolay ve uygun maliyetli ürünler üretebilme 

kapasitesi gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Geliştirilen bu yöntemde grafitin oksitlenmesi, üç 

eşit ağırlığa sahip KMnO4 (potasyum permanganat) ve eşit ağırlığa sahip NaNO3 (sodyum nitrat) 

içeren konsantre bir H2SO4 çözeltisi içinde eşit ağırlığa sahip grafit tozları kullanılarak grafen 

oksit elde edilebilmektedir [25,42-44]. Hummer tarafından geliştirilen yöntemin, yüksek 

verimlilik ve güvenirliği nedeniyle grafen oksit sentezi başarıyla gerçekleştirilmiştir [18]. 

Bununla birlikte bu yöntemin kusurları NO (azot oksit) ve N2O4 (azot tetraoksit) gibi zehirli 



Çağla Gizem ACAR, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

8 
 

gazların açığa çıkması ve çevreye zarar vermesidir [25]. Tour metodu 2010 yılında geliştirilmiş 

olup; bu yöntem KMnO4 miktarının iki katına çıkarıldığı Hummers metodunun modifiye edilmiş 

halidir.   

Tour yönteminde, toksik özelliği olan kimyasal ajanlar kullanılmamakta olup, bu 

yöntemin en büyük avantajını oluşturmaktadır [45]. Tour metodunda üretim miktarının fazla 

olması, maliyetinin düşük olması, sentez süresinin kısalması, patlamaların olmaması, zehirli 

gazların oluşmaması kullanılan yöntemin avantajlı yönlerini oluşturmaktadır [46]. 

Grafen oksit tabakası, genellikle grafen oksit olarak adlandırılan oksitlenmiş bir grafen 

tabakası olan ve Şekil 2.4’de gösterilen hidrofilik bir yapıda olup, kararlı kolloidal 

süspansiyonlar oluşturmak üzere suda kolayca dağılabilen bir yapıdadır. Grafen oksit, 

muhtemelen GO’daki bitişik grafen oksit katmanlarının fonksiyonel grupları arasındaki güçlü 

ara katman hidrojen bağlarından dolayı sulu olmayan çözücülerde doğrudan pul pul 

dökülmemektedir [47]. 

 

 

Şekil 2.4. Grafen oksitin yapısal modeli [16]. 

 

2.5. İndirgenmiş Grafen Oksit Özellikleri ve Sentez Yöntemleri 

Grafen oksitin indirgenme yöntemleri termal tavlama yöntemi, kimyasal indirgeme ve 

çok adımlı indirgeme olmak üzere üç başlık altında toplanabilmekte olup, Şekil 2.5’deki proseste 

indirgenmiş grafen oksit eldesi görülmektedir. Grafen oksitin indirgenme yöntemlerinden biri 

olan termal tavlama yöntemi ile indirgeme yüksek ısı uygulanmasıyla sağlanabilmekte olup, 

üretim miktarının düşüklüğü ve yüksek sıcaklıklarda grafen tabakalarının bir miktar 

bozulmasına sebep olması nedeniyle tercih edilen bir yöntem olmadığı görülmektedir [47]. 

Termal tavlama yöntemine ek olarak geliştirilen RGO sentezi için mikrodalga ile indirgeme 

yöntemi, ani bir iç sıcaklık artışıyla reaksiyon sistemine aktardığı enerjiyle verimi arttırdığı 

görülmüş olup, tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır [4,8,9]. Genellikle, GO’nun 

kimyasal indirgenmesi hidrat ve türevleri gibi toksik ve patlayıcı etkisi bulunan indirgeme 
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ajanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu etkilerin sınırlandırılması amacıyla yüksek 

indirgeme gücüne sahip yeşil indirgeyici ajan olarak bilinen çevre dostu, ucuz, güçlü maddelerin 

kullanılması önemli olmaktadır. [14,48]. Grafen oksitin indirgenmesinde, tek adımlı indirgeme 

yöntemlerine göre çok adımlı indirgeme yöntemi daha verimli olmaktadır [11]. Yapılan 

çalışmalarda kullanılan indirgeyicilerin seçimi, indirgeme sıcaklığı gibi faktörlerin de 

sentezlemede önemli olduğu görülmüştür [11]. Farklı yöntemlerle sentezlenen indirgenmiş 

grafen oksit ürünleri farklı özelliklere sahip olarak fonksiyonel gruplar üzerinde etkisi 

bulunmaktadır [49]. Grafen, grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit ile ilgili literatürde yer alan 

bazı özellikler Tablo 2.2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2.2. Grafen, grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksitin bazı özellikleri [11,23,35,48,56]. 
 

Özellikler Grafen Grafen Oksit İndirgenmiş Grafen 
Oksit 

Sentezleme Eksfoliasyon,CVD vb. Grafitin oksidasyonu Termal, kimyasal ve 
çoklu indirgenme 

C/O Oksijen grupları 
bulunmaz 

2-3 8-246 

Young Modülü (TPa) 1-2 2-4 2-4 

Elektron Hareketliliği 
(cm2/V.s) 

25x104 Sentez yöntemine bağlı 0.05-200 

Termal İletkenlik 
(W/m.K) 

5000 1500-5800 0.1-2 

Elektriksel İletkenlik 
(S/m) 

2x10-2 1-5x10-5 2-7x10-3 

Üretim Maliyeti Yüksek Düşük Düşük 

 

 

Şekil 2.5. Grafit oksit ve indirgenmiş grafen oksit hazırlama şeması [49]. 
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2.6. Grafen Sentezleme Yöntemleri 

Grafen sentezi, kimyasal ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılmakta olup; farklı sentezleme 

yöntemleri kullanılarak farklı büyüklükte, farklı tabaka sayısına, verimliliğe ve kaliteye sahip 

grafen elde edilebilmektedir. Grafen üretim yöntemleri arasında öne çıkanlar; grafen oksitin 

indirgenmesi, mikromekaniksel olarak grafitin tabakalarının ayrılması, kimyasal buhar 

biriktirme yöntemi (CVD) ve epitaksiyel büyütme yöntemi olmaktadır [11,50]. Bu yöntemlerin 

avantajları olmasına rağmen büyük ölçekli üretim ve üretilen grafenin verimi açısından 

geliştirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, grafenin yüksek kalite ve verimlilikte ayrıca 

yüksek miktarlarda elde edilebilmesi amacıyla grafen sentezlemesinde verimliliği yüksek, 

maliyeti düşük ve çevre dostu yollar seçilmelidir [44]. 

 

2.6.1. Eksfoliasyon (Mikromekanik Yöntem) 

Yukarıdan aşağıya yaklaşımda, grafen veya modifiye grafen levhalar, grafit veya grafit 

türevlerinin ayrılması/pul pul dökülmesiyle meydana gelen üretim yöntemlerinden birisi olan 

mikromekanik bölünme; büyük boyutlu, yüksek kaliteli ancak sınırlı miktarlarda temel 

çalışmalar veya elektronik uygulamalar için uygun olmaktadır [51]. Eksfoliasyon yöntemi, 

yüksek düzenli pirolitik grafitin mikromekanik eksfoliasyonu grafen levhaların başarılı bir 

şekilde üretilmesi için ilk yöntem olmuş olup; avantajından biri olan mükemmel grafen 

katmanlarını izole edebildiği gibi yavaşlığı ve son derece düşük verimli olması da dezavantajı 

olmaktadır [16]. Grafenin termodinamik açıdan izolasyonunun mümkün olmadığı düşünülmüş 

olup, 2004 yılında bu teoriye rağmen Novoselov ve Geim tarafından grafen, Şekil 2.6’da 

görüldüğü gibi basit bir bant yardımıyla izole edilip başarılı bir şekilde karakterize 

edilebilmiştir. 

 

 

Şekil 2.6. Yapışkan bant yardımıyla elde edilmiş olan grafen tabakaları [20]. 
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Novoselov ve Geim, grafen levha üretmek için mikromekanik yöntemi kullanmışlardır. 

Sentezlemeden sonra grafen, optik mikroskobu ve AFM cihazı ile karakterize edilmiştir. İki 

boyutlu grafenin üretilmesini başaran bilim insanları 2010 yılında Nobel Fizik Ödülüne layık 

görülmüştür [45]. 

 

2.6.2. Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi (CVD) 

Aşağıdan yukarıya yaklaşımda kimyasal buhar biriktirme, SiC’de (silisyum karbür) 

epitaksiyel büyütme gibi yöntemlerle küçük miktarlarda büyük boyutlu hatasız grafen üretimi 

mevcut olmaktadır [51]. Şekil 2.7’de CVD yöntemiyle grafen üretim prorsesi bulunmaktadır. 

Kimyasal buhar biriktirme yönteminde; karbon atomları, yüksek sıcaklıklarda metal bir 

substratın yüzeyine yapışarak, devam eden proseste karbon atomlarının kristalleşmesiyle bir 

grafen tabakasına dönüşmesi sağlanır. Her ilk kristalizasyona çekirdeklenme bölgesi 

denmektedir. Çekirdeklenme alanlarında çeşitli kristal bölgeler büyüdükçe sınırları birleşmekte 

olup, muhtemelen her bölgenin kafes yönelimleri arasında da tutarsızlık meydana gelmektedir. 

Bu bölgeler kesin bir sınır oluşturmakla birlikte her bölge bu sınırlarla çevrelendiğinde büyüme 

durarak yöntemin de dezavantajını oluşturmaktadır [52]. 

 

 

Şekil 2.7. CVD yöntemiyle grafen üretimi şeması [11]. 

 

Endüstriyel grafen filmleri üretiminde kullanılan CVD yönteminde; Ir (iridyum), Ru 

(rutenyum), Ni (nikel), Cu (bakır) gibi yüksek saflıkta yüksek kaliteli geçiş metalleri kullanılarak 

grafen üretimi gerçekleştirilebilir [45,53]. Ruoff ve ark. tarafından 2009 yılında Science’da 

yayınlanan araştırmalarına göre, CVD üretiminin tipik olarak dört aşamadan oluştuğunu 

belirtmişlerdir. Bu süreçler; Cu folyolar gibi metal folyoların üzerindeki grafen filmlerinin CVD 

ile sentezi, metalin çıkartılması, grafen filmlerin istenen bir substrat üzerine aktarılması ve 

gerekirse levha direncinin azaltılması için grafen filmin katkılanmasından oluşmaktadır [53]. 
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Liang ve ark. tarafından yapılan çalışmada triklorometan içeren çözelti, spin kaplama 

kullanılarak önceden işlenmiş bir Cu folyo üzerinde dispersiyon haline getirilip oda basıncı sabit 

tutularak H2 ve Ar akışı altında tavlamış ve oda sıcaklığında soğutmuşlardır. Spin kaplamayla 

nanotüp takviyeli grafen elde etmeye çalışmışlardır [54]. 

 

2.6.3. Epitaksiyel Büyütme Yöntemi 

Aşağıdan yukarıya yaklaşımda, Georgia Tech’den Heer ve ark. tarafından 2004 yılında 

yapılan çalışmada yüksek sıcaklıkta düşük vakumlu sistemlerde silisyum karbür üzerinde 

grafenin epitaksiyel süblimasyonuna yönelik yeni bir yöntem üzerine araştırma yapmışlardır 

[51,55]. Şekil 2.8’de epitaksiyel büyütme yöntemiyle grafen eldesinin şeması bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 2.8. Epitaksiyel büyütme yöntemiyle grafen eldesi [11]. 

 

Grafen bu yöntemle elde edilebilen ince grafen film (> 50µm) nedeniyle, transistörlerde 

ve devrelerde kullanılmak üzere ideal olan SiC substratın üzerinde 1150˚C ile 2000˚C arasında 

sıcaklığa kadar ısıtılarak epitaksiyel olarak büyütülebilmektedir [11,54]. 

 

2.6.4. Grafitin Grafen Oksite İndirgenmesi ve Grafen Oksitin İndirgenme Yöntemleri 

Yukarıdan aşağı yaklaşımda, grafit tabakalarının kimyasal işlemle oksitlenerek 

birbirinden ayrılması sonucu elde edilen ürün grafen oksittir (Şekil 2.9) [11,51]. Grafen oksit, 

düşük maliyetli ve kolay erişimli olup, oksitleyici maddelerle grafitin reaksiyona girmesiyle 

grafit katmanları arasındaki düzlemler arası mesafeyi arttırarak grafene dönüşme yeteneğinden 

dolayı büyük ilgi görmektedir. Grafen oksit, sp2 bağ ağlarının bozulması nedeniyle genellikle bir 

elektrik yalıtkanı olarak tanımlanır. Fakat bu yaklaşım, grafen oksitin elektron iletme 

yeteneğinin, bileşikteki oksitlenme miktarının yanı sıra sentez yöntemine de bağlı olduğu ile 

ilgili bilgiler zaman içinde açıklığa kavuşmuştur [56]. Grafen oksit, Tablo 2.3’deki bazı 

yöntemlerin özellikleri belirtilen Brodie, Hofmann, Hummers, Staudenmaier ve Tour gibi 

yöntemlerle elde edilebilmektedir.  
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Tablo 2.3. Grafitten grafen oksit sentezinde kullanılan kimyasal indirgeme yöntemleri [45,57]. 
 

Yöntemler Brodie Staudenmaier Hofmann Hummers Tour 

Yıllar 1859 1898 1937 1958 2010 

Oksidantlar KClO3, 
HNO3 

KClO3 yada NaClO3, 
HNO3,                       
H2SO4 

H2SO4,      
HNO3,      
KClO3 

NaNO3, 
KMnO4,    
H2SO4 

H2SO4, 
H3PO4, 
KMnO4 

C/O oranı 2.28 1.85 --- 2.25 --- 

 

Brodie Yöntemi: Potasyum klorat ve nitrik asit varlığında grafitin oksidasyonu B.C. Brodie 

tarafından gerçekleştirilmiş olup [57], grafitin moleküler ağırlığı ölçülmeye çalışılmıştır. Brodie 

bu yöntemde; grafit, dumanlı nitrik asit ve potasyum kloratı 60˚C’de 3 ile 4 gün ısıtıp, malzemeyi 

yıkadıktan sonra aynı koşullar altında dört tekrara kadar yeniden oksitleme işlemini yaparak, 

100˚C’de numuneyi kurutmuştur. Elde edilen malzemenin C:H:O oranı 61.04:1.85:37.11 olarak 

belirlenmiş olup malzemenin saf veya alkali suda dağıldığı, ancak asidik ortamda dağılmadığı 

tespit edilmiştir. Sonuca göre Brodie, “grafit asit” olarak adlandırdığı malzemesinin deneysel 

olarak hazırlanan ilk grafit oksit örneği olmuştur [58]. 

 

 

Şekil 2.9. Grafitten RGO sentezleme şeması [59]. 

 

Staudenmaier Yöntemi: Staudenmaier, 1898’de Brodie tarafından hazırlanan C/O oranına 

benzer bir sonuçla grafen oksit eldesi için potasyum klorat ve konsantre sülfürik asitle 

oksidasyon yöntemini geliştirmiştir. Brodie yöntemine göre avantajı dört oksidasyon tekrarı 

gerektirmemesidir. Staudenmaier hazırlama yöntemi zaman alıcı ve tehlikeli olmasından dolayı 

prosesin modifikasyonu ve geliştirilmesi yönünde araştırmalara devam edilmiştir [57,58]. 

 

Hofmann Yöntemi: Hofmann ve ark. tarafından 1937’de yapılan çalışmada [58] konsantre 

sülfürik asit, nitrik asit ve güçlü oksitlenme maddesi olan KClO3 ile birlikte grafit oksitin 

hazırlanmasında grafitin oksidasyonu için kullanmış olup, grafit tozunu asit çözeltisi içinde 

okside etmişlerdir [57]. 
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Hummers Yöntemi: Hummer ve Offeman 1958’de, grafit tozunu yoğunlaştırılmış H2SO4, NaNO3 

ve KMnO4 karışımı ile birlikte grafitin oksidasyonu ile ilgili yeni bir yaklaşım sunmuşlardır. 

Grafit tozunu sodyum nitrat ve sülfürik asitle karıştırdıktan sonra karışımı buz banyosunda 

soğutup seyreltmişlerdir. Süspansiyon H2O2 ile işleme tabi tutulduktan sonra yıkama ve 

santrifüj işlemlerinden geçirilerek elde edilen numuneyle nihai sonuca ulaşmışlardır [57]. 

Hummers yönteminin dezavantajlarından birisi, NO2 ve N2O4 gibi toksik gazların serbest 

kalması diğeriyse, Na+NO3 iyonlarının GO sentezleme ve saflaştırma işlemlerinde oluşan 

atıkların sudan uzaklaştırılmasının zor olmasıdır [25]. Modifiye edilmemiş Hummers 

yönteminde KMnO4 oksitleyici ve ilk su ekleme aşaması sırasında reaksiyon sıcaklığı 90˚C’ye 

çıkmaktadır. Oksidasyon işlemi sırasında oluşan epoksi grupları (C-O-C), alttaki C-C bağını 

esnetme ve kırma eğiliminde olan sp3 hibridize geometrisi nedeniyle bazal düzlemde yerel 

distorsiyon oluşturmaktadır [60]. 

 

Tour Yöntemi: Yıllar içerisinde oksidasyon işlemindeki verim ve kalitenin arttırılması 

yönündeki çalışmalar neticesinde 2010 yılında Tour, grafitin oksidasyonu esnasında fosforik 

asitle işlem gerçekleştirmiş olup, toksik gazların salınımını da engelleyerek daha verimli bir 

sonuca ulaştığını görmüştür. Tour ve ark. yapısal ayrıntıları belirlemede farklı bir yaklaşım 

benimsemiştir [58]. 

