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TEZ ÖZETİ 

Su atıklarındaki toksik kimyasalların fotokatalitik ilgisi yeşil bir yaklaşımdır 

ve katalizör malzemesinin yüzey alanı yüksek performans için kritik 

öneme sahiptir. Atomik katman biriktirme (ALD), pürüzlü ve yüksek 

yüzey alanlı substratlar üzerinde hareketsizleştirilmiş uyumlu ince film 

fotokatalistlerine umut verici bir yol sağlar. Bu çalışmada, çok ince 10 

nm ZnO ve TiO2 filmleri cam kumaş üzerine kaplanmış ve fotokatalitik 

aktiviteleri son işlem tavlamalı ve tavlamasız olarak belirlenmiştir. Dört 

saatlik güneş simülatörü ve UV lambası aydınlatmasından sonra, ZnO 

and TiO2 ALD ince filmler, literatürde bildirilen düzlemsel substratlar 

üzerindeki filmlerden daha hızlı, sırasıyla %97 ve %70'e varan metilen 

mavısı bozunması gösterdi. Önerilen yaklaşımımızla, bir model kirletici, 
daha sonra fotokatalist malzemelerinin çıkarılmasına gerek kalmadan 

hızlı bir şekilde başarıyla temizlenir. Yapısal ve optik karakterizasyonlar 

ayrıca XRD, XPS, UV–Vis ve PL spektroskopi sonuçları ile açıklanan 

filmlerin daha yüksek fotokatalitik performansında kusurların önemli bir 

rol oynadığını göstermiştir. 

TEZ SONUÇLARININ UYGULAMA ALANLARI 

Bu deneyi gerçek tekstil atık sularının arıtılmasına uygulayabiliriz. Bu 

Yöntem, tekstil atık suyundan toksik maddelerin tamamen ortadan 

kaldırılması için sürdürülebilir ve ekonomik bir yaklaşım olabilir. 

 

Görünür ışık etki ve daha az foto-ışınlama süresi, bu yöntemin 

endüstride gösterilmesi için kilit faktörler olacaktır. 
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Figure: Photocatalytic activities of 

ZnO ALD thın films under solar 

simulator (a) and UV lamp (b). 
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