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İki boyutlu metal nano malzemeler 
sahip oldukları özellikleri ve geniş 
çaptaki işlevsellikleri bakımından 
değerlendirildiğinde oldukça önem-
li bir yere sahip. Genel olarak ato-
mik seviyelerde katman kalınlığına 
sahip (atom boyutlarında incelikte) 
malzemeler iki boyutlu olarak ifade 
ediliyor. Bir ya da birkaç atom kalın-
lığına sahip iki boyutlu nano malze-
meler eşsiz elektronik, mekanik ve 
kimyasal özellikler taşıyor. 

L eeds Üniversitesi araştır-
macıları herhangi bir des-
tek malzemesi yüzeyine 
ihtiyaç duymadan en ince 
altın malzemeyi sentez-

lediklerini Advanced Science der-
gisinde yayımladıkları makale ile 
duyurdular. Yapılan bilimsel çalış-
mada atomik boyutlarda inceliğe 
sahip (0,47 nanometre, yaklaşık iki 
atom kalınlığı) altın nano plakala-
rın sentezlenmesi gerçekleştirildi. 

Elde edilen altın nano plakalar sa-
hip oldukları yüksek yüzey alanı/
hacim oranı sayesinde üzerinde 
çalışılan tepkimelerde oldukça iyi 
sayılabilecek katalizör performansı 
gösterdi.   

Araştırma, nanometreden küçük 
boyutlarda iki boyutlu altın üreti-
mine getirdiği yeni yaklaşım ne-
deniyle büyük önem taşıyor. Mal-
zeme biliminde gelişmelere yol aç-
ması beklenen bu çalışma, tepkime 

kinetikleri alanında da uygulanma 
potansiyeli taşıyor. 

Herhangi bir yüzey destek malze-
mesi olmadan sentezlenen metal 
nano yapılar biyogörüntüleme, al-
gılama ve katalizör araştırmalarının 
önemli bir bileşeni olarak dikkat çe-
kiyor. Bu malzemeler tek boyutlu 
nano teller ve üç boyutlu nano par-
çacıklardan üstün özellikler taşıyor. 
Hacimlerine oranla oldukça büyük 
yüzey alanına sahip olmaları saye-
sinde katalitik olarak daha fazla ak-
tif bölge içeriyorlar ve bu sayede re-
aksiyona giren maddelerle yüksek 
etkileşim gösteriyorlar. Üretilen iki 
boyutlu nano plakalarda neredeyse 
her bir atom tepkime kinetiğinde 
rol oynuyor. Sonuçta tepkime daha 
verimli bir şekilde gerçekleşiyor. La-
boratuvar testleri iki boyutlu altın 
malzemenin katalizör olarak kulla-
nılmasının üç boyutlu nano mal-
zemelere göre 10 kat daha verimli 
olduğunu gösterdi. 

İki boyutlu metallerin üretilmesi 
üç boyutlu yapıda kristallenme eği-
limlerinin yüksek olması nedeniyle 
birçok zorluğu da beraberinde ge-
tiriyor. Bunu gerçekleştirmek için 
metal atomlarının kristalleşme sü-
reçlerine müdahale edilmesi gere-
kiyor. Şimdiye kadar bu amaç için 
polimer ve gaz yüzey aktif madde-
ler, hidrojeller ve grafen türevi mal-
zemeler kullanıldı. Bu araştırmanın 
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öne çıkan yönü ise herhangi bir katı 
destek malzeme yüzeyine ihtiyaç 
duyulmadan sıvı içerisinde atomik 
incelikte iki boyutlu altın nano ya-
pıların ilk defa sentezlenebilmesi.

Araştırmacılar, elde ettikleri mal-
zemeyi, yüzey yapısı, rengi ve sıvı 
ortamda üretilmesi nedeniyle altın 
nano-denizyosunu olarak adlandı-
rıyor. Malzeme sıvı içerisinde ye-

şil-mavi bir renge sahip ve normal 
koşullar altında 15 aydan daha uzun 
sürelerde kararlılığını koruyor.  

Makalenin baş yazarı Sunjie Ye, 
araştırmalarının sonuçlarının mev-
cut teknolojilerin gelişimine olanak 
sağlamanın yanında diğer araştır-
macılara iki boyutlu nano malze-
meler geliştirmek için yeni bir yön-
tem sunduğunu da ifade ediyor.

Üretilen altın nano plakaların tıbbi 
cihaz ve elektronik endüstrilerinde 
geniş çaplı kullanım ve uygulama-
lara sahip olması bekleniyor. Ayrıca 
çeşitli endüstriyel işlemlerde ger-
çekleştirilen kimyasal tepkimelerin 
hızlandırılmasının da bu malzeme 
kullanılarak mümkün hâle geleceği 
belirtiliyor. Yeni geliştirilen metot 
ile yüksek performansa ve çoklu 
işlevselliğe sahip iki boyutlu me-
tal yapıların üretilme süreçlerinin 
önündeki engeller de ortadan kal-
dırılmış görünüyor. n
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