Grafen oksitin indirgenmesi, yapıdaki oksijen gruplarının uzaklaştırılması ve grafen 

oksitin sadece karbon içeren forma ulaştırılması olarak adlandırılır. Grafen oksitin 

indirgenmesi; termal indirgeme, kimyasal indirgeme ve çok adımlı indirgeme yöntemleriyle 

gerçekleştirilmekte olup, yöntemler hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur [11].  

 

2.6.4.1. Termal İndirgenme Yöntemi 

2.6.4.1.1. Termal Tavlama 

Grafen oksitin indirgenmesinde termal tavlama yöntemi; vakum, inert veya indirgeyici 

atmosferde gerçekleştirilmektedir. Grafen oksitin termal olarak indirgenmesi, H2O 

moleküllerinin, karboksil, hidroksil ve epoksi gibi fonksiyonel grupların indüklenen termal 

enerjiyle çok aşamalı şekilde çıkarılma işlemidir. Bu yöntemde, grafen oksitin yüksek sıcaklıkta 

hızlı ısınmasıyla tabakalar arasındaki boşluklarda oluşan CO veya CO2 gazlarının ani genişlemesi 

ile meydana gelen gözenekli karbon malzemeler şeklinde pul pul dökülmesi sonucunda 

indirgeme işlemi gerçekleşmektedir. Şekil 2.10’da görülen termal indirgeme ile grafene 

dönüşme prosesi bu yönteme aittir. Hızlı ısıtmayla, yığılmış karbon tabakaları arasındaki 

oksijen içeren fonksiyonel gruplar, büyük basınç oluşturan gazlarla ayrıştırmakta olup; yüksek 

sıcaklıkta bu işlem, grafen oksiti pul pul döker ve oksijen içeren grupları yapıdan uzaklaştırarak 

işlevselliklerini azaltır [57]. 
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Şekil 2.10. Grafen oksitin indirgenme yöntemlerinin şematik çizimi [2]. 

 

Bu yöntemin en büyük dezavantajlarından birisi olan pul pul dökülme esnasında 

karbondioksit salınımının neden olduğu grafen levhalarda oluşan yapısal kusur ve hasarlardır. 

Bu kusurlar, elde edilen sonuçlarda elektronik özellikleri etkilediği görülmektedir. Isıtma 

sıcaklığı GO yüzeyindeki foksiyonel grupların uzaklaşmasında son derecede etkilidir [57]. 

Li ve ark. tarafından yapılan çalışmada, tavlama sıcaklığı ile grafenin kimyasal yapısının 

değişimi analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, daha iyi bir indirgeme sağlamak için 

yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır [57]. 

Schniepp ve ark. tarafından yapılan çalışmada, 500˚C’nin altındaki ısıtma sıcaklıkları için 

C/O oranının 7’den az olduğunu ve 750˚C’ye ulaşmasıyla bu oranın 13’ün üzerine çıktığını 

belirtmişlerdir. Başka bir ekibin çalışmasındaysa GO’nun indirgenmesiyle, genellikle oksijen 

içeren fonksiyonel grupların yapıdan uzaklaşması sonucunda elektriksel iletkenliğin arttığı 

görülmüştür. Wang ve ark. tarafından yapılan çalışmada, inceledikleri ince filmlerin 

iletkenliğinde tavlama sıcaklığının artmasıyla iletkenliğin arttığı tespit edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre 550, 700, 900 ve 1100˚C’de tavlama sıcaklığında yapılan işlemler neticesinde 

elektrik iletkenlikleri sırasıyla 49, 93, 383 ve 550 Scm-1 olarak tespit edilmiştir [57]. 

 

2.6.4.1.2. Mikrodalga ile İndirgeme 

Mikrodalga ile indirgeme yöntemi grafen oksitin indirgenmesi için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Mikrodalga yöntemi, geleneksel olmayan bir ısıtma yöntemi olup indirgeme 

kabiliyeti, hızı ve enerji tasarrufu açısından verimli bir yöntemdir. Mikrodalga destekli ısıtma 

enerjinin doğrudan reaktanlara iletiminde önemli bir artış sağlamakla birlikte iç sıcaklıkta ani 

artışa sebep olmaktadır. Anlık iç sıcaklık artışı, reaksiyon sürecini kısaltıp verimliliği arttırarak 

GO’nun indirgenmesine neden olmaktadır [57]. 

Fonksiyonel grupların grafen oksit yapısından uzaklaşması nispeten kolay olup, 

oksidasyon ve indirgeme sırasında oluşan kusurların iyileştirilmesi zor olmaktadır. Bu nedenle 

seçilen yöntem oldukça önemli olmaktadır. Mikrodalga teknolojisi, yüksek sıcaklıkta tavlamaya 

kıyasla daha düşük enerji maliyeti ile GO’nun indirgenmesi için büyük bir potansiyele sahip 

olmaktadır [60]. 
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Zhu ve ark. tarafından mikrodalga ile indirgeme yöntemiyle yapılan çalışmada, grafen 

oksitin indirgenmesinde kullandıkları mikrodalga ile indirgeme yönteminde 1 dakika içinde 

grafen oksitin pul pul dökülmesi ve indirgenmesini eş zamanlı olarak başarmak için basit ve 

verimli bir yöntem olarak bildirilmiştir [57]. 

 

2.6.4.2. Kimyasal İndirgeme Yöntemi  

Grafen oksitin kimyasal olarak indirgenmesi, büyük miktarda indirgenmiş grafen oksit 

ve grafen sentezleyebilmek için yapıdan fonksiyonel grupların uzaklaştırılmasında iyi bir 

yöntem olmaktadır. Grafen oksit, Şekil 2.11’de görülen sistematikte uygun bir kimyasal işlemle 

indirgenip yapısında az miktarda oksijen atomları bulundurarak sentezlenebilmektedir. 

İndirgeme esnasında grafen oksit yapısındaki oksijen içeren fonksiyonel grupların çoğu yapıdan 

uzaklaşmaktadır [57]. 

Shin ve ark. tarafından yapılan çalışmada, grafen oksitin indirgenmesi için inorganik bir 

bileşik olan sodyum borhidrür kullanmışlardır. Grafen oksitte elde etmiş oldukları sonuçları, 

indirgeme sonrası elde edilen analiz sonuçlarıyla karşılaştırdıklarında, yapıdan uzaklaşan 

fonksiyonel gruplardaki değişiklikleri bildirmişlerdir [57]. Kimyasal indirgeme için birçok 

kimyasal indirgeyici ajan kullanılmakta olup, GO’nun kimyasal olarak indirgenmesinde 

kullanılan indirgeyici ajanlar indirgenmiş grafen oksit için yüksek kalite, üretkenliği sağlaması 

ve birçok uygulama alanı için kararlı dispersiyon oluşturma yeteneğinden dolayı kimyasal 

olmayan yeşil indirgeyici ajanların tercih edilmesi de son derece önemli olmaktadır [57]. 

 

 

Şekil 2.11. Grafitin grafen oksite çeşitli yöntemlerle indirgenmesi ve bazı indirgeyicilerle grafen 
oksitin kimyasal olarak indirgenmesi [14]. 
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Kimyasal ajanlardan biri olan hidrazin, RGO sentezi için etkili ve verimli indirgeyici 

olmasına rağmen sınırlamalara sahiptir. Hidrazin ve yan ürünleri hem canlı organizmalar hem 

de çevre için tehdit unsuru olmaktadır. Elde edilen materyal bu tehlikeli kimyasalların 

kalıntılarını içeriyorsa doğadaki tüm canlılar için bir tehlike unsuru olup (özellikle biyomedikal 

gibi sağlık uygulamaları için), bu ajanların yerine çevre dostu indirgeyici ajanların kullanılması 

gerektiği anlaşılmaktadır [14].  

Organik asitler, bitki özleri, mikroorganizmalar, şekerler, antioksidanlar, amino asitler 

ve proteinler gibi indirgeyici ajanlar “yeşil indirgeyici maddeler” olarak bilinmektedirler. 

Örneğin, yeşil indirgeyici ajanlardan biri olan ve C vitamini olarakta bilinen askorbik asit, 

hidrazin kadar güçlü olup toksik olmayan bir reaktiftir [14]. Bazı yeşil indirgeyici ajan olarak 

tanınan maddeler aşağıda sunulmuştur. 

 

Organik Asitler: Organik asitler ve/veya tuzları indirgeyici ajan olarak metal nanopartikül 

sentezi için kullanılmış olup GO’nun indirgenmesinde çevre dostu olmaktadır. Wan ve ark. 

tarafından yapılan çalışmada, RGO filmlerinin indirgenmesinde sodyum sitrat kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Kafeik asit, gaz sensörleri ve süperkapasitörlerde uygulanabilen RGO sentezinde 

kullanılan başka bir ajan olarak karşımıza çıkmaktadır [14]. 

 

Bitki Özleri: Grafen oksit indirgenmesi için indirgeyici maddeler olarak kolay oksitlenebilir 

olan farklı bitki özlerinden yararlanılmaktadır [59]. Mantar özleri, yeşil çay, havuç suyu, 

portakal kabuğu özleri, Hindistan cevizi suyu, nar suyu ve gül suyu gibi birçok örnek 

verilebilmektedir [14]. Çay, Dünya çapında tüketilen popüler bir içecek olup polifenolik 

açısından zengin olmakla beraber biyolojik olarak da uyumludur [59]. Yin ve ark. tarafından 

yapılan çalışmada, yeşil çayın oksijen türevlerine karşı reaktivite sergilediği ve grafen oksitin 

indirgenmesinde başarılı bir sonuç sergilediği belirtilmiştir [58,59]. 

 

Mikroorganizmalar: Grafen oksitin indirgenmesinde bakteri ve maya gibi ajanlar 

uygulanabilmektedir [14]. Lee ve ark. tarafından yapılan çalışmada, grafen oksitin 

indirgenmesinde yabani havuç kökü kullanılmıştır. İndirgeme sürecinde kökte bulunan 

endofitik mikroorganizmaların indirgeme yeteneği olduğu keşfedilmiştir [58]. Akhavan ve ark. 

tarafından yapılan çalışmada, GO’nun indirgenmesi için anaerobik koşullar altında Escherichia 

coli bakterisi kullanılmıştır. Grafen oksit ve kültürlenmiş bu bakteri süspansiyonları 37˚C’de 48 

saat inkübe edilmiş olup indirgeme kapasitesi gösterilmiştir [59]. 

 

Şekerler: Grafen oksit için yeşil indirgeyiciler olarak bilinen şekerler ve polisakkaritler yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Zhu ve ark. tarafından yapılan çalışmada, glukoz, fruktoz ve sükrozun 
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GO’ya karşı iyi bir indirgeyici ajan oldukları gösterilmiştir.  Bu ajanlar arasında glikoz en yüksek 

indirgeme kabiliyetine sahip olmaktadır [14].  

Sakkaritler, farklı nanomalzemeler elde etmek için indirgeyici ajan olarak kullanılırlar. 

Glikoz ve fruktoz gibi monosakkaritler, hafif indirgeme kabiliyetleri ve toksik olmayan 

özellikleri sebebiyle ön plana çıkmaktadır. Dong ve ark. GO’nun indirgenmesi için sulu amonyak 

çözeltisinde glikoz, fruktoz ve sükroz gibi indirgen ajanlar kullanmışlardır. Bazik çözeltide 

glikoz önce aldonik asite oksitlenmiş olup daha sonra laktona dönüşmüştür. Bu oksitlenmiş 

nihai ürün RGO yüzeyindeki artık oksijen işlevsellikleriyle hidrojen bağları oluşturan ve iyi 

dispersiyon stabilitesi sağlayan birkaç oksijenleştirici grup içermektedir. İndirgeyici ajan 

olmayan fruktoz ve sükroz’un da yeterince indirgeme sağladığı tespit edilmiştir [59]. 

 

Proteinler ve Amino Asitler: Sığır serum albümini (BSA), inekten elde edilen bir protein olup 

yüzeylerinde hidrofobik ve hidrofilik parçalar içeren karmaşık amfifilik biyopolimerlerdir. BSA, 

katı yüzeylere yapışmasından dolayı bir indirgeme ajanı aynı zamanda da stabilizör olarak 

kullanılmıştır. Lui ve ark. tarafından yapılan çalışmada, BSA kullanılarak GO’dan RGO elde 

edilmiştir. Sonuçlara göre tirozin kalıntısında bir amino asit kısmı içerdiği için iyi bir indirgeme 

ajanı olduğu belirtilmiştir [59]. 

Grafen oksit için indirgeyici ajan olarak ilk bildirilen amino asit ise L-sistein olmaktadır. 

İndirgemeyi 26˚C’de 72 saat gerçekleştirdikten sonra elde edilen RGO, GO’ya kıyasla iletkenlikte 

106 kat artış sağladığı tespit edilmiştir [14]. L-sistein redoks reaksiyonlarına girebildiği için 

aynı zamanda antioksidan özelliği de bilinmektedir. Glisin, L-lizin, gallik asit gibi amino asitlerin 

de indirgeyici özelliği bulunmaktadır [59].  

 

Hormonlar: Melatonin (MLT), hayvanlar ve bitkilerdeki biyolojik saatleri senkronize etmeye ek 

olarak güçlü bir antioksidan görevi görmektedir. Elektron verme özelliği sebebiyle oksijen ve 

nitrojen türevlerinin yapıdan uzaklaştırması olarak işlev görebilirler. Akhavan ve ark. 

tarafından yapılan çalışmada, melatonin ile GO’nun indirgenmesi başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Melatonin ve amonyakla 80˚C’de 3 saat süreyle işlem yapılarak yüksek 

miktarda nitrojen absorbe elde edilmiştir. Reaksiyon karışımının yüksek alkalinitesiyle, grafen 

tabakalarının toplanmasını önleyerek indirgeme oranını arttırdığını saptamışlardır [58,59]. 

 

Vitaminler: Canlı hücrelerde antioksidan görevi gören ve yaygın bir temel besin olan C vitamini 

olarakta bilinen L-askorbik asit indirgeyici ajan olarak karşımıza çıkmaktadır. Zhang ve ark. 

tarafından yapılan çalışmada, C vitamininin avantajlarını göz önünde bulundurarak GO için 

indirgeyici olarak kullanımını araştırmışlardır. Protonlar, indirgeme sürecinde bir nükleofil 

olarak işlev gören L-askorbik asitin bir oksijen anyonunu oluşturmak üzere kolayca 
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ayrışmaktadır. İşlemler neticesinde GO’nun başarılı bir şekilde RGO’ya dönüştüğü tespit 

edilmiştir [59].  

Fernandez-Merino ve ark. tarafından yapılan çalışmada, GO’yu indirgemek için 

riboflavin (B2 vitamini), fosfat tuzu ve piridoksin’in (B6 vitamini) grafen oksiti başarılı bir 

şekilde indirgediği tespit edilmiştir [59]. 

 

2.6.4.3. Çok Adımlı İndirgeme   

Grafen oksitin indirgenmesindeki verimliliği arttırmak amacıyla ön plana çıkan çok 

adımlı indirgeme yöntemleri bulunmaktadır [61]. Grafen oksit yapısındaki fonksiyonel 

grupların uzaklaşması için doğru ajanın seçimi önemli olmakla beraber her ajan farklı 

indirgeme kapasitesine sahip olmaktadır. Bu yüzden tek adımlı indirgeme yerine çok adımlı 

indirgeme yöntemi daha verimli olabilmektedir [11]. Gao ve ark. tarafından yapılan çalışmada, 

çok adımlı indirgeme yöntemi ile GO’nun indirgenmesine yönelik araştırma yapılmıştır. Sodyum 

borhidrid kullanarak deoksijenasyona tabi tuttukları solüsyonu konsantre sülfürik asitle 

180˚C’ye ısıtmışlardır. Son olarak termal tavlamaya maruz bıraktıkları indirgeme işleminde C/O 

oranını 246 elde ederek başarılı bir şekilde indirgeme işlemini gerçekleştirdiklerini 

belirtmişlerdir [62]. 

 

2.7. Grafenin Kullanım Alanları 

Grafen ilk defa sentezlendiğinden beri üstün özelliklerinden dolayı bilim dünyasının 

dikkatini çekmektedir. Grafen tıp, savunma, elektronik, optik, biyomalzemeler gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. Sahip olduğu özelliklerden dolayı grafen endüstride ve günlük hayatımızda 

kullanılabilmesi için sentezlenmesi ve sentezleme parametrelerinin elde edilen grafen 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Grafen 

kullanım alanlarına yönelik bazı çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 

Silisyumun elektron hareketliliğinden 40 kat daha yüksek olan yüksek taşıyıcı 

mobiliteleri ve yüksek akım taşıma kapasitesi gibi grafenin uygulanmasına yönelik çekici 

özellikleri, elektronik cihazlar için umut verici olmaktadır. Devre yoğunluğu arttıkça küçülen 

elektronik cihazlar için de grafen, yüksek termal iletkenliği sayesinde ısıyı verimli şekilde 

dağıtarak cihazı serin tutabilmektedir. Sadece elektronik alan için değil aynı zamanda gaz 

sensörleri için de gelecek vaat eden malzemelerdendir. Gaz molekülleri grafene girdiğinde, 

elektronik özellkleri ölçülebilir bir şekilde bir gazın saptanmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca 

grafen büyük yüzey alanı nedeniyle kataliz alanında destek malzemesi olarak; piller, 

süperkapasitörler gibi elektrokimyasal uygulamalarda bir elektrot malzemesi olarak görev 

alabilmektedir [45]. 
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Grafenin birçok heyecan verici uygulaması arasında güneş pillerinin kullanımı hem 

önemli hem de erişilebilir olduğu için ön plana çıkmaktadır. Güneş pilleri ışık fotonlarını 

elektrik akımına dönüştürmektedir. Fotovoltaik hücreler olarak da bilinen bu hücreler, gelen bir 

fotonun enerjisini bir değerlik elektronuna aktararak çalışmaktadır. İndiyum, geniş bant aralıklı 

n tipi bir yarı iletkendir. Geleneksel güneş pilleri, şeffaf bir iletken elektrot olarak indiyum kalay 

oksit adı verilen malzemeyi barındırmaktadır. Fakat indiyumun nadir bir metal olması ve güneş 

pillerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla beraber maliyetinin de artışı göz önüne 

alındığında grafen güneş pilleri önemli olmaktadır [52]. 

