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	Aşağı Açılır Kutu1: [Metalurji ve Malzeme Mühendisliği]
	yeri: KTÜ UZEM
	Text1: Eda TUZCU
	Text12: Flor Katkılı ZnO, SnO2,NiO Nanoparçacıkların Süperkapasitör Uygulamaları
	Text20: Bu tez çalışmasında, süperkapasitörler için elektrot malzemesi olarak flor katkılı çinko oksit (ZnO), kalay oksit (SnO2) ve nikel oksit (NiO) nanoparçacıklarının çözelti yanma sentezi metodu ile üretilmiştir. Literatürde ZnO, SnO2 ve NiO nanoparçacıkları ile oluşturulan süperkapasitör elektrotlar ile ilgili çalışmalar olmasına rağmen, çözelti yanma sentezi ile elde edilen flor katkılı ZnO, SnO2 ve NiO nanoparçacıkları ile üretilen süperkapasitör elektrotlara rastlanmamıştır. Süperkapasitör elektrot oluşumu için, sentezlenen flor katkılı ZnO, SnO2 ve NiO nanoparçacıkları Nikel köpük üzerine sıvama yöntemi ile film şeklinde oluşturulmuştur. Elde edilen elektrotların kristal yapısı XRD, morfolojisi SEM ve elektrokimyasal özellikleri (Elektrokimysal Empedans Spektroskopisi(EIS), yüklenme/ boşalma ve döngüsel voltametri (CV) eğrileri tespit edilmiştir. Bu çalışmada, yapısında flor katkısından dolayı ZnO nanoparçacıklarının daha düşük elektriksel dirence, yük taşımını kolaylaştıran yüksek elektronegatif özelliğe ve daha yüksek kimyasal kararlılığa sahip olacağı ve bunun sonucu olarak da ZnO, SnO2 ve NiO nanoparçacıklarına göre daha yüksek kapasitans özelliği göstermiştir. F- ZnO elektrotu için 1 A.g-1'de spesifik kapasitansı 43,63 F.g-1 olarak elde edilmiştir.
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