
GAzl ÜNlVERsıTEsl
BlLlMsEL ARAşTıRMA pRoJELEnl lrırlvnç FoRMu

alnlilrlve
eöuü[,ıü

pRoJE yöııerlclslıılıı noı soyADı rnnlHl No

Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bilimleri

PROF.DR. NUSRET ERTAŞ
24lo1l2o20'iAc 1

TEL : 312 2023106 -,AMÇ2L f6 l?

GAzl üNlvERslTEsi REKTöRLüĞü,ı.ıe
(Bilimsel Araştırma Pğeleri Birimi)

,o2l2o1g-go, kodlu ve 'Farklı yüzey değiştiricilerin selenyum nanoparçacıkların boyutu ve kararlılığı üzerindeki etkisinin tek

parçacık endüktif eşleşmiş plazma spektrometresi ile incelenmesi' konulu projem için zorunlu olan aŞağıda cinsi, miktarı ve

özellikleri yazılı toplam 3 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi iÇin bilgilerinizi ve

gereğini arz ederim.

Sıra
No Malzemenin cinsl Miktarı öıçu

Birimi
Özelliği

1
cihazln peryodik olarak değişmesi gereken Nikel

samole cone
1 adet

Aoilent 7800 ICP-MS cihazı ıle uyumlu Nikel Sample
" Cone

2 Nikel skimmer cone 1 adet Aoilent 7800 lcP-Ms cihazı ile uyumlu Nikel Skimmer- Cone

3 Spray chamber 1 adet
Aoilent 7800 lCP-MS cihazı ile uyumlu Single pass
" Spray chamber_
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02l2olg-3o no'lu 'Farkh yüzey değiştiricilerin selenyum nanoparçaclkların boyutu ve kararlılığı

üzerindeki etkisinin tek parça.,t er,-dtıkıf eşleşmiş plazma spektrometresi ile incelenmesi' konulu

pro.ieden alınmas| talep ediı"n tii'rulıJ ,r.,pı..on", tiiı Nikel skimmer cone ve (iii) Spray chamber sarf

malzemedir. Nikel sample 
'on"'u" 

*'k"l 'ı'""' 
cone 8OO0-9oOo K sıcaklıktaki argon plazmasl ile

vakum altında çalışan kütle spektrometresi araslndaki ara yüzey olup, zamana ve kullan|m slkllğlna

bağlıolarakaşlnmaktadlr.EczaclllkFakültesindelaboratuVarlmızdabulunanendüktifeşleşmişplazma
kütle spektrometresi,nae tuııan,ı." ,..p," Ve skimmer cone'lar yaklaşık 1.5 yıldır kullanllmaktadır'

cihazlntaraf|mlzcaYapılanaylıkconevelenstemizliklerindecone,larınyüzeylerininaşındığıveyakın
İ.r."O. O"e'r,'r'lmesi gerekliliği görsel olarak tespit edilmiştir,

satln allnmas| talep edilen ve üçüncü kalemde bulunan,spray chamber cam malzeme olup, plazmaya

aerosol halde ulaştlrllan,u, nu"n"o"n' büyük boyutlu damlacıkları elimine eden bir malzemedir,

cihaz üzerindeki ."u.r, ,rr.r'."*n"l. t,o.o1"n çözeltiler için kullanılan standart bir spray

chamber,dir. Nanoparçaclkıarın, p*uru ulaştırılmasında oldukça düşük verimlikte çallştlğlndan

bunun yerine daha yüksek Verimlilikte çalışan single pass spray.chamber ile çahşllmaktadlr, Bu sayede

daha az sayıda ve daha küçük ,;;;;;.;;;*p.r|acıkların dahi tespiti mümkün olabilmektedir, proje

konusunun, farklı koşullarda s"nt"rıenen selenyum nanoparçacıkların boYut analizini de kaPsamasl

nedeniyle, farkll koşullarda sentezlenmiş Ve geniş bir boyut dağlllml gösteren nanoparçacıklar için

,İİ*n r"r'.''''*e çal,ş,n ,ingl" pass spray chamber kullanılması gerekmektedir,

frof. Dr. Nusret ERTAŞ i. or. orkun nıe