Elektrokimyasal korozyon her yıl dünya çapında önemli hasara ve kayba neden olmakla 

beraber bunu önlemek için çeşitli kaplamalar kullanılmakta ve geliştirilmektedir [53]. Çinko 

bakımından zengin epoksi astarlar küresel pazarda büyük bir yer kaplamakta ve beraberinde 

çevre sorunlarını getirmektedir. Yapılan bir çalışmada ağırlıkça %1 oranında RGO takviyesi, 

ağırlıkça %50’ye kadar çinkonun yerini alabileceği göstermiştir [53]. 

Tıp alanında da grafen kendine yer edinmekte olup; yapılan bir araştırmada, kanserin 

kemoterapi yoluyla tedavisi, sağlıklı dokulara ve organlara olan toksisitesi ve kanser bölgesini 

hedefleyememesi nedeniyle sınırlı olduğu bildirilmiştir. Grafen nano taşıyıcı olarak grafen oksit- 

polietilen glikol kullanan ve kanser hücrelerini hedeflemek için folik asit (GO-PEG-PCA-FA) ile 

kaplanmış protokateşik asit (PCA) için bir antikanser nanokompozit dağıtım sistemi 

tasarlanarak umut verici bir çalışma gerçekleştirilmiştir [63]. 

Grafen, lityum iyon bataryasında da kendine kullanım alanı bulabilmektedir. Yoğunluğu 

yüksek olan lityum bataryaları çeşitli enerji cihazları, elektrikli araçlar ve elektronik 

teknolojilerinde kullanılması planlanmakta olup, grafenin bu sisteme entegre edilmesiyle 

gelecek için umut vaat etmektedir [64]. 

Grafen, grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit gibi malzemelerin uygulama alanları ve 

çalışmaları önemli olup; kullanımını yaygınlaştırma ve hayatımıza entegre etme amacıyla önem 

arz etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların bazıları aşağıda sunulmuştur. 

 

2.8. Grafen Oksit ve İndirgenmiş Grafen Oksitin Literatür Çalışmaları 

Literatürde yer alan grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit için tamamlanmış 

çalışmalar aşağıda sunulmuş olup, yapılan çalışmalardaki yöntemlerin ve parametrelerin nihai 

sonuç üzerindeki etkileri belirtilmiştir. 

Jankovsky ve ark. [2] 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen oksit sentezi için 

Brodie, Hofmann, Staudenmaier, Hummers ve Tour metodlarını kullanmışlardır. Bu çalışmada 

başlangıçta grafit oksit hazırlama yönteminden termal ve kimyasal olarak indirgenmiş grafen 

bileşimi, yapısı ve özellikleri üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak araştırılmıştır.  Şekil 2.12’de SEM 

analiz sonuçlarına göre kimyasal olarak indirgenmiş olan grafitlere kıyasla termal olarak 
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indirgenmiş grafitler için çok daha yüksek bir dökülme seviyesi gözlemlenmiştir. BR-CRG ve ST-

CRG numuneleri için belirgin şekilde daha düşük bir eksfoliasyon derecesi bulunmuştur. ST-

TRG’de morfoloji, diğer termal olarak indirgenmiş grafitlere kıyasla oldukça düşük bir genleşme 

derecesi göstermiştir. Bu sonuç düşük oksidasyon derecesinden kaynaklandığı belirtilmiştir [2]. 

 

 

Şekil 2.12. Jankovsky ve ark. tarafından yapılan çalışmada SEM ile elde edilen, termal ve 
kimyasal olarak indirgenmiş grafenlerin morfolojisi [2]. 

 

Jankovsky ve ark. [2] 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada, başka bir analiz yöntemi 

olan ve Şekil 2.13’de de sunulan XRD sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre en 

yüksek ara tabaka mesafeleri HU-CRG ve TO-CRG numunelerinde olduğu görülmüş olup, yüksek 

oranda oksitlenmiş grafit oksitlerden kaynaklandığı belirtilmiştir [2]. 

Çalışmanın sonucunda grafen oksit sentezi için seçilen yöntemlerde farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir. Kimyasal olarak indirgenmiş grafenin eksfoliasyonu, çeşitli uygulamalar için 

klorat yöntemine kıyasla permanganat ile hazırlanan grafit oksitten çıkan örneklerin büyük 

ölçüde olduğu gözlemlenmiş olup, Tour metodunun kullanılmasında diğer yöntemlere göre 

daha iyi oksidasyon işleminin gerçekleştiği de belirtilmiştir [2]. 
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Şekil 2.13. Jankovsky ve ark. tarafından elde edilen kimyasal ve termal indirgeme ile hazırlanan 
grafenlerin XRD spektrumları [2]. 

 

Liu ve ark. [3] 2015 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen sentezini ilk aşamada 

Modifiye Hummers metodu kullanarak ikinci aşamada mikrodalga indirgeme yöntemi 

kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışmada mikrodalgada 800 W güçte 4 farklı sürede 

(2, 4, 6, 8 dk) grafen elde etmişlerdir. Elde edilen grafenler sülfür ile katkılandırılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, mikrodalga fırında 6 dakika süreye maruz bırakılan numunenin en iyi sonuca 

ulaştığı belirtilmiştir. Şekil 2.14’deki SEM analizinden elde edilen sonuca göre, SG-6’nın (6 

dakikada mikrodalgaya maruz bırakılan sülfür elementiyle katkılandırılmış grafen) daha iyi 

dağıldığı tespit edilmiştir [3]. 

 

 

Şekil 2.14. Liu ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen SG-6 (6 dakikada mikrodalgaya 
maruz bırakılan sülfür elementiyle katkılandırılmış grafen) numunesinin SEM görüntüsü [3]. 
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Numunelerdeki yapısal değişikliklerini incelemek için Raman spektroskopisi analizi 

yapılmıştır. Şekil 2.15’de RGO-6 (6 dakikada mikrodalgaya maruz bırakılan ve elde edilen 

indirgenmiş grafen oksit) ve SG-6 (6 dakikada mikrodalgaya maruz bırakılan ve sülfür 

elementiyle katkılandırılmış grafen) numunelerinin Raman spektroskopisi analiz sonuçları 

sunulmuştur. Grafen oksit, RGO-6 ve SG-6 numunelerinin karakteristik D ve G bantları sırasıyla 

1350 ve 1590 cm-1 olarak gözlemlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, sülfür ile katkılandırma 

sonucunda elde edilen grafende daha fazla kusurlu yapıların oluştuğu tespit edilmiştir [3]. 

 

 

Şekil 2.15. Liu ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen: GO, RGO-6 ve SG-6 
numunelerinin Raman spektrumları [3]. 

 

Musa ve ark. [7] 2017 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen oksit sentez 

yöntemlerinden Tour metoduyla indirgenmiş grafen oksitin (RGO) karakterizasyonu üzerine 

araştırma yapmışlardır. Bu çalışmada, grafen oksit indirgenmesi için amonyak varlığında 

belirlenen yeşil indirgeyicilerin performansları araştırılmıştır. Elde edilen RGO numunelerinin 

elektrik iletkenliği ölçülmüş ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler ile elde edilen sonuçlara göre, 

sodyum sülfatın kullanılmasının ve Tour metodunun kullanılmasının elektrik iletkenliğinde 

daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir [7]. 

Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit numunelerinin ve kimyasal yöntemle elde 

edilen indirgenmiş grafen oksit numunelerinin Şekil 2.16’da FTIR spektrumları verilmiş olup, 

fonksiyonel grupların karakterizasyonu için kullanılmıştır. FTIR spektrumları, RGO’nun 

indirgeme işleminden sonra oksijen içeren grupları temsil eden ~ 3394, 1730, 1624, 1233 ve 

1052 cm-1 ‘deki tepelerin azaldığı ve bazılarının ise tamamen kaybolduğu tespit edilmiştir. Bu 

gözlem, GO’daki oksijen işlevlerinin çoğunun kaldırıldığını doğrulamıştır. Şekil 2.12 (A)’da 

gösterildiği gibi hiçbir işlevsel grubun mevcut olmadığını gösteren grafitte bir pik 

gözlemlenmemiştir [7]. 
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Musa ve ark. [7] 2017 yılında yapmış oldukları çalışmada, GO ve RGO örneklerinin ara 

katman mesafesini ve atomik yapılarını XRD ile analiz etmişlerdir. Şekil 2.17’de yer alan analiz 

sonuçlarına göre, grafit 26.46˚’da pik vermiş olup, yaklaşık 3.36 A  (0.336 nm) bir ara katman 

mesafesi belirtilmiştir. Grafitten sentezlenen GO numunesi 10.80˚’de pik vermiş olup, mesafe 

8.18 A ’a (0.818 nm) genişlemiştir. Bu aralığın artması fonksiyonel grupların varlığına 

dayandırılmıştır [7]. 

Diğer numunelerde RGO için keskin zirve kaybolup sırasıyla 26.51, 26.58 ve 26.75˚’de 

pikler tespit edilmiştir. RGO numunelerinin ara katman mesafesi grafite benzer şekilde 3.35 A  

(0.335 nm) olarak belirlenmiştir [7]. 

 

 

Şekil 2.16. Musa ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen: (a) Grafit, (b) GO,  
(c) Na2SO3–RGO (sodyum sülfatın indirgenmiş grafen oksit sentezi), (d) L-AA-RGO (L-askorbik 

asitin indirgenmiş grafen oksit sentezi) ve (e) FAS-RGO’nun (Formamidin sülfinik asitin 
indirgenmiş grafen oksit sentezi) FTIR spektrumları [7]. 

 

 

Şekil 2.17. Musa ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen XRD spektrumları: (a) GO,  
(b) L-AA-RGO, (c) FAS-RGO ve (d) Na2SO3–RGO [7]. 

 

Yan ve ark. [8] 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen oksit sentezi için 

mikrodalga destekli bir yaklaşım üzerine araştırma yapmışlardır. Bu çalışmada, grafit tozundan 

grafen oksit eldesi kimyasal yöntem olan Modifiye Hummers metodu kullanılarak elde edilmiş 
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olup, grafen sentezi mikrodalga yardımı ile glikoz kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toksik 

özelliği olmayan glikoz ajanının grafen sentezindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmada 

grafen oksitten grafen eldesinde indirgeme ajanı olarak glikoz kullanılıp 95°C’de mikrodalga 

fırında 4 farklı sürede (0.5, 1, 2 ve 3 saat) grafen sentezi gerçekleştirilmiştir [8].  

Yan ve ark. [8] tarafından yapılan SEM analizinde GO (grafen oksit) ve GRGO 

(indirgenmiş grafen oksit) tabakalarına ait görüntüler elde edilmiştir. Şekil 2.18(a)’da grafen 

oksit tabakaları görülmekte; GO yüzeyinin pürüzsüz, topaklanmaların oluşmadığı görülmüştür. 

Şekil 2.18(b)’de GRGO tabakalarında topaklanmanın oluştuğu görülmüştür [8]. Şekil 2.19’de ise 

GO ve GRGO numunelerinin XRD analizi sonuçları verilmiştir. 0.79 nm’lik genişlemiş katman 

aralığı ile karşılaştırıldığında grafen oksit tabakaları üzerindeki fonksiyonel grupların oluştuğu 

tespit edilmiştir [8]. Çalışma sonucunda, grafen oksitin indirgenmesinin hızlı, kolay ve başarılı 

bir şekilde gerçekleştiği sonucuna varılmış olup, indirgeme ajanı olan glikoz sayesinde toksik 

etkisi olmayan, verimli bir sentezlemenin gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Mikrodalga 

yardımı ile indirgenmiş grafen oksit tabakaları elde edildiği de belirtilmiştir [8]. 

 

 

Şekil 2.18. Yan ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen: (a) Grafen oksit ve (b) GRGO 
tozlarının SEM görüntüleri [8]. 

 

 

Şekil 2.19. Yan ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen: GO ve GRGO’nun XRD 
spektrumları [8]. 
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Liu ve ark. [15] 2015 yılında yapmış oldukları çalışmada, indirgenmiş grafen oksit eldesi 

için ilk aşamada Modifiye Hummers yöntemi, ikinci aşamada mikrodalga yöntemi 

kullanmışlardır. Grafen oksit çözeltisi teflon bir kaba yerleştirilip mikrodalga fırında 100 W, 

200°C, 20 bar ve 60 dakikada indirgenmiştir. Elde edilen grafen etanol ve deiyonize su ile 

yıkanıp santrifüjlenerek filtrelenmiştir. Şekil 2.20’de numunelere ait XRD analizi sonuçları 

sunulmuştur. XRD analizinde genişletilmiş grafit yaklaşık 26°’de karakteristik bir pik vermiş 

olup, bu pikin grafitin yapısal özelliklerini koruduğunu belirtmişlerdir. Oksidasyon işleminden 

sonra grafitteki pikin kaybolduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre grafitin 

indirgendiği belirtilmiştir [15]. Şekil 2.21’de yapılan çalışmanın FTIR spektrumları 

incelendiğinde mikrodalga indirgeme metodu ile grafen oksitin başarılı bir şekilde indirgenerek 

grafen eldesinin gerçekleştiği görülmüş olup, grafen numunesine ait 3405 cm-1 ve 1557            

cm-1’deki sinyallerin sırasıyla absorbe edilen su molekülleri ve grafen tabakalarının iskelet 

titreşimlerinden kaynaklandığı belirtilmiştir [15]. 

 

 

Şekil 2.20. Liu ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen XRD spektrumları: (a) Grafit,  
(b) Grafit oksit, (c) Grafen tabakaları [15]. 

 

 

Şekil 2.21. Liu ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen FTIR spektrumları: (a) Grafit 
oksit, (b) Grafen tabakaları [15]. 
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Tiyek ve ark. [23] 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada, yeşil indirgeyici ajan 

kullanmadan kimyasal indirgeme yöntemi kullanılarak indirgenmiş grafen oksit sentezi 

gerçekleştirmişlerdir. Grafitten grafen oksit sentezinde Modifiye Hummers yöntemi kullanılmış 

olup, grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit sentezinde ise hidrazin hidrat kullanılarak 

sentezleme işlemi gerçekleştirilmiştir.  Yapılan çalışmanın FTIR analiz sonuçları Şekil 2.22’de 

sunulmuş olup,  elde edilen grafen oksit (GO) numunelerine ait FTIR analizi sonuçları 

incelendiğinde; 3116 cm-1’de hidroksil (-OH) bağı, 1713 cm-1’de karbonil (C=O) bağı, 1613        

cm-1’de aromatik (C=C) bağı, 1215 cm-1’de epoksi (C-O) bağı ve 1042 cm-1’de alkoksi (C-O) bağı 

oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada elde edilen indirgenmiş grafen oksit FTIR 

spektrumu analiz sonuçları da Şekil 2.22’de sunulmuştur. Elde edilen FTIR spektrum analiz 

sonuçlarına göre, indirgenmiş grafen oksitte (RGO) 3437 cm-1’de -OH ve 1624 cm-1’de C=C bağ 

yapıları olduğu tespit edilmiştir [23]. 

 

 

Şekil 2.22. Tiyek ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen GO ve RGO ürünlerinin FTIR 
spektrumları [8]. 

 

Tiyek ve ark. [23] 2016 yılında yapmış olduğu çalışma sonucunda XRD analizinden elde 

edilen sonuçlar Şekil 2.23’de sunulmuş olup, GO ve RGO’ya ait katman sayısı ve katman kalınlığı 

da Debye-Scherrer bağlantısıyla hesaplanmış olup; GO’ya ait katman kalınlığı 14.31 nm ve 

katman sayısı 17.09 bulunmuştur. RGO’ya ait katman kalınlığı 8.53 nm ve katman sayısı 23.29 

bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, GO’dan RGO eldesinde katman sayısında meydana 

gelen artışın indirgeme işlemi sonucunda yapıdan fonksiyonel grupların uzaklaşması ve 

katmanların birbirine yaklaşmasından kaynaklandığı belirtilmiştir [23]. 
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Şekil 2.23. Tiyek ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen XRD spektrumları [23]. 
 

Tiyek ve ark. [23] 2016 yılında yapmış olduğu çalışmada, elde edilen SEM görüntüleri 

incelendiğinde GO yapısının, parçalanarak küçük ve daha saydam olan RGO yapılarına 

dönüştüğü tespit edilmiş olup Şekil 2.24’de gösterilmiştir. RGO’ya ait görüntülerde katmanlı, 

buruşuk ve rastgele dağılmış yapılar olduğu tespit edilmiştir [23]. 

 

 

Şekil 2.24. Tiyek ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen SEM görüntüleri: (a) GO, 
(b), (c) ve (d) RGO [23]. 

 

Kayhan [45] 2013 yılında yapmış olduğu çalışmada, Staudenmeier, Hummers, Modifiye 

Hummers ve Tour metotlarını kullanarak grafitten grafen oksit elde etmiş olup, yapmış olduğu 

çalışmada 4 farklı yöntemin hangisinin daha iyi oksidasyon işlemi gerçekleştirdiğini 

incelemiştir. Grafit tozu ve pul grafit olan farklı iki formdaki yapıyı grafen oksit sentezi 

gerçekleştirdikten sonra oksidasyon üzerindeki etkisini de incelemiştir. Analizlerden elde edilen 

sonuçlara göre; Tour yöntemiyle gerçekleştirilen grafen oksit sentezinin, diğer metodlara göre 
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daha iyi oksidasyon işleminin gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmış olup, iki farklı grafit 

formunun grafen oksit sentezi üzerinde belirgin bir etkisine rastlanmadığı da belirtilmiştir.        

Farklı olan 4 metod ile elde edilen grafen numunelerinin Şekil 2.25’de sunulan Raman 

spektrumlarının D ve G bantları incelenmiş olup; Tour yöntemiyle grafitten grafen oksit 

sentezinde G bandının genişlemesi ve kaymasının diğer yöntemlere göre daha iyi olduğu 

belirtilmiştir. Raman spektrum sonucuna göre, Tour yönteminin diğer yöntemlere göre daha iyi 

oksidasyon işlemi gerçekleştirdiği belirgin bir şekilde sunulmuş olup, iki farklı grafit formunun 

da grafen oksit eldesi üzerinde büyük bir etken olmadığı tespit edilmiştir [45]. 

Kayhan [45] 2013 yılında yapmış olduğu çalışmada, Şekil 2.26’da FTIR analiz sonuçları 

gösterilmiş olup, elde edilen sonuçlara göre Tour yönteminin diğer yöntemlerden daha başarılı 

olduğu sonucuna ulaşılmış ve literatürle uyumlu fonksiyonel gruplar elde edildiği de 

belirtilmiştir. FTIR analizi sonuçlarına göre, Tour yöntemi ile grafen oksit sentezinde 

oksidasyon seviyesinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir [45]. 

 

 

Şekil 2.25. Kayhan tarafından yapılan çalışmada elde edilen grafit formları ve Tour, Modifiye 
Hummers, Hummers, Staudenmaier yöntemleri ile sentezlenen grafen oksit örneklerinin Raman 

spektrumları [45]. 
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Şekil 2.26. Kayhan tarafından yapılan çalışmada elde edilen grafit ile Tour ve Staudenmaier 
yöntemleri ile elde edilen grafen oksitin FTIR spektrumları [45]. 

 

Shahriary ve ark. [65] 2014 yılında yapmış oldukları çalışmada, Modifiye Hummers 

yöntemini kullanarak grafitten grafen oksit elde etmişlerdir. Deney prosedüründe 1 g grafit 

tozuyla 0.5 g sodyum nitrat karıştırılıp konsantre sülfürik asitle sıcaklığı 20˚C’nin altında 

tutarak işleme tabi olup, ardından kademeli bir şekilde KMnO4 eklemişlerdir. Diğer kimyasal 

ajanlarla beraber işlem gördükten sonra yıkama ve kurutmayla grafen oksiti elde etmişlerdir 

[65]. Şekil 2.27’de FTIR analizi sonuçları gösterilmiş olup, -OH gruplarının esneme ve bükülme 

titreşimlerine karşılık gelen yüksek frekans alanında 3000-3700 cm-1 arasında geniş bir tepe ve 

1635 cm-1’de keskin bir tepe olduğu tespit edilmiştir. 2930 cm-1 ve 2580 cm-1’de absorpsiyon 

zirveleri, CH2’nin simetrik ve anti-simetrik gerilme titreşimlerini temsil etmekte olup, grafen 

oksitin karboksilik asit ve karbonil gruplarının C=C ve C=O gerilme titreşimlerinin orta frekans 

alanında gözlenen iki absorpsiyon zirveleri 1630 cm-1 ve 740 cm-1 olarak tespit edilmiştir. Son 

olarak karboksilik, 1385 cm-1 ve alkoksi, 1110 cm-1’de gerilme titreşimine karşılık gelen piklerin 

ortaya çıktığı tespit edilmiştir [65]. 

 

 

Şekil 2.27. Shahriary ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen: (a) UV-Vis spektrum, 
(b) Grafen oksit FTIR spektrum sonuçları [65]. 
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Shahriary ve ark. [65] yapmış oldukları çalışmada Şekil 2.28’de SEM analiz sonuçları 

gösterilmiş olup, grafen oksitin ince ve homojen bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 

katmanlar kıvrılmış ve kırışmış yapıya sahip olduğundan dolayı tabakaları tek tek ayırt etmenin 

de mümkün olduğu belirtilmiş olup, grafen oksitin başarılı bir şekilde sentezlendiği tespit 

edilmiştir [65]. 

 

 

Şekil 2.28. Shahriary ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen grafen oksitin SEM 
görüntüleri: (a) 1μm, (b) 0.5 μm, (c) 0.2 μm [65]. 

 

Shojaeenezhad ve ark. [66] 2017 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafit parçacık 

boyutunun ve şeklinin Hummers yöntemiyle hazırlanan grafitin oksidasyon süresine etkisi 

araştırılmıştır. Grafitin partikül boyutları sırasıyla 18, 6 ve 23µm şeklinde olup, Hummers 

yöntemiyle sentezleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada ilk numune için 

üretimler 5, 10 ve 20 gün sonra tekrar gerçekleştirilmiş olup, ikinci numune için 1, 3, 5, 10 ve 12 

gün aralıklarla tekrarlanmıştır. Morfolojisi sebebiyle üçüncü numune için oksidasyon işlemi 

35˚C’lik banyoda 2 saat süreyle işlem gerçekleştirilmiştir. Şekil 2.29’da SEM analizi 

görüntülerine yer verilmiş olup, numunelere ait görüntülerde grafitin sonikasyonuyla elde 

edilen grafen oksit tabakalarının ince, esnek ve buruşuk olduğu belirtilmiştir [66]. 

 

 

Şekil 2.29. Shojaeenezhad ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen:  
a) Öğütülmemiş örnek, b) 5 saatlik öğütülmüş örnek, c) Pul örneği ve d) Grafen oksit SEM 

görüntüleri [66]. 
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Shojaeenezhad ve ark. [66] 2017 yılında yapmış olduğu çalışmadaki XRD analizi 

sonuçları Şekil 2.30 ve 2.31’de verilmiştir. Numunelerin oksidasyonunu değerlendirmek için 

yapılan bu analizde grafitin XRD modelinde 26°’de karakteristik bir tepe noktasına sahip olduğu 

gösterilmiştir. Bu pik, grafitin oksidasyonundan sonra 10-12° olacak şekilde değişimi 

gözlemlenmiştir. XRD modelindeki GO pikinin yoğunluğu ve konumu incelendiğinde; 

oksidasyon derecesini belirtmekte olup, oksidasyon süresinin artmasıyla GO’nun pik 

yoğunluğunun arttığı ve oksidasyon süresinin artmasıyla da oksidasyon derecesinin arttığı 

tespit edilmiştir [66]. 

 

 

Şekil 2.30. Shojaeenezhad ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen oksidasyon öncesi 
(PG) ve farklı oksidasyon sürelerinden sonra numunelerin XRD spektrumları: a) İlk numune ve 

b) İkinci numune [66]. 
 

 

Şekil 2.31. Shojaeenezhad ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen pul numunesinin 
oksidasyondan önce ve oksidasyondan 2 saat sonraki XRD spektrumları [66]. 

 



Çağla Gizem ACAR, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

33 
 

Shojaeenezhad ve ark. [66] 2017 yılında yapmış oldukları çalışmadaki oksidasyon 

derecelerini değerlendirmek için GO tepe yoğunluğunun grafit tepe yoğunluğuna oranıyla 

değerlendirme yapmışlardır. Değerlendirme Tablo 2.4’de sunulmuştur. Tabloda sunulan 

verilere göre, oksidasyon süresinin artmasıyla oksidasyon derecesinin arttığı belirtilmiştir. 

Daha büyük grafit partikülleri için verilen oran 20 günlük oksidasyondan sonra 1.92’ye, küçük 

parçacıklar için ise aynı oksidasyon süresinden sonra 2.3’e ulaştığı görülmüş olup, küçük 

parçacıklı tozların daha kısa sürede oksitlendiği sonucuna varmışlardır. Ara katman mesafesi 

analiz edildiğinde, her iki numune için de numunelerin asit içinde bekletme süreleri arttıkça ara 

tabaka mesafesinin azaldığı tespit edilmiştir [66]. 

 

Tablo 2.4. Shojaeenezhad ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen ilk numunenin bazı 
özellikleri ve XRD sonuçları [66]. 
 

Zaman 3 gün 5 gün 10 gün 20 gün 

IGO/IG 0.16 0.82 1.55 1.92 

GO ara katman mesafesi (Å) 8.66 8.35 8.16 7.66 

 

Shojaeenezhad ve ark. [66] 2017 yılında yapmış oldukları çalışmadaki çıkan sonuca göre 

grafit için uygun oksidasyon süresinin başlangıçtaki parçacık boyutuna ve şekline bağlı olduğu 

tespit edilmiştir [66]. 

Hu ve ark. [67] 2013 yılında yapmış oldukları çalışmada, Modifiye Hummers yöntemini 

kullanarak grafen oksit sentezlemişlerdir. Grafen oksitin farklı partikül boyutları ve farklı ph 

değerlerine sahip hidrofilikliği karakterize edilmiştir. GO, Modifiye Hummers yöntemiyle 

hazırlandıktan sonra sulu dispersiyon santrifüjlenip (süpernatant SGO tutulup, kalıntı RGO 

ultrasonikasyonla su içerisine dağıtılmıştır.) istenilen ph değeri elde edilmek üzere HCl ve NaOH 

solüsyonları ile işlem görmüştür. SGO’nun partikül boyutunun 50-175 nm, RGO için 15-80 nm 

arasında değiştiği; RGO ve SGO dispersiyonundaki partiküllerin nominal efektif çapının ise 

sırasıyla yaklaşık 90 ve 35 nm olarak belirtmişlerdir. Sonuçlarda SGO’nun RGO’dan daha küçük 

partikül boyutuna sahip olduğu tespit edilmiştir [67]. 

Hu ve ark. [67] 2013 yılında yapmış oldukları çalışmada, SGO ve RGO sulu dispersiyonun 

zeta potansiyelinin Ph’a karşı duyarlı olduğu da belirlenmiştir. Sonuç olarak SGO’nun RGO’dan 

daha iyi hidrofilik olduğu gösterilmiştir. GO’nun hidrofilikliği, daha yüksek Ph değeri ve daha 

küçük partikül boyutunda arttığı tespit edilmiştir [67]. 

Karteri ve ark. [68] 2014 yılında yapmış oldukları çalışmada, ince film transistör 

üretmek ve elde etmek için Modifiye Hummers yöntemi kullanarak grafen oksit üretmişlerdir. 

Şekil 2.32’de XRD analiz sonuçları sunulmuştur.  X-ışını kırınım modelinde 26.56˚’daki grafitin 
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zirvesinin 0.334 nm ara katman mesafesine sahip olduğu belirtilmiş olup, GO’nun 11.7˚’de güçlü 

ve keskin bir tepe ve 0.76 nm ara katman mesafesi olduğu tespit edilmiştir. GO’nun ara katman 

mesafesindeki artışın ise, fonksiyonel grupların ve bazı yapısal kusurların oluştuğundan 

kaynaklı olduğu belirtilmiştir [68]. 

  

 

Şekil 2.32. Karteri ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen grafen oksitin ve grafitin 
XRD spektrumları [68]. 

 

Karteri ve ark. [68] 2014 yılında yapmış oldukları çalışmada, Şekil 2.33’de FTIR 

analizinin sonuçları sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, 1730 cm-1’de karbonil bağı, 1616   

cm-1’de aromatik bağ, 1048 cm-1’de alkoksi ve 3271 cm-1’de H2O moleküllerinin -OH gerilmesine 

katkıda bulunduğu geniş bir absorpsiyon bandı oluştuğu tespit edilmiştir [68]. 

 

 

Şekil 2.33. Karteri ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen FTIR analizi spektrumu [68]. 
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Surekha ve ark. [69] 2020 yılında yapmış oldukları çalışmada, enerji depolama cihazları 

uygulamaları için umut verici olan grafen oksit sentezinde Modifiye Hummers yöntemi 

kullanmışlardır. %99,8 saflık oranında grafit tozu kullanılarak gerçekleştirilmiş olan grafen 

oksitin FTIR sonuçları Şekil 2.34’de verilmiştir. Sonuçlara göre, karbonil (C=O) bağı, aromatik 

(C=C) bağ, epoksi (C-O-C) ve hidroksil (-OH) bağlarını gibi fonksiyonel grupları içeren GO 

katmanlarının titreşim gruplarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şekil 2.34’de verilen FTIR 

analizi sonuçlarına göre, 3429 cm-1’de keskin bir tepe noktası, su molekülleri nedeniyle 

hidroksil gruplarına karşılık geldiği; 2926 cm-1 ve 2850 cm-1’deki absorpsiyon tepe noktaları, 

CH2 bağlarının asimetrik ve simetrik gerilme titreşimlerini temsil ettiği belirtilmiştir. 1627     

cm-1’deki pik karbonil grubuna ve pikin 1544 cm-1 olduğu yer sp2 hibridizasyonuna bağlı olduğu 

tespit edilmiştir. 1457 cm-1’de bant C-O, 1243 cm-1 epoksi gruplarının gerilmesini gösterdiği 

belirtilmiştir. 1020 cm-1’de alkoksi gruplarını içeren pik, 803 cm-1’de absorpsiyon zirvesi olan 

aromatik C-H deformasyonuna ait olduğu ve sırasıyla 670, 594 ve 461 cm-1’deki piklerin C-H 

bükülme titreşimlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Tablo 2.5’de grafen oksitin 

fonksiyonel gruplarının karşılık geldiği dalga boyları verilmiştir [69]. 

 

 

Şekil 2.34. Surekha ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen grafen oksitin  
FTIR spektrumları [69]. 

 

Surekha ve ark. [69] 2020 yılında yapmış oldukları çalışmada, Şekil 2.35 ve 2.36’da 

Raman spektrumu analiz sonuçları verilmiştir. Grafitin Raman spektrumunda D, G ve 2D 

bantlarında ortaya çıkan sonuçlarına göre; en yüksek iki yoğun tepe, yaklaşık 1578 cm-1’deki G 

piki ve 2718 cm-1’deki 2D piki tespit edilmiştir. GO’nun Raman spektrumunda D ve G zirveleri 

sırasıyla 1344 cm-1 ve 1597 cm-1 olarak belirtilmiştir [69].  
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Tablo 2.5. Surekha ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen fonksiyonel grupların 
karşılık geldiği dalga boyları [69]. 
 

Dalga boyu (cm-1) Fonksiyonel gruplar 

3429 -OH 

2926 CH2 

2850 CH2 

1627 C=O 

1544 C=C 

1457 C-O 

1243 C-O-C 

1020 -COOH 

803 C-H 

670 C-H 

594 C-H 

461 C-H 

 

 

Şekil 2.35. Surekha ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen grafitin Raman spekrumu 
[69]. 

 

Surekha ve ark. [69] 2020 yılında yapmış oldukları çalışmada, XRD sonuçları Şekil 

2.37’de verilmiştir. GO’nun kırınım zirvesi 10.64˚’de tespit edilmiştir. İncelenen analizlere göre, 

Modifiye Hummers yöntemiyle daha az kusurlu GO sentezlendiği belirtilmiştir [69]. 
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Şekil 2.36. Surekha ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen grafen oksitin Raman 
spektrumu [69]. 

 

 

Şekil 2.37. Surekha ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen GO’nun XRD spektrumları 
[69]. 

 

Hermandez ve ark. [70] 2018 yılında yapmış oldukları çalışmada, Hummers yöntemiyle 

(A numunesi) grafen oksit sentezlemiş; mikrodalga desteğiyle de (B, C, D numuneleri) 

indirgenmiş grafen oksit sentezlemişlerdir. Hummers yöntemiyle A numunesi grafitten grafen 

oksit elde edilerek hazırlanmış olup, 3 farklı modifiye edilmiş versiyonu mikrodalgayla 

indirgenmiş grafen oksit elde edilerek B, C, D numuneleri olarak tanımlanmıştır. A numunesi 5 

aşamadan oluşan Hummers yöntemi olmaktadır. B olarak adlandırılan metodoloji, mikrodalga 

ile A numunesinin 1.aşamasına kadar uygulanmış kısmıdır. Üçüncü ve dördüncü numuneler (C, 
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D) oksidasyon reaksiyonu gerçekleştirmeden önce mikrodalgaya maruz bırakılmıştır. C 

metodolojisi oksidasyon reaksiyonundan önce durulanıp filtre edilmiş ve kurutulmuştur. B1: 

numunesi 60˚’de 5 dakika, B2: 60˚’de 20 dakika, B3: 80˚’de 20 dakika şeklinde kurutulmuştur. 

C1 numunesi 60˚’de 5 dakika, C2 numunesi 60˚’de 20 dakika ve D1 numunesi 60˚’de 5 dakika, 

D2 numunesi de 60˚’de 20 dakika işlem görmüştür. Tüm işlemler 900 W güçte mikrodalgada 

işleme tabi tutulmuştur. Şekil 2.38’de verilen XRD sonuçlarına göre, grafen oksit 11.0˚’ye 

karşılık gelen bir tepe noktasında tespit edilmiş olup; B1 numunesi, 10.8˚ ve 25.3˚; B2 numunesi, 

B1 ile benzer tepe noktaları ve B3 numunesi, 26.6˚’de pik verdiği belirlenmiştir. C1 ve C2 

numuneleri incelendiği zaman GO ile aynı davranışı gösterdiği, mikrodalga etkisinin 

görülmediği anlaşılmıştır. D1 ve D2 numuneleri için sırasıyla tepe noktaları 26.3˚ ve 25.8˚ olarak 

tespit edilmiştir. Sonuçlarda, arıtılmış ve arıtılmamış suyun oksidasyonu arasındaki farkı da 

ortaya koyduğu belirtilmiştir [70]. 

 

 

Şekil 2.38. Hermandez ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen XRD spektrumları:  
Metod A (cGO), Metod B (B1, B2, B3), Metod C (C1, C2) ve Metod D (D1, D2) [70]. 

 

Hermandez ve ark. [70] 2018 yılında yapmış oldukları çalışmada, FTIR sonuçları Şekil 

2.39’de verilmiştir. GO literatürle uyumlu titreşimlere sahip olurken, B1, B2, B3 numunelerinin 

3700-3000 cm-1 bölgesinde hidroksil grubunun gerilme titreşimlerine karşılık gelen geniş bir 

bant olduğu tespit edilmiştir. B2 numunesinde, 2920 cm-1 ve 2848 cm-1 bölgesine denk gelen C-

H bağının simetrik ve asimetrik titreşimlerine karşılık gelen iki absorpsiyon tepe noktası 

gözlemlenmiştir [70].  
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Şekil 2.39. Hermandez ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen FTIR spektrumları: 
Metod A (cGO), Metod B (B1, B2, B3), Metod C (C1, C2) ve Metod D (D1, D2) [70]. 

 

Hermandez ve ark. [70] 2018 yılında yapmış oldukları çalışmada, Şekil 2.40’da sunulmuş 

olan Hummers yönteminin elektron mikrograflarıyla karşılaştırıldığında oksidasyon 

derecelerini ve hasarlarını gözlemlemek için FESEM ile karakterize etmişlerdir. GO örneğinin 

birkaç katmana sahip yaprak şeklinde olduğu belirlenmiştir. RGO numunerinin görüntülerinde 

kısmi hasarlar oluştuğu belirtilmiştir [70]. Sonuç olarak, farklı metodolojiye sahip numuneler 

reaksiyon sırasında oksidasyon derecesini kontrol etmenin mümkün olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ek olarak, D numuneleri Hummers yöntemine kıyasla daha düşük sülfürik asit 

içeriği ile gerçekleştirilmiş ve düşük kusur içeriğine sahip bir RGO elde edildiği tespit edilmiştir 

[70]. 

 

 

Şekil 2.40. Hermandez ve ark. tarafından yapılan çalışmada elde edilen farklı RGO örneklerinin 
FESEM mikrografları: (a) cGO, (b) B1, (c) B2, (d) B3, (E) C1, (f) C2, (g) D1 ve (h) D2 [70]. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Tez çalışması kapsamında grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit sentezlemeleri 

gerçekleştirilmiş olup; grafen oksit numunelerinde farklı parçacık boyutunda grafit tozlarının 

etkisi ve indirgenmiş grafen oksit numunelerinde farklı mikrodalga sürelerinin etkisi 

araştırılmıştır. Grafitten grafen oksit sentezinde, ilk aşamada Modifiye Hummers yöntemi 

kullanılmış olup; 3 farklı parçacık boyutunda (≤ 12µm, ≤ 50µm, ≤ 160µm) grafit tozundan elde 

edilen GO üzerindeki etkisi FTIR, XRD ve SEM analizleriyle belirlenmiştir. Grafen oksitten 

indirgenmiş grafen oksit sentezinde, ikinci aşamada mikrodalga indirgeme yöntemi ve yeşil 

indirgeyici ajanlardan glikoz kullanılmış olup; sabit güçte (800 W) 3 farklı mikrodalga süresi (4 

dk, 6 dk, 8 dk) kullanılarak RGO üzerindeki etkisi FTIR, XRD ve SEM analizleriyle ayrı ayrı ve 

birleşik olarak incelenmiştir. Gerçekleştirilmiş olan yüksek lisans tez çalışması kapsamında 

grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksitle ilgili sentezleme yönteminin aşamaları, kullanılan 

cihazlarla birlikte kimyasal ajanlar ve bilgileri aşağıda sunulmuştur.   

 

3.1. Grafen Oksit Sentezi 

Grafit tozundan grafen oksit sentezinde Modifiye Hummers yöntemi kullanılmış olup, 

farklı parçacık boyutunda grafit tozlarının etkisini incelemek amacıyla 3 farklı toz [%94-99.9,    

≤ 12µm; %96, ≤ 50µm, %80, ≤ 160µm, AMG GK (UF), Germany] kullanılmıştır. 

Tez çalışması kapsamında grafitten grafen oksit üretiminde Modifiye Hummers yöntemi 

kullanılarak yapılan oksidasyon işleminde NaNO3 (sodyum nitrat) (Merck, Germany), KMnO4 

(potasyum permanganat) (Tekkim, Türkiye) ve H2SO4 (sülfürik asit) (%95-98, Merck, Germany) 

kimyasalları kullanılmıştır. Hummers metodu ile etkileşime sokulan potasyum permanganat 

yüksek kosantrasyonlu sülfürik asit ajanıyla epoksi ve hidroksil gibi fonksiyonel grupları yapıya 

sokarak tabakalar arasında kuvvetli etkileşim gerçekleştirip hidrofilik olan GO’ya dönüşümü 

sağlamaktadır. Ayrıca potasyum permanganat patlayıcı ClO2 oluşumunu önlemek için KClO3 

yerine kullanılmaktadır [25]. Kuvvetli asitlerin kullanımıyla sentez aşamasında sıcaklık 

kontrolü sağlanmadığı takdirde patlamayla zehirli gaz bulutu oluşması muhtemel olup, deney 

aşamalarında buz banyosu kullanılarak sıcaklık kontrol altına alınmalıdır [46].  Deneyde 

kullanılan H2O2 (hidrojen peroksit) (%30, Merck, Germany) yaygın bir oksitleyici ajan ve 

biyomedikal, klinik, farmasötik, çevresel ve diğer birçok alanda kullanılan temel bir ara üründür 

[3]. NaNO3 (sodyum nitrat) asit sisi oluşumunu engelleyerek işlem sırasında tabaka sayısını 

azaltır ve tabakalar arası mesafeyi arttırmada rolü vardır [25,72].  

GO’nun hazırlanmasında oksitleyici ajan olarak kullanılan potasyum permanganatla 

sülfürik asit arasındaki reaksiyon, permanganil iyonu üretip manganat iyonu ile reaksiyona 

girmektedir. Permanganattan daha aktif bir tür olan Mn2O7 (diamanganez heptaoksit), 

doymamış alifatik çift bağları, aromatik çift bağlar üzerinden oksitleyebilir [44].  
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Grafen oksit sentezinde ilk olarak buz banyosu içerisine 1 L’lik beherde 120 ml H2SO4 

alınarak, kimyasal ajan 10˚C’ye gelinceye kadar manyetik karıştırıcıda (İka, C-MAG HS7) 

karıştırılmıştır. Karışıma ≤ 12µm parçacık boyutunda ve tabaka genişliğinde 5 g grafit tozu ve 

2.5 g NaNO3 ilave edilerek 15 dakika boyunca manyetik karıştırıcıda karıştırılmaya devam 

edilmiştir. Çözeltiye toplamda 15 g olacak şekilde 3 aşamada (3x5 g=15 g) 10 dakika karıştırma 

aralıklarıyla KMnO4 eklenerek manyetik karıştırıcıda karıştırılmaya devam edilmiştir. Solüsyon 

40˚C’yi aşmayacak şekilde buz banyosu içerisinde 2 saat boyunca karıştırılmaya devam 

edilmiştir. Devam eden süreçte solüsyon buz banyosundan alınıp önceden 35˚C’ye ısıtılmış olan 

su içerisine aktarılıp 2 saat daha karıştırılmıştır. Karışım 2 saat sonra alınıp tekrar buz 

banyosuna aktarılmış olup, büret yardımıyla 200 ml deiyonize su olacak şekilde 1 saat boyunca 

hem damıtılmış hem manyetik karıştırıcıda karıştırılmaya devam edilmiştir. Solüsyon karışım 

esnasında 30-40˚C arasında kalması sağlanmıştır. Karışım daha sonra balon jojeye aktarılarak 

14 saat boyunca oda sıcaklığında (25˚C) bekletilmiştir. Solüsyon bekleme sonunda 98˚C’de 

ısıtılmış olan sentetik yağ içerisinde 6 saat boyunca manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Yağ 

banyosundan çıkartılan solüsyon 1 L beher içerisine alınarak 1000 ml olana kadar deiyonize su 

eklenip 15 dakika daha karıştırılmıştır. Karışım manyetik karıştırıcıda karışmaya devam 

ederken 20 ml olacak şekilde H2O2 (%30, Merck, Germany) ilave edilip 30 dakika daha 

karıştırılmıştır. Bu işlem sonrasında karıştırıcıdan alınan solüsyon beher içerisinde üzeri folyo 

ile kapatılıp oda sıcaklığında 18 saat boyunca beklemeye alınmıştır. Bekleme süresi tamamlanan 

karışım analitik terazide (Precisa, XB 220A) tartım işlemleri yapıldıktan sonra 4000 rpm’de 15 

dk santrifüj cihazında (Nüve, NF 1200) işlem görmüş olup askıda kalan tortu ve çözünmeyenler 

yapıdan uzaklaştırılmıştır [67]. Santrifüjden çıkartılan solüsyon süzülerek aynı işlem 

tekrarlanmıştır. Tekrardan santrifüj cihazından çıkan ve süzülen solüsyon 200 ml HCl (hidrojen 

klorür) (1 mol, Merck, Germany) (20 ml 1 mol hidroklorik asit+180 ml deiyonize su) ve 

ardından toplamda 4 kere olacak şekilde 200 ml (4x 200 ml=800 ml) deiyonize su ile yıkama 

işlemi yapılarak santrifüjden geçirilmiştir. Santrifüjden çıkan solüsyon süzülerek 60˚C’de 24 

saat boyunca etüvde (Nüve, KD200) kurutulmuştur. Yapılmış olan tüm bu işlemler diğer 

parçacık boyutları için de tekrarlanmıştır. 

3 farklı parçacık boyutunda grafit tozları (≤ 12µm, ≤ 50µm, ≤ 160µm) etkisinin 

incelenmesi üzerine yapılan grafitten grafen oksit sentez çalışmasının nihai ürün miktarları 

Tablo 3.1’de sunulmuştur. Grafit tozundan grafen oksit sentezinde yürütülen çalışmada parçacık 

boyutunun değişimiyle elde edilen ürün miktarlarının değiştiği görülmektedir. Grafitten grafen 

oksit sentezleme işlem basamakları Şekil 3.1’de sunulmuştur. 
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                                                Şekil 3.1. Grafen oksit sentezleme aşamaları 

H2SO4 ajanının manyetik karıştırıcıda 10˚C’ye 
ulaşana kadar karıştırılması 

Karışıma NaNO3 ve grafit tozu+KmnO4 ilave 
edilmesi ve 2 saat buz banyosunda karıştırılması 

Önceden 35˚C’ye ısıtılmış olan su içerisine 
solüsyonu alarak 2 saat karıştırma işlemi 

Elde edilen karışımı buz banyosuna alıp 200 ml 
deiyonize su ekleyerek manyetik 

karıştırıcıda karıştırılması 

Buz banyosundan alınıp 14 saat oda sıcaklığında 
bekleyen karışımı önceden ısıtılmış 98˚C’yağ 

banyosunda 6 saat karıştırma işlemi 

Yağ banyosundan alınan karışımın manyetik 
karıştırıcıda solüsyona 700 ml deiyonize su+20 

ml H2O2 ekleyip karıştırma işlemi 

Elde edilen karışımı 18 saat beklettikten sonra 
santrifüjleme+HCl ve deiyonize su ile yıkama 

işlemi 
 

Santrifüj sonrasında kalan miktarın 60˚C’de 24 
saat kurutulma işlemi 
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Tablo 3.1. Grafen oksit sentezleme sonrası elde edilen ürün miktarları. 
 

GO ürünleri Miktarlar (g) 

GO-A* 1.18 g 

GO-B** 6.9 g 

GO-C*** 4.01 g 

*GO-A: ≤ 12µm boyutundaki grafit tozundan elde edilmiş olan grafen oksit ürünü.  
**GO-B: ≤ 50µm boyutundaki grafit tozundan elde edilmiş olan grafen oksit ürünü. 
***GO-C: ≤ 160µm boyutundaki grafit tozundan elde edilmiş olan grafen oksit ürünü. 

 

3.1. İndirgenmiş Grafen Oksit Sentezi 

Tez çalışması kapsamının ikinci aşamasında, mikrodalga ile indirgeme yöntemi ve yeşil 

indirgeyici ajanlardan glikoz kullanılarak grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit sentezi 

gerçekleştirilmiş olup, sabit güçte (800 W) 3 farklı mikrodalga süresi (4 dk, 6 dk, 8 dk) ve 3 

farklı parçacık boyutlarındaki grafit tozlarının etkisi ayrı ayrı ve birleşik olarak analiz edilmiştir. 

Grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit sentezinde, glikoz (Merck, Germany) 

kullanılmıştır. Kimyasal indirgeme için birçok kimyasal indirgeyici ajan kullanılmakta olup, 

bunlar hidrat ve türevleri, kompleks hidrürler, hidrokinon, sodyum borhidrür, hidrazin olarak 

karşımıza çıkmakta ve grafen üretimi için oldukça toksik etki oluşturmaktadır. Bu 

indirgeyicilere nazaran çevre dostu, ucuz, güçlü indirgeyici ajanların kullanılması önemli 

olmaktadır. Organik asitler, bitki özleri, mikroorganizmalar, şekerler, hormonlar, amino asitler 

ve proteinler gibi toksik olmayan, çevre dostu olarak bilinen yeşil indirgeyici ajanlardan birisi 

olan glikoz, GO’ya karşı yüksek indirgeme özelliği göstermekte olup glikozun yüksek elektrik 

iletkenliği vermesi açısından literatürde büyük avantaj sağladığı da belirtilmektedir 

[3,7,14,15,57].  

Grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit sentezinde mikrodalga indirgeme yöntemi 

geleneksel olmayan bir ısıtma yöntemi olup; indirgeme kabiliyeti, hızı ve enerji tasarrufu 

açısından ön plana çıkan bir yöntem olmaktadır. Mikrodalga destekli ısıtma, enerjinin doğrudan 

reaktanlara iletiminde önemli bir artış sağlamakla birlikte iç sıcaklıkta ani artışa sebep 

olmaktadır. Anlık iç sıcaklık artışı, reaksiyon sürecini kısaltıp verimliliğini arttırarak GO’nun 

indirgenmesine neden olmaktadır [57]. Tez kapsamında literatürdeki verimli sonuçlarda göz 

önüne alınarak sentezlemede mikrodalga ve glikoz ile indirgeme tercih edilmiştir. 

İndirgenmiş grafen oksit sentezinde, elde edilmiş olan grafen oksite 400 ml diyonize su 

eklenerek karıştırılmıştır. 1 L’lik beher içine alınan karışıma 3 g glikoz eklenip manyetik 

karıştırıcıda 10 dakika karıştırılıp ardından 2.4 ml NH3 (amonyum çözeltisi) (%25, Merck, 

Germany) eklenerek 30 dakika daha karıştırılmıştır. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra 

mikrodalgada farklı sürelerde işleme tabi tutmak için solüsyon eşit olarak bölünmüştür.  Eşit 

olarak ayrılan çözelti 4 adet teflon kaba (Cem, HP-500 Plus) eşit miktarlarda (  33 ml) konulacak 
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şekilde dereceli silindir ile ölçülüp boşaltılmıştır. Teflon kap içerisindeki 4 numune 800 W 

güçteki mikrodalga fırına (CEM, MARS 240/50) sırasıyla 4 dk, 6 dk, 8 dk olacak şekilde 

indirgeme işlemi yapılmıştır. İndirgeme işleminden sonra 80˚C’de 24 saat boyunca etüvde 

kurutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit sentezleme işlem 

basamakları Şekil 3.2’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         

 

 

                    

 

                                      

Şekil 3.2. İndirgenmiş grafen oksit sentezleme aşamaları 

Santrifüjlenmiş grafen oksit katısına 400ml 
su+glikoz ve amonyak ilavesiyle manyetik 

karıştırıcıda karıştırma işlemi 

Elde edilen solüsyonu teflon kaplara eşit olarak 
ayırma ve mikrodalga işlemine tabi tutma 

Mikrodalga işleminden sonra etüvde, solüsyonu 
80˚C’de 24 saat kurutma işlemi 
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Grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit sentezinde kullanılan farklı üretim 

parametrelerinden (farklı parçacık boyutlarında grafit tozu ve farklı mikrodalga süreleri)  elde 

edilen numuneler için zamana bağlı sıcaklık ve basınç değerleri Tablo 3.2-3.4’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3.2. RGOA-4, RGOA-6, RGOA-8 (≤ 12 µm boyutunda grafit tozuyla 800 W mikrodalga gücü 
ve 4, 6, 8 dk mikrodalga süresi kullanılarak elde edilmiş olan RGO’ların zamana bağlı sıcaklık ve 
basınç değişimleri). 
 

 
 

ZAMAN 
(DAKİKA) 

 
RGOA-4 

 

 
RGOA-6 

 
RGOA-8 

   
  Sıcaklık Basınç Sıcaklık Basınç Sıcaklık Basınç 
  (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) 

2  82 1 82 2 83 2 
4  115 30 119 19 125 22 
6    156 75 159 85 
8      191 193 

 

Tablo 3.3. RGOB-4, RGOB-6, RGOB-8 (≤ 50 µm boyutunda grafit tozuyla 800 W mikrodalga gücü 
ve 4, 6, 8 dk mikrodalga süresi kullanılarak elde edilmiş olan RGO’ların zamana bağlı sıcaklık ve 
basınç değişimleri). 
 

 
 

ZAMAN 
(DAKİKA) 

 
RGOB-4 

 

 
RGOB-6 

 
RGOB-8 

   
 Sıcaklık Basınç Sıcaklık Basınç Sıcaklık Basınç 
 (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) 

2 82 2 83 3 83 3 
4 121 20 122 22 122 22 
6   158 75 162 82 
8     190 189 

 

Tablo 3.4. RGOC-4, RGOC-6, RGOC-8 (≤ 160 µm boyutunda grafit tozuyla 800 W mikrodalga 
gücü ve 4, 6, 8 dk mikrodalga süresi kullanılarak elde edilmiş olan RGO’ların zamana bağlı 
sıcaklık ve basınç değişimleri). 
 
 
 

ZAMAN 
(DAKİKA) 

 
RGOC-4 

 

 
RGOC-6 

 
RGOC-8 

   
  Sıcaklık Basınç Sıcaklık Basınç Sıcaklık Basınç 
  (°C) (psi) (°C) (psi) (°C) (psi) 

2  99 3 102 5 108 8 
4  123 22 129 31 133 34 
6    156 93 155 98 
8      188 195 



Çağla Gizem ACAR, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

46 
 

3 farklı mikrodalga süresinin (4 dk, 6 dk, 8 dk) etkisinin incelenmesi üzerine yapılan 

grafen oksitten indirgenmiş oksit sentez çalışmasının nihai ürün miktarları Tablo 3.5’de 

sunulmuştur. GO’dan sentezlenen RGO numunelerinden elde edilen sonuçlara göre mikrodalga 

süresi arttıkça ürün miktarının azaldığı görülmektedir. Ayrıca elde edilen değerlere göre farklı 

parçacık boyutlarındaki grafit tozunun da sonuçlara etkisi görülmektedir. 

 

Tablo 3.5. İndirgenmiş grafen oksit sentezleme sonrası elde edilen ürün miktarları. 
 

RGO ürünleri Miktarlar (g) 

RGOA-4* 0.62 g 

RGOA-6* 0.52 g 

RGOA-8* 0.50 g 

RGOB-4** 1.28 g 

RGOB-6** 0.58 g 

RGOB-8** 0.56 g 

RGOC-4*** 2.40 g 

RGOC-6*** 1.52 g 

RGOC-8*** 1.50 g 

*RGOA-4, RGOA-6, RGOA-8: ≤ 12µm boyutundaki grafit tozundan elde edilmiş olan indirgenmiş grafen 
oksit ürünü (800 W ve 4, 6, 8 dakika mikrodalgada işlem görmüş numuneler).  
**RGOB-4, RGOB-6, RGOB-8: ≤ 50µm boyutundaki grafit tozundan elde edilmiş olan indirgenmiş grafen 
oksit ürünü (800 W ve 4, 6, 8 dakika mikrodalgada işlem görmüş numuneler). 
***RGOC-4, RGOC-6, RGOC-8: ≤ 160µm boyutundaki grafit tozundan elde edilmiş olan indirgenmiş grafen 
oksit ürünü (800 W ve 4, 6, 8 dakika mikrodalgada işlem görmüş numuneler). 

 

3.3 FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi) 

FTIR, ham verileri gerçek spektruma dönüştürmek için matematiksel işlem olan Fourier 

dönüşümünü kullanan gelişmiş bir kızılötesi spektroskopi yöntemi olan Fourier Dönüşümlü 

Infrared Spektroskopisi’nin kısaltmasıdır. FTIR spektroskopisi, bilinmeyen materyalleri 

tanımak için kızılötesi ışığın madde ile etkileşimini kullanarak analiz eden bir teknik olmaktadır. 

Kızılötesi ışık; yakın kızılötesi, orta kızılötesi ve uzak kızılötesi olarak ayrılmakta olup, orta 

kızılötesi bölge çoğu fonksiyonel grubun ve inorganik iyonların indüklendiği bölgedir [29]. 

Bir moleküle uygulanan kızılötesi ışık, elektronik geçişlere neden olacak kadar enerji 

içermez ancak molekülde titreşim ve dönme değişikliklerine neden olabilir. Molekülün olası 

titreşim ve dönme hareketleri; simetrik/asimetrik gerilme, makaslama, sallanma (düzlem 

bükmede asimetrik), sallanma (düzlemden bükülme) ve bükülme olarak karakterize edilir. 

Kızılötesini uyaran denklem Eşitlik 3.1’de verilmiş olup; v; cm-1 cinsinden frekansı, k; Ncm-1 

cinsinden kuvvet sabitini ve m1 ile m2 sırasıyla iki atomun kütlesini ifade etmektedir [29]. 
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V 
 

  √
 

(
    

     
)
                                                                                                                                               (3.1) 

 

Kızılötesi ışığın bir numuneden geçirilmesi ve ışığın her frekansında geçirgenliğin veya 

absorbansın ölçülmesiyle, numunedeki fonksiyonel grupların titreşim frekanslarına karşılık 

gelen tepelerle bir kızılötesi spektrum elde edilmekte olup, numunedeki fonksiyonel gruplar bu 

spektrumdaki piklerin konumları ve şekilleri ile analiz edilerek tanımlanabilir [29]. 

Bu çalışmada grafit, grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit numunelerinin fonksiyonel 

gruplarını belirlemek için FTIR analizinden faydalanılmıştır. Grafit tozları, grafen oksit ve 

indirgenmiş grafen oksit numunelerinin FTIR analizleri, Shimadzu IRAffinity-1S markalı cihaz 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

3.4. XRD (X-ışını Kırınımı) 

X-ışını kırınımı yönteminde sabit dalga boyuna sahip X-ışınları kullanılarak kristallerin 

atomlarının düzen ve aralarındaki mesafesini belirlemek için kalitatif olarak kullanılan bir 

yöntemdir. XRD spektroskopisinde X-ışını, ısıtılan tungsten filamandan ısı tahriki ile yayınlanan 

elektronların elektromanyetik bir alan içinde hızlandırılmasıyla elde edilmekte olup; 

hızlandırılan ve yüksek enerji kazandırılan elektron demetinin anota çarpmasıyla devam eden 

süreçte elektron geçişinden kaynaklanan enerji farkıyla oluşmaktadır. X-ışını kırınımı (XRD) 

(Şekil 3.3), kristalin atom düzlemlerine gönderilen X-ışınının çarpması ve saçılımından 

oluşmaktadır [71]. 

XRD analizinde GO ve RGO için bir düzleme ait kristalin büyüklüğü ile ilgili bilgi 

edinebilmek için Eşitlik 3.2’deki ve Debye-Scherrer denklemi kullanılarak Eşitlik 3.3’de katman 

sayısı ve düzlemler arası d-mesafesi (bragg yasası) hesaplanabilmektedir [23]. 

 

 

Şekil 3.3. X-ışını kırınımı [71]. 
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Tc=
  

      
                                                                                                                                                              (3.2) 

Katman sayısı= 
  

 
                                                                                                                                              (3.3) 

tc= Kristal büyüklüğü 

d= Düzlemler arası mesafe 

𝜃= Bragg açısı 
𝛽= Pik yarı yükseklik genişliği 
λ= Dalga boyu 

K= Scherrer sabiti [16]. 
 

Bu çalışmada grafit, grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit numunelerinin yukarıda 

belirtilen eşitlikteki sonuçlarını analiz etmek için, Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (MEİTAM) Rigaku markalı SmartLab model cihazı 

kullanılarak tamamlanmıştır. 

 

3.5. SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) 

Taramalı elektron mikroskobu numuneleri odaklanmış bir elektron ışınıyla tarayarak 

görüntüleyen bir tür elektron mikroskobu olup, numunenin yüzey topografyası ve bileşimi; 

elektron ışını ve numunenin atomları arasındaki etkileşimlerle üretilen çeşitli sinyallerin 

toplanmasıyla elde edilmektedir. İlk taramalı elektron mikroskobu 1937’de M.Ardenne tarafı 

icat edilmiş olup, 1965’de Cambridge Scientific Instrument Company tarafından geliştirilmiştir. 

Sem cihazı hem iletken olan hem iletken olmayan numuneleri analiz edebilmektedir. İletken 

olmayan numuneler için daha iyi görüntü elde edebilmek amacıyla kaplama (altın, krom, …) 

gerekmektedir [29]. 

 Tez çalışması kapsamında grafit, grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit 

numunelerinin morfolojisi hakkındaki analizi için; Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (MEİTAM) numunelerin kaplama işlemi için Quorum 

Q150R-ES marka kaplama cihazı ve analiz için ZEISS marka GEMINI SUPRA 55 model cihaz 

kullanılmıştır.  
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. FTIR Analizi 

Grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit ile ilgili literatürde yapılan çalışmalardan FTIR 

analizi sonuçlarına ait bazı örnekler aşağıda sunulmuş olup, tez kapsamında üretilen 

numunelerin sonuçlarıyla değerlendirilmiştir. 

Musa ve ark. [7] 2017 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen oksit ve indirgenmiş 

grafen oksit sentezlemiş olup FTIR analiz sonuçları incelendiğinde; RGO’nun indirgeme 

işleminden sonra oksijen içeren grupları temsil eden ~ 3394, 1730, 1624, 1233 ve 1052          

cm-1‘deki tepelerin azaldığı ve bazılarının ise tamamen kaybolduğu tespit edilmiştir. Bu gözlem, 

GO’daki oksijen işlevlerinin çoğunun kaldırıldığını doğrulamıştır. Karakteristik pikler 

incelendiğinde; 3394 cm-1’de bir -OH gerilmesi, 1730 cm-1’de bir C=O titreşim tepesi tespit 

edilmiş olup, 1233 cm-1’de ve 1052 cm-1’de germe titreşim bandı (epoksi ve alkoksi) 

görülmüştür. Ayrıca sp2 karbon ve oksitlenmemiş grafit nedeniyle 1624 cm-1’de bir C=C piki 

ortaya çıktığı görülmüştür [7]. 

Tiyek ve ark. [23] 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada, kimyasal indirgeme yöntemi 

kullanarak indirgenmiş grafen oksit sentezi gerçekleştirmiş olup FTIR analiz sonuçları 

incelendiğinde; 3116 cm-1’de oluşan hidroksil (-OH) bağı, 1713 cm-1’de oluşan karbonil (C=O) 

bağı, 1613 cm-1’de oluşan aromatik (C=C) bağı, 1215 cm-1’de oluşan epoksi (C-O-C) bağı ve 1042 

cm-1’de oluşan alkoksi (C-O) bağı oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda FTIR 

spektrumlarına göre indirgenmiş grafen oksit numunesi incelendiğinde, RGO için 3437 cm-1’de 

oluşan hidroksil (-OH) bağı ve 1624 cm-1’de oluşan aromatik (C=C) bağ yapıları olduğu tespit 

edilmiştir [23]. 

Shahriary ve ark. [65] 2014 yılında yapmış oldukları çalışmada, Modifiye Hummers 

yöntemini kullanarak grafitten grafen oksit sentezlemiş olup FTIR analiz sonuçları 

incelendiğinde; -OH gruplarının esneme ve bükülme titreşimlerine karşılık gelen yüksek frekans 

alanında 3000-3700 cm-1 arasında geniş bir tepe ve ayrıca 1635 cm-1’de keskin bir tepe olduğu 

tespit edilmiştir. Bu da numunenin güçlü bir hidrofilikliğe sahip olduğu anlamına gelmektedir. 

2930 cm-1 ve 2580 cm-1’de absorpsiyon zirveleri, CH2’nin simetrik ve anti-simetrik gerilme 

titreşimlerini temsil etmekte olup; grafen oksitin karboksilik asit ve karbonil gruplarının, C=C ve 

C=O gerilme titreşimlerinin orta frekans alanında gözlenen iki absorpsiyon zirvesi 1630 cm-1 ve 

740 cm-1’de olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca karboksilik, 1385 cm-1 ve alkoksi, 1110 cm-1’de 

gerilme titreşimine karşılık gelen pikleri de ortaya çıkmıştır [65]. 

Tez çalışması kapsamında FTIR analizi ile GO ve RGO (A: %94-99.9, ≤ 12µm; B: %96,       

≤ 50µm; C: %80, ≤ 160µm) numunelerinin fonksiyonel grupları incelenmiş olup, Şekil 4.1-4.5’de 

de sunulmuş olan grafiklerden, Şekil 4.1’de farklı parçacık boyutlarındaki grafit toz 
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numunelerinde kayda değer bir pik görülmezken, grafen oksit numuneleri için karbonil (C=O) 

bağı, aromatik (C=C) bağ, epoksi (C-O-C) ve hidroksil (-OH) bağları gibi fonksiyonel grup içeren 

GO katmanlarının titreşim gruplarının mevcut olduğu ve literatürle uyumlu olduğu 

görülmektedir.  

Şekil 4.2’de sunulmuş olan GO numunelerine ait FTIR spektrumlarından, GO-A numunesi 

incelendiğinde; tepe noktası 3281 cm-1’de olan su molekülleri sebebiyle oluşan hidroksil (–OH) 

bağı, 1709 cm-1’de karboksilik grubundan karbonil (C=O) bağı, 1609 cm-1’deki keskin pik 

aromatik (C=C) bağ oksitlenmemiş grafitin iskelet titreşiminden, 1306 cm-1’de karboksil (COOH) 

gerilme titreşimi, 1208 cm-1’de okside olmuş grafen yapısında olması gereken epoksi (C-O-C) 

gruplarına ait gerilmesi, 1007 cm-1’de alkoksi (C-O) bağından kaynaklanmaktadır 

[15,20,23,46,69]. 

Şekil 4.2’de sunulmuş olan GO-B numunesinin FTIR sonuçları incelendiğinde; 3256     

cm-1’de olan su molekülleri sebebiyle oluşan hidroksil (-OH) bağı, 1713 cm-1’de karbonil (C=O) 

bağı, 1605 cm-1’deki keskin pik aromatik (C=C) bağ oksitlenmemiş grafitin iskelet titreşiminden, 

1310 cm-1’de karboksil (COOH) gerilme titreşimi, 1211 cm-1’de okside olmuş grafen yapısında 

olması gereken epoksi (C-O-C) gruplarına ait gerilmesi, 1030 cm-1’de alkoksi (C-O) bağından 

kaynaklanmaktadır [15,20,23,46,69]. 

Şekil 4.2’de sunulmuş olan GO-C numunesinin FTIR sonuçları incelendiğinde; 3231     

cm-1’de olan su molekülleri sebebiyle oluşan hidroksil (-OH) bağı, 1715 cm-1’de karbonil (C=O) 

bağı, 1607 cm-1’deki keskin pik aromatik (C=C) bağ oksitlenmemiş grafitin iskelet titreşiminden, 

1302 cm-1’de karboksil (COOH) gerilme titreşimi, 1030 cm-1’de alkoksi (C-O) bağından 

kaynaklanmaktadır [15,20,23,46,69]. 

GO-A, GO-B ve GO-C numunelerinin farklı parçacık boyutlarındaki grafit tozlarından (A: 

≤ 12µm; B: ≤ 50µm; C: ≤ 160µm) Modifiye Hummers yöntemiyle sentezlenmesinden sonra elde 

edilen numunelerin literatür ile karşılaştırılması yapıldığında, daha küçük parçacıklı grafit 

tozundan elde edilen GO-A numunesinin; özellikle 3000-3700 cm-1 arasında pikin genişliği ve 

derinliği göz önüne alındığında daha iyi oksidasyona uğradığı görülmektedir. 3000-3700 cm-1 

arasında geniş tepe numunenin güçlü bir hidrofilikliğe sahip olduğunu göstermekte olup bu da 

grafen oksitin hidrofilik yapısını açıklamaktadır.  

GT-A grafit tozundan sentezlenen GO-A numunesinin, küçük partikül boyutunun daha 

yüksek oksidasyon derecesine elverişli olduğu görülmektedir. Fonksiyonel grupların piklerinin 

artan yoğunlukları, elde edilen GO örneklerinin oksidasyon derecesinin arttığını ortaya 

koymaktadır [34]. Genel olarak GO-A, GO-B ve GO-C numuneleri incelendiğinde literatürle 

uyumlu olacak şekilde fonksiyonel grupların oluştuğu görülmektedir. 
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Şekil 4.1. GT-A, GT-B, GT-C tozlarının FTIR spektrumları. 

 

 

Şekil 4.2. GO-A, GO-B, GO-C numunelerinin FTIR spektrumları. 

 

Tez çalışması kapsamının ikinci aşaması olan grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit 

sentezinde mikroldaga ile indirgeme ve yeşil indirgeyici ajan olan glikozla kimyasal indirgeme 

işlemleri gerçekleştirilmiş olup, elde edilen FTIR sonuçları Şekil 4.3-4.5’de sunulmuştur.  

Şekil 4.3’de sunulmuş olan FTIR spektrumlarından RGOA-4 numunesi incelendiğinde; 

3142 cm-1’deki GO’daki geniş zirvenin yerini alan yayvan pik -OH gerilmesinden absorbe edilmiş 

su moleküllerinin titreşiminden kaynaklanmaktadır. 1537 cm-1’deki keskin pik grafen 

tabakalarının iskelet titreşimi ve mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile oluşmakta 

olup, 1348 cm-1’de karboksil gerilme titreşimi görülmektedir. 1140 cm-1’de ve 978 cm-1’deki 

oluşan pikler alkoksi gruplarının gerilmesinden kaynaklanmaktadır. RGOA-6 numunesinin FTIR 

analiz sonuçları incelendiğinde; 3102 cm-1’deki yayvan pik -OH gerilmesinden 

kaynaklanmaktadır. 1505 cm-1’deki keskin pik grafen tabakalarının iskelet titreşimi ve 
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mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile oluşmak olup, 1354 cm-1’de karboksil gerilme 

titreşimi görülmektedir. 1140 cm-1’deki pik alkoksi gruplarının gerilmesinden 

kaynaklanmaktadır. RGOA-8 numunesinin FTIR analiz sonuçları incelendiğinde; 3173 cm-1’deki 

yayvan pik -OH gerilmesinden kaynaklanmaktadır. 1524 cm-1’deki keskin pik grafen 

tabakalarının iskelet titreşimi ve mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile oluşmakta 

olup, 1345 cm-1’de karboksil gerilme titreşimi görülmektedir. 1236 cm-1’de ve 1119 cm-1’de 

gerilme titreşimleri civarında da karakteristik zirveler görülmektedir [15,23,46,69,72]. 

RGOA-4, RGOA-6 ve RGOA-8 numunelerinin FTIR analiz sonuçları (Şekil 4.3) 

incelendiğinde, RGOA-6 numunesinde mikrodalga işleminden sonra oksijen içeren fonksiyonel 

grupların diğer numunelere göre daha az olduğu görülmektedir. Genel olarak GO’nun FTIR 

analizi sonuçlarıyla karşılaştırıldığında fonksiyonel grupların yapıdan uzaklaştığı ve azaldığı 

görülmekte olup, bu kapsamda 6 dakika boyunca mikrodalga fırında işlem gören RGOA-6 

numunesinin daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. 

Şekil 4.4’de sunulmuş olan FTIR spektrumlarından RGOB-4 numunesi incelendiğinde; 

3152 cm-1’de GO’daki geniş zirvenin yerini alan yayvan pik -OH gerilmesinden absorbe edilmiş 

su moleküllerinin titreşiminden kaynaklanmaktadır. 1537 cm-1’deki pik grafen tabakalarının 

iskelet titreşimi ve mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile oluşmakta olup, 1354        

cm-1’de karboksil gerilme titreşimi görülmektedir. 1125 cm-1’de alkoksi gruplarının 

gerilmesinden kaynaklanmaktadır.  RGOB-6 numunesinin FTIR analiz sonuçları incelendiğinde; 

3125 cm-1’de GO’daki geniş zirvenin yerini alan yayvan pik -OH gerilmesinden absorbe edilmiş 

su moleküllerinin titreşiminden kaynaklanmaktadır. 1535 cm-1 ve 1464 cm-1’deki keskin pik 

grafen tabakalarının iskelet titreşimi ve mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile 

oluşmaktadır. RGOB-8 numunesinin FTIR analiz sonuçları incelendiğinde; 3023 cm-1’de GO’daki 

geniş zirvenin yerini alan yayvan pik -OH gerilmesinden absorbe edilmiş su moleküllerinin 

titreşiminden kaynaklanmaktadır. 1705 cm-1’deki pik C=O gerilme titreşiminden, 1505 cm-1’deki 

pik grafen tabakalarının iskelet titreşimi ve mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile 

oluşmakta olup, 1341 cm-1’de karboksil gerilme titreşimi görülmektedir. 1132     cm-1’de alkoksi 

gruplarının gerilmesinden kaynaklanmaktadır [15,23,46,69,72]. 

RGOB-4, RGOB-6, RGOB-8 numunelerinin FTIR analiz sonuçları (Şekil 4.4)  

incelendiğinde, RGOB-6 numunesinde mikrodalga işleminden sonra oksijen içeren fonksiyonel 

grupların diğer numunelere göre daha az olduğu görülmektedir.  Genel olarak GO’nun FTIR 

analizi sonuçlarıyla karşılaştırıldığında fonksiyonel grupların yapıdan uzaklaştığı ve azaldığı 

görülmekte olup, bu kapsamda 6 dakika boyunca mikrodalga fırında işlem gören RGOB-6 

numunesinin daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. 

Şekil 4.5’de sunulmuş olan FTIR spektrumlarından RGOC-4 numunesi incelendiğinde; 

3078 cm-1’de GO’daki geniş zirvenin yerini alan yayvan pik -OH gerilmesinden absorbe edilmiş 
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su moleküllerinin titreşiminden kaynaklanmaktadır. 2328 cm-1’deki pik absorbe edilen CO2 

moleküllerine karşılık gelmektedir [43]. 1551 cm-1’deki pik grafen tabakalarının iskelet titreşimi 

ve mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile oluşmakta olup, 1374 cm-1’de karboksil 

gerilme titreşimi görülmekte ve 982 cm-1’deki pik alkoksi gruplarının gerilmesinden 

kaynaklanmaktadır. RGOC-6 numunesinin FTIR analiz sonuçları incelendiğinde; 3021 cm-1’de 

GO’daki geniş zirvenin yerini alan yayvan pik -OH gerilmesinden absorbe edilmiş su 

moleküllerinin titreşiminden kaynaklanmaktadır. 2328 cm-1’deki pik absorbe edilen CO2 

moleküllerine karşılık gelmektedir [43]. 1501 cm-1’deki pik grafen tabakalarının iskelet titreşimi 

ve mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile oluşmaktadır. RGOC-8 numunesinin FTIR 

analiz sonuçları incelendiğinde; 3007 cm-1’de GO’daki geniş zirvenin yerini alan yayvan pik -OH 

gerilmesinden absorbe edilmiş su moleküllerinin titreşiminden kaynaklanmaktadır. 2328       

cm-1’deki pik absorbe edilen CO2 moleküllerine karşılık gelmektedir [43]. 1495 cm-1’deki pik 

grafen tabakalarının iskelet titreşimi ve mikrodalga radyasyonu arasındaki etkileşim ile 

oluşmakta olup, 1357 cm-1’de karboksil gerilme titreşimi görülmektedir [15,23,46,69,72]. 

RGOC-4, RGOC-6, RGOC-8 numunelerinin FTIR analiz sonuçları (Şekil 4.5) 

incelendiğinde, RGOC-6 numunesinde mikrodalga işleminden sonra oksijen içeren fonksiyonel 

grupların diğer numunelere göre daha az olduğu görülmektedir. Genel olarak GO’nun FTIR 

analizi sonuçlarıyla karşılaştırıldığında fonksiyonel grupların yapıdan uzaklaştığı ve azaldığı 

görülmekte olup, bu kapsamda 6 dakika boyunca mikrodalga fırında işlem gören RGOC-6 

numunesinin daha iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.3. RGOA-4, RGOA-6, RGOA-8 numunelerinin FTIR spektrumları. 
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Şekil 4.4. RGOB-4, RGOB-6, RGOB-8 numunelerinin FTIR spektrumları. 

 

 

Şekil 4.5. RGOC-4, RGOC-6, RGOC-8 numunelerinin FTIR spektrumları. 

 

4.2. XRD Analizi 

Grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit ile ilgili literatürde yapılan çalışmalardan XRD 

analizine ait bazı örnekler aşağıda sunulmuş olup; tez kapsamında üretilen numunelerin 

sonuçlarıyla değerlendirilmiştir. 

Yan ve ark. [8] 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen oksit ve indirgenmiş 

grafen oksit sentezlemiş olup XRD analizi sonuçları incelendiğinde; grafen oksit için 11.2˚’de 

keskin bir kırınım zirvesi gözlemlenmiştir. 0.79 nm’lik genişletilmiş ara katman mesafesi, GO 

yapısında fonksiyonel grupların varlığını göstermiştir. Grafen oksitin glikoz ile indirgeme 

işleminden sonra grafitin tipik kırınım zirvesine çok daha yakın 24˚’de yeni bir geniş kırınım 
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tepe noktası olduğu ve bunun da indirgemeyi doğruladığı belirtilmiştir. Glikoz tarafından 

indirgeme sonrasında 16˚ civarında oluşan pikin GO tabakaları ve glikoz arasındaki 

reaksiyondan kaynaklandığı belirtilmiştir [8]. 

Liu ve ark. [15] 2015 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen oksit ve grafen 

sentezlenmiş olup XRD analizi sonuçları incelendiğinde; genişletilmiş grafit yaklaşık 26˚’de 

karakteristik bir pik vermiş olup, bu pik grafitin yapısal özellikleri koruduğunu göstermiştir. 

Oksidasyon işleminden sonra grafitteki pikin kaybolduğu ve O- grupları ile H2O molekülleri 

nedeniyle 12˚’de (002) kırınım zirvesi ortaya çıkmıştır. Bu sonuç oksidasyon işleminin başarıyla 

gerçekleştiğini göstermiştir. Grafen tabakaları, grafit pikine yakın ve yaklaşık 26˚’de pik 

göstermiştir. Bu da O- gruplarının konsantrasyonunun azaldığını işaret etmektedir [15].   

Tiyek ve ark. [23] 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada, kimyasal yöntem ile grafen 

oksit ve indirgenmiş grafen oksit sentezlemiş olup, XRD analizi sonuçları incelendiğinde; grafen 

oksit için 10.5524˚’de bir pik gözlemlenmiş olup, düzlemler arası d mesafesinin 0.83 nm olduğu 

hesaplanmıştır. Grafen oksitin indirgeme işleminden sonra düzlemler arası mesafenin 0.36 

nm’ye düştüğü belirlenmiş ve 26.1051˚’de RGO piki tespit edilmiştir [23]. 

Tez çalışması kapsamının bu bölümünde farklı parçacık boyutlarındaki grafit tozları, 

grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit numunelerinin XRD analiz sonuçları sunulmuş olup, 

literatürle uyumlu olduğu görülmektedir.  Şekil 4.6’da sunulan grafit tozları, GT-A, GT-B ve GT-C 

sırasıyla 26.405˚’de, 26.408˚’de ve 26.443˚’de keskin pikler vermiş olup, bu durum grafitin 

yapısal özelliklerini koruduğunu göstermektedir [15]. 

Şekil 4.7’de sunulmuş olan GO numunelerinin XRD analiz sonuçları incelendiğinde; GO-A 

numunesinin (002) düzlemine karşılık gelen 12.170˚’deki piki, oksitlenmeden sonra yapıya 

eklenen O- grupları ve H2O molekülleri sebebiyle grafitin oksitlendiğini göstermektedir 

[4,15,20,44,73]. GO-A numunesinde, 20.828˚, 25.0˚ ve 26.595˚’de gözlemlenen yoğunluğu düşük 

olan pikler, grafen oksitin oksijen atomları ile tam olarak birbirine bağlı olmamasından 

kaynaklanmaktadır [4,15,20,44,73]. GO-B numunesinin XRD analiz sonuçlarına göre, 12.431˚’de 

gözlemlenen pik oksitlenmeden sonra yapıya eklenen O- grupları ve H2O molekülleri sebebiyle 

grafitin oksitlendiğini göstermektedir [4,15,20,44,73]. GO-C numunesinin XRD analiz sonuçları 

incelendiğinde, 12.414˚’deki pik oksitlenmenin oluştuğunu [4,15,20,44,73]; 20.90˚, 24.91˚ ve 

26.641˚’de gözlemlenen yoğunluğu düşük piklerin, grafen oksitin oksijen atomları ile birbirine 

bağlı olmamasından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır [4,15,20,44,73]. 

GO-A, GO-B ve GO-C numunelerinin farklı parçacık boyutlarındaki grafit tozlarından (A: 

≤ 12µm; B: ≤ 50µm; C: ≤ 160µm) Modifiye Hummers yöntemiyle sentezlenmesinden sonra elde 

edilen numunelerin XRD analiz sonuçları (Şekil 4.7) incelendiğinde, sentezlenen numunelerde 

12˚’de gözlemlenen piklerin, oksidasyon işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini 

göstermektedir. 
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Şekil 4.6. GT-A, GT-B, GT-C tozlarının X-ışını kırınımı desenleri. 
 

 

Şekil 4.7. GO-A, GO-B, GO-C numunelerinin X-ışını kırınımı desenleri. 
 

Tez çalışması kapsamının ikinci aşamasında, grafen oksitten indirgenmiş grafen oksit 

üretiminde elde edilen numunelere ait XRD analiz sonuçları Şekil 4.8-4.10’da sunulmuştur.  

Şekil 4.8’de sunulmuş olan RGOA numunelerinin XRD analiz sonuçları incelendiğinde; 

RGOA-4 numunesinde 26.17˚ ve 20.9˚’de, RGOA-6 numunesinde 26.7˚’de,  RGOA-8 numunesinde 

26.44˚’de görülen grafite yakın olan pikler indirgenmiş grafen oksit pikleri olmaktadır [23,74]. 

RGOA-4 numunesinde 12.3˚’de bulunan pik indirgenmiş grafen oksit eldesinde indirgeyici ajan 

olarak kullanılan glikoz ile grafen oksit arasındaki etkileşimden oluşmaktadır [8]. 
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Şekil 4.9’da sunulmuş olan RGOB numunelerinin XRD analiz sonuçları incelendiğinde; 

RGOB-4 numunesinde 22.9903˚ ve 20.61˚’de indirgenmiş grafen oksit piki bulunmaktadır [74]. 

RGOB-6 numunesinde 24.00˚’deki pik indirgenmiş grafen oksiti temsil etmektedir. RGOB-8 

numunesinde ise 23.41˚’deki pik indirgenmiş grafen oksit pikine karşılık gelmektedir 

[8,15,23,74]. 

Şekil 4.10’da sunulmuş olan RGOC numunelerinin XRD analiz sonuçları incelendiğinde; 

RGOC-4 numunesinde 26.653˚, 24.84˚ ve 20.872˚’de bulunan pikler indirgenmiş grafen oksiti 

temsil etmektedir [8,15,23,74]. 12.38˚’de olan pik ise indirgenmiş grafen oksit eldesinde 

indirgeyici ajan olarak kullanılan glikoz ile grafen oksit arasındaki etkileşimden 

kaynaklanmaktadır [15]. RGOC-6 numunesinde 26.640˚’de ve 20.56˚’de bulunan pikler 

indirgenmiş grafen oksiti temsil etmektedir [23,74]. RGOC-8 numuesinde ise 26.656˚, 24.88˚ ve 

20.934˚’de bulunan pikler indirgenmiş grafen oksit olduğunu temsil etmekte [8,15,23,74]; 

12.42˚’de olan pik ise indirgenmiş grafen oksit eldesinde indirgeyici ajan olarak kullanılan 

glikoz ile grafen oksit arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır [15]. 

RGOA-4, RGOA-6 ve RGOA-8 numunelerinin XRD analiz sonuçları (Şekil 4.8) 

incelendiğinde, RGOA-6 numunesinde mikrodalga işleminden sonra elde edilen grafikteki 

yoğunluğunun diğer numunelere göre daha düşük olduğu tespit edilmiş olup, bu kapsamda 6 

dakika boyunca mikrodalgada işlem gören RGOA-6 numunesinin daha iyi sonuç verdiği 

gözlemlenmiştir. RGOB ve RGOC gruplarının XRD analizi sonuçları (Şekil 4.9, Şekil 4.10) 

incelendiğinde, RGOB-6 ve RGOC-6 numunelerinin mikrodalga işleminden sonra elde edilen 

grafikteki yoğunluklarının diğer numunelere göre daha düşük olduğu tespit edilmiş olup, bu 

kapsamda 6 dakika boyunca mikrodalgada işlem gören RGOB-6 ve RGOC-6 numunelerinin daha 

iyi sonuç verdiği gözlemlenmiştir.  

 

 

Şekil 4.8. RGOA-4, RGOA-6, RGOA-8 numunelerinin X-ışını kırınımı desenleri. 
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Şekil 4.9. RGOB-4, RGOB-6, RGOB-8 numunelerinin X-ışını kırınımı desenleri. 
 

 

Şekil 4.10. RGOC-4, RGOC-6, RGOC-8 numunelerinin X-ışını kırınımı desenleri. 
 

Tez çalışması kapsamında elde edilen grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit 

numunelerinin XRD sonuçları kullanılarak Debye-Scherrer ve Bragg yasası bağlantılarıyla 

düzlemler arası mesafe, kristal büyüklüğü (katman kalınlığı), katman sayısı değerleri 

hesaplanmıştır. GT ve GO numunelerine ait değerler Tablo 4.1’de sunulmuş olup; 3 farklı 

parçacık boyutundaki grafit tozlarının parçacık boyutu arttıkça katman sayısının ve katman 

kalınlığı değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. GT-A numunesinin katman kalınlığı ve katman 

sayısı sırasıyla 28.50 nm ve 84.569 olarak belirlenmiş olup; elde edilmiş olan GO-A numunesinin 

değerleri 7.54 nm ve 10.38 olmaktadır. GT-B numunesinin katman kalınlığı ve katman sayısına 

ilişkin değerleri ise sırasıyla 57.90 nm ve 172.32 olarak belirlenmiş olup; elde edilmiş olan GO-B 

numunesinin değerleri 11.08 nm ve 15.55 olarak hesaplanmıştır. GT-C numunesine ait veriler 

sırasıyla 31.68 nm ve 94.005 olarak belirlenmiş olup; GO-C numunesinin değerleri ise sırasıyla 
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11.04 nm ve 15.52 olarak hesaplanmıştır. GO numuneleri incelendiğinde parçacık 

boyutlarındaki değişimin katman kalınlığı ve katman sayısı üzerinde etkisi olduğu Tablo 4.1’de 

görülmektedir. Grafit parçacık boyutu arttığı zaman GO numunelerinde katman kalınlığı ve 

katman sayısı değerlerinin arttığı tespit edilmiştir.  Grafen oksit numunelerinden elde edilen 

veriler incelendiğinde yapıya katılan fonksiyonel grupların ve su moleküllerinin düzlemler 

arasındaki mesafede artışa sebep olduğu belirlenmiştir [8,15,44]. Şekil 4.2’de verilmiş olan GO-

A, GO-B ve GO-C numunelerine ait FTIR analiz sonuçları incelendiğinde; Tablo 4.1’de verilen 

değerleri destekler niteliktedir. 

Tablo 4.1. GT ve GO numunelerine ait XRD sonuçları kullanılarak elde edilmiş olan düzlemler 
arası mesafe, katman kalınlığı ve katman sayısına ilişkin değerler. 

Numuneler Katman Kalınlığı  
(nm) 

Katman Sayısı Düzlemler Arası Mesafe 
(nm) 

GT-A* 28.50 84.569 0.337 

GT-B** 31.68 94.005 0.337 

GT-C*** 57.90 172.32 0.336 

GO-A* 7.54 10.38 0.726 

GO-B** 11.04 15.52 0.711 

GO-C*** 11.08 15.55 0.712 

*GT-A, GO-A: ≤ 12 µm boyutundaki grafit tozu ve elde edilmiş olan grafen oksit ürünü.  
**GT-B, GO-B: ≤ 50 µm boyutundaki grafit tozu ve elde edilmiş olan grafen oksit ürünü. 
***GT-C, GO-C: ≤ 160µm boyutundaki grafit tozu ve elde edilmiş olan grafen oksit ürünü. 

 

İndirgenmiş grafen oksit (RGO) numunelerinin XRD sonuçlarıyla hesaplanmış olan 

düzlemler arası mesafe, kristal büyüklüğü (katman kalınlığı) ve katman sayısı Tablo 4.2’de 

sunulmuştur. Tablo 4.2’de sunulan farklı parçacık boyutlarında ve farklı mikrodalga sürelerinde 

üretilmiş olan numunelere ait sonuçlar ile Tablo 4.1’de sunulan grafen oksit sonuçları 

karşılaştırıldığında düzlemler arası mesafenin azaldığı görülmektedir. Düzlemler arasında 

mesafenin azalması yapıdan uzaklaşan ve yapıda azalan fonksiyonel gruplardan 

kaynaklanmaktadır [15,23]. İndirgenmiş grafen oksit sentezlemesinde kullanılan farklı parçacık 

boyutlarındaki grafit tozlarının ve farklı mikrodalga sürelerinin elde edilen, katman kalınlığı, 

katman sayısı ve düzlemler arası mesafenin etkisi olduğu Tablo 4.2’de görülmektedir. Katman 

kalınlığı ve katman sayısı değerleri incelendiğinde küçük parçacık boyutundaki grafit tozundan 

(GT-A) sentezlenen indirgenmiş grafen oksit numunelerinin (RGOA-4, RGOA-6, RGOA-8) 

diğerlerine göre ((RGOB-4, RGOB-6, RGOB-8), (RGOC-4, RGOC-6, RGOC-8)) daha iyi sonuç 

verdiği görülmüştür. Şekil 4.3-4.5’de verilmiş olan RGOA, RGOB ve RGOC gruplarına ait FTIR 

analiz sonuçları incelendiğinde; Tablo 4.2’de verilen değerleri destekler niteliktedir. 
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Tablo 4.2. RGO numunelerine ait XRD sonuçları kullanılarak elde edilmiş olan düzlemler arası 
mesafe, katman kalınlığı ve katman sayısına ilişkin değerler. 

Numuneler Katman Kalınlığı 
(nm) 

Katman Sayısı Düzlemler Arası Mesafe 
(nm) 

RGOA-4* 1.12 3.29 0.340 

RGOA-6** 1.21 3.63 0.333 

RGOA-8*** 1.20 3.57 0.336 

RGOB-4* 2.10 5.43 0.386 

RGOB-6** 1.85 4.99 0.370 

RGOB-8*** 1.73 4.56 0.379 

RGOC-4* 53.29 159.55 0.334 

RGOC-6** 60.95 182.48 0.334 

RGOC-8*** 51.99 155.65 0.334 

*RGOA-4, RGOB-4, RGOC-4: Farklı parçacık boyutundaki grafit tozlarından elde edilmiş olan indirgenmiş 
grafen oksit ürünleri (4: mikrodalgada 4 dakika boyunca işlem görmüş ürünler).  
** RGOA-6, RGOB-6, RGOC-6: Farklı parçacık boyutundaki grafit tozlarından elde edilmiş olan indirgenmiş 
grafen oksit ürünleri (6: mikrodalgada 6 dakika boyunca işlem görmüş ürünler). 
*** RGOA-8, RGOB-8, RGOC-8: Farklı parçacık boyutundaki grafit tozlarından elde edilmiş olan 
indirgenmiş grafen oksit ürünleri (8: mikrodalgada 8 dakika boyunca işlem görmüş ürünler). 

 

XRD analizinde elde edilen verilerin Debye-Scherrer bağlantısıyla hesaplanması 

sonucunda katman kalınlığı ve katman sayısı değerlerinin karşılaştırılması Şekil 4.11-4.13’de 

sunulmuştur. Şekil 4.11’de sentezlemede kullanılan grafit tozlarında, parçacık boyutu artması 

ile katman kalınlığının ve katman sayısının arttığı görülmektedir. Şekil 4.12’de farklı parçacık 

boyutlarında grafit tozlarından sentezlenen grafen oksit numunelerinde, parçacık boyutunun 

artması ile katman kalınlığının ve katman sayısının arttığı görülmektedir. Şekil 4.13’de sunulan 

RGO verilerinde, sentezlemede kullanılan grafit tozlarının parçacık boyutunun artması ile 

katman kalınlığı ve katman sayısındaki değerlerin de arttığı görülmektedir. Aynı zamanda grafik 

farklı parçacık boyutundaki grafit tozlarının ve mikrodalga sürelerinin de birleşik etkisine bağlı 

olarak elde edilen değerlerin karşılaştırılmasını da göstermektedir. 

 

Şekil 4.11. GT numunelerine ait katman kalınlığı ve katman sayısı değerlerinin 
karşılaştırma grafiği. 
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Şekil 4.12. GO numunelerine ait katman kalınlığı ve katman sayısı değerlerinin 
karşılaştırma grafiği. 

 

 
Şekil 4.13. RGO numunelerine ait katman kalınlığı ve katman sayısı değerlerinin 

karşılaştırma grafiği. 
 

4.3 SEM Analizi 

Grafen oksit ve indirgenmiş grafen oksit ile ilgili literatürde yapılan çalışmalardan SEM 

analizine ait bazı örnekler aşağıda sunulmuş olup, tez kapsamında üretilen numunelerin 

sonuçlarıyla değerlendirilmiştir. 

Song ve ark. [1] 2014 yılında yapmış oldukları çalışmada, Modifiye Hummers metodu ile 

grafen oksit sentezlemiş olup, SEM analizi sonuçları incelendiğinde; grafen oksit levhalarında 

kırışıklık tespit edilmiştir. Yapıya fonksiyonel grupların eklenmesinden dolayı grafen oksit 

tabakalarının, tek katmanlı grafene göre daha kalın olduğu belirlenmiştir [1].  

Yan ve ark. [8] 2016 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen oksit ve indirgenmiş 

grafen oksit sentezlemiş olup, SEM analizi sonuçlarına göre; GO tabakalarının yüzeyinin 

nispeten pürüzsüz ve kırışık olduğu belirtilmiştir. RGO tabakalarında tepkime süresinin 

artmasıyla kümelenmiş, buruşuk görünümlü yapıların ortaya çıktığı belirtilmiştir [8]. 

Topçu [16] 2012 yılında yapmış oldukları çalışmada, grafen oksit ve indirgenmiş grafen 

oksit sentezlemiş olup, SEM analizi sonuçları incelendiğinde; grafen oksit numunelerinde epoksi 

grubundan dolayı oluşan kırışıklık ve üst üste sıralanmış yapılar görülmüştür. İndirgenmiş 

grafen oksit numunelerinde levhaların pürüzlü bir yüzey yapısına sahip olduğu saptanmış olup, 
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bu yapının yüzeye oksijen içeren fonksiyonel grupların eklenmesi ve çıkarılması işlemi olan 

oksidasyon ve indirgeme süreçleri sırasındaki sert koşullardan kaynaklandığı belirtilmiştir [16].  

Tez çalışması kapsamında grafit tozlarıyla elde edilen grafen oksit ve indirgenmiş grafen 

oksit numunelerinin SEM görüntülerine ait veriler aşağıda sunulmuştur. Sentezleme 

aşamasında kullanılan farklı parçacık boyutlarına sahip grafit tozlarının SEM görüntüleri Şekil 

4.14’de; sentezlenen grafen oksit numunelerine ait SEM görüntüleri ise Şekil 4.15’de 

sunulmuştur. Grafit numuneleri incelendiğinde üst üste yığılmış olan katmanlı yapılar 

görülmekte olup, GT-A numunesinin parçacık boyutunun diğer numunelere göre daha küçük 

olduğu görülmektedir. Şekil 4.15’de sunulan grafen oksit numunelerine ait SEM görüntüleri 

incelendiğinde,  gözlemlenen düzlemler arası mesafenin Tablo 4.1’deki verilerle uyumlu olduğu 

belirlenmiştir. Küçük parçacık boyutundaki grafit tozundan sentezlenen numunenin düzlemler 

arası mesafesinin fazla olduğu ve katman kalınlığının diğer numunelere göre daha az olduğu 

görülmekte olup, daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Genel olarak GO numunelerine ait SEM 

görüntüleri incelendiğinde tabakaların net görüldüğü, nispeten pürüzsüz olduğu ve kırışıklığın 

oluştuğu görülmektedir.  

 

         

  a) GT-A (%94-99.9, ≤ 12µm)                                        b) GT-B (%96, ≤ 50µm) 

 

c) GT-C (%80, ≤ 160µm) 

Şekil 4.14. GT-A, GT-B, GT-C tozlarının SEM görüntüleri. 
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a) G0-A                                                                      b) GO-B 

 

c) GO-C 

Şekil 4.15. GO-A, GO-B, GO-C numunelerinin SEM görüntüleri. 

 

İndirgenmiş grafen oksit numunelerinin SEM görüntülerine ait veriler aşağıda sunulmuş 

olup, RGOA, RGOB ve RGOC sırasıyla Şekil 4.16, Şekil 4.17 ve Şekil 4.18’de verilmiştir. Tüm 

numuneler incelendiğinde, genel olarak ≤ 160µm parçacık boyutlu grafit tozundan elde edilen 

RGOC numunelerinde diğerlerine göre daha az buruşukluğun olduğu gözlemlenmiş olup; küçük 

parçacık boyutuna sahip grafit tozundan elde edilmiş olan indirgenmiş grafen oksit 

numunelerinin daha başarılı sonuç verdiği belirlenmiştir.  

Küçük parçacık boyutlu grafit tozundan (GT-A) sentezlenmiş olan numunelerin SEM 

görüntüleri incelendiğinde (RGOA-4, RGOA-6, RGOA-8), numunelerin katmanlarının ayrışarak 

daha buruşuk ve kıvrımlı bir yapı oluşturduğu gözlemlenmiştir. RGOA numunelerinin RGOB ve 

RGOC numunelerine göre daha iyi dağıldığı görülmektedir.  
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a) RGOA-4                                                                     b) RGOA-6 

 

 

c) RGOA-8 

Şekil 4.16. RGOA-4, RGOA-6, RGOA-8 numunelerine ait SEM görüntüleri. 

 

         

a) RGOB-4                                                            b) RGOB-6 
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c) RGOB-8 

Şekil 4.17. RGOB-4, RGOB-6, RGOB-8 numunelerine ait SEM görüntüleri. 

 

 

         

a) RGOC-4                                                                        b) RGOC-6 

 

 

c) RGOC-8 

Şekil 4.18. RGOC-4, RGOC-6, RGOC-8 numunelerine ait SEM görüntüleri. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Tez çalışması kapsamında GO ve RGO sentezlenmiş olup; ilk aşamada kullanılan farklı 

parçacık boyutlarına sahip grafit tozlarının (≤ 12µm, ≤ 50µm, ≤ 160µm) elde edilen grafen oksit 

numuneleri üzerindeki etkisi ile ilgili sonuçlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.  

 GT-A (≤ 12µm), GT-B (≤ 50µm) ve GT-C (≤ 160µm) olarak kodlanan farklı parçacık 

boyutundaki grafit tozlarından üretilen grafen oksit numunelerinin FTIR analizi 

sonuçları incelendiğinde; grafit tozlarına ait önemli bir pike rastlanmazken, grafen oksit 

için GT-A’dan sentezlenen GO-A numunesinin daha iyi oksidasyona uğradığı görülmüş 

olup, tüm grafen oksit numunelerinde fonksiyonel grupların oluştuğu da tespit 

edilmiştir. 

 Sentezleme aşamasında kullanılan farklı parçacık boyutlarındaki grafit tozlarının XRD 

analizi sonuçları incelendiğinde; grafit tozlarının (GT-A, GT-B, GT-C)  yaklaşık 26˚’de pik 

vererek grafitin yapısını koruduğu gözlemlenmiştir. Farklı parçacık boyutlarındaki grafit 

tozları kullanılarak sentezlenen grafen oksit numunelerinin (GO-A, GO-B, GO-C) XRD 

spektrumlarında yaklaşık 12˚’de pikler tespit edilmiş olup, bu pikler oksitlenmeden 

sonra yapıya eklenen O- grupları ve H2O molekülleri sebebiyle grafitin oksitlendiğini 

göstermektedir. Elde edilen XRD sonuçları kullanılarak Debye-Scherrer ve Bragg yasası 

bağlantılarıyla düzlemler arası mesafe, katman sayısı ve katman kalınlığı değerleri 

hesaplanmış olup; küçük parçacık boyutuna sahip grafit tozlarının (GT-A) katman sayısı 

ve katman kalınlığı değerlerinin GT-B ve GT-C’ye göre daha küçük olduğu tespit 

edilmiştir. Grafen oksit numuneleri incelendiğinde, GO-A numunesinin katman sayısı ve 

katman kalınlığı değerlerinin GO-B ve GO-C numunelerinden daha düşük olduğu 

hesaplanmış olup, bu durum yapıya daha fazla fonksiyonel grubun katıldığını 

göstermektedir. Grafit tozunun parçacık boyutunun artması, elde edilen grafen oksit 

numunelerindeki katman sayısı ve katman kalınlığı değerlerinin artmasına sebep 

olmuştur. 

 Tez çalışması kapsamında elde edilen grafen oksit numunelerinin SEM görüntülerine ait 

veriler incelendiğinde, grafit tozu numunelerinde üst üste yığılmış olan katmanlardan 

oluşan yapılar gözlemlenmiştir. Grafen oksit numunelerinin SEM görüntülerinde de 

tabakaların net görüldüğü daha pürüzsüz yüzey ve kırışıklığın oluştuğu tespit edilmiştir.  

 Elde edilen sonuçlara göre farklı parçacık boyutlarındaki grafit tozlarının, sentezlenen 

grafen oksit numuneleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiş olup, küçük parçacık 

boyutuna sahip grafit tozundan elde edilen grafen oksitlerin daha iyi oksidasyona 

uğradığı sonucuna varılmıştır. 
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Tez çalışması kapsamının ikinci aşamasında mikrodalga indirgeme ve kimyasal 

indirgemenin bir arada kullanıldığı çoklu indirgeme yöntemiyle grafen oksitten indirgenmiş 

grafen oksit sentezlenmiş olup; bu aşamada yeşil indirgeyici ajanlardan glikoz kullanılmıştır. 

İkinci aşamada mikrodalga süresinin, elde edilen RGO numuneleri üzerindeki etkileri 

incelenmiş olup, bu kapsamda 3 farklı mikrodalga süresi (4 dk, 6 dk, 8 dk) sabit güçte (800 W) 

uygulanmıştır. Mikrodalga süresi ile grafit toz boyutunun sentezlenen RGO numuneleri 

üzerindeki etkileri ayrı ayrı ve birleşik olarak değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar aşağıda 

maddeler halinde sunulmuştur.  

 

 RGOA, RGOB ve RGOC numunelerine ait FTIR analizi sonuçları incelendiğinde, grafen 

oksit yapısında bulunan fonksiyonel grupların indirgenmiş grafen oksit yapısından 

uzaklaştığı ve azaldığı tespit edilmiştir. 3 farklı mikrodalga süresi parametresinin 

incelendiği numunelerden; RGOA-6, RGOB-6 ve RGOC-6 numunelerinin diğer 

numunelere göre daha başarılı sonuç verdiği tespit edilmiştir.   

 Farklı parçacık boyutlarında grafit tozlarından üretilmiş olan indirgenmiş grafen oksit 

numunelerinin XRD analizi sonuçları incelendiğinde; numunelerde yaklaşık 26˚’de grafit 

pikine yakın zirveler gösterdiği tespit edilmiş olup, bu pikler indirgeme işleminin 

başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermiştir. Elde edilen XRD sonuçları kullanılarak 

Debye-Scherrer ve Bragg yasası bağlantılarıyla düzlemler arası mesafe, katman sayısı ve 

katman kalınlığı değerleri hesaplanmış olup; küçük parçacık boyutlu grafit tozundan 

(GT-A) elde edilen RGOA’ya ait sonuçların daha iyi olduğu belirlenmiştir. Grafit tozunda 

parçacık boyutu arttıkça elde edilen indirgenmiş grafen oksitlerin katman sayısı ve 

katman kalınlığı değerlerinin de yükseldiği tespit edilmiştir. Grafen oksit numunelerinin 

sonuçlarıyla karşılaştırıldığında düzlemler arası mesafenin azalmasının, yapıdan 

uzaklaşan ve tamamen yok olan fonksiyonel gruplardan kaynaklı olduğu literatürde 

belirtilmektedir. RGOA-6, RGOB-6 ve RGOC-6 numunelerinin katman sayıları, katman 

kalınlıkları ve düzlemler arası mesafeleri göz önüne alındığında yapıdan uzaklaşan 

fonksiyonel grupların diğerlerine göre daha fazla olmasından dolayı daha iyi sonuç 

verdiği gözlemlenmiştir.  

 Tez çalışması kapsamında elde edilen indirgenmiş grafen oksit numunelerinin SEM 

görüntülerine ait veriler incelendiğinde, büyük parçacık boyutlu grafit tozundan elde 

edilen RGOC numunelerinde diğerlerine göre daha az buruşukluğun oluştuğu ve 

tabakaların daha düzgün olduğu görülmüştür. RGOA ve RGOB numunelerinin 

katmanlarının ayrışarak RGOC numunelerine göre daha buruşuk ve kıvrımlı bir yapıda 

olduğu da belirlenmiştir.  
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 Elde edilen sonuçlara göre farklı parçacık boyutlarındaki grafit tozlarının ve farklı 

mikrodalga sürelerinin sentezlenen indirgenmiş grafen oksit numuneleri üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiş olup, küçük parçacık boyutuna sahip grafit tozlarından sentezlenen 

indirgenmiş grafen oksitlerin ve 6 dakika mikrodalga süresi kullanımının diğer 

parametrelere göre daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır. 
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