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Bu çalıĢmada; yapısında pirol (Py) ve antrakinonu bir arada bulunduran yeni 1,5-(1-pirolil)-

9,10-antrakinon monomeri sentezlenmiĢtir.  Sentezlenen bu monomerin yapısal karakterizasyonu Fourier 

Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) ve 1H-NMR Spektroskopisi yöntemleriyle; elektrokimyasal 

davranıĢı ise dönüĢümlü voltametri (CV) yöntemiyle incelenmiĢtir. 

Yeni 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomeri tetra bütil amonyum heksa flora fosfat (TBAPF) 

destek elektrolit içeren nitrobenzen ve metilenklorür çözücü ortamında potansiyodinamik yöntemle 

elektrokimyasal olarak polimerleĢtirilmiĢtir. Potansiyel tarama aralığı, potansiyel tarama hızı, döngü 

sayısı ve monomer deriĢimi gibi parametrelerin elektrokromik polimer filmin üzerine etkileri incelenmiĢ 

ve indiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam elektrot yüzeyi üzerinde homojen ve elektroaktivitesi iyi olan 

yeni polimer filmler üretilmiĢtir.  

Sentezlenen yeni polimer filmin elektrokimyasal karakterizasyonu; CV ve kronoamperometri 

(CA) yöntemleriyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Polimer filmlerin iletkenliği dört nokta iletkenlik ölçüm yöntemi 

ile ölçülmüĢ, Taramalı Elektron Mikroskopisi (SEM) yöntemi ile polimer filmlerin yüzey yapıları 

incelenmiĢtir. UV görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi ve FTIR spektroskopisi ile spektroskopik 

analizler yapılmıĢtır. 

Polimer filmlerin elektrokromik özelliklerinin incelenmesi amacıyla optoelektrokimyasal 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Nitrobenzen ortamında sentezlenen polimer filmin elektrokromik özellikleri iki 

farklı ortamda(nitrobenzen ve asetonitril) incelenmiĢtir. Nitrobenzen ortamında, optik zıtlık 750 nm‟de 

%50; asetonitril ortamında, 750 nm‟de %20 olarak bulunmuĢtur. Polimer filmin rengi nitrobenzen 

ortamında nötr ve indirgenmiĢ halde koyu turuncu, yükseltgenme sırasında koyu lacivert; asetonitril 

ortamında nötr ve indirgenmiĢ halde koyu turuncu, yükseltgenme sırasında yeĢil renk almıĢtır. 

Metilenklorür ortamında sentezlenen polimer filmin elektrokromik özellikleri metilenklorür ortamında 

incelenmiĢtir. Polimer filmin optik zıtlığı 750 nm‟de %10 olarak bulunmuĢtur. Polimer filmin rengi nötr 

ve indirgenmiĢ halde koyu kahverengi, yükseltgenme sırasında siyaha yakın renk almıĢtır. Polimerin 

iletkenliği 1,83x10-3 S/cm (nitrobenzen ortamında üretilen) ve 5,18x10-3 S/cm (metilenklorür ortamında 

üretilen) olarak ölçülmüĢtür. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Antrakinon, Pirol, Ġletken polimerler, Elektrokimyasal polimerizasyon, 

Elektrokromizm 

 



 

 viii 

 

 

ABSTRACT 

 

MS THESIS 

 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL POLYMER 

CONTAINING PYRROLE-BASED ANTHRAQUINONE 

 

Sultan ġule DOĞU 

THE GRADUATE SCHOOL OF  NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF 

SELÇUK UNIVERSITY 

THE DEGREE OF  MASTER OF SCIENCE  

 IN  CHEMICAL  ENGINEERING 

 

Advisor: Prof. Dr. Handan KAMIġ 

 

2015, 88 Pages 

 

Jury 

Prof. Dr. Handan KamıĢ 

Doç. Dr. Meral TOPÇU SULAK 

                   Yrd. Doç. Dr. Ayhan Abdullah CEYHAN  

 

In this study; a novel 1,5-(1-pyrrolyl)-9,10-anthraquinone monomer containing pyrrole (Py) and 

anthraquinone was synthesized. The structure of the monomer was characterized by Fourier Infrared 

Spectoscopy (FTIR) and 1H-NMR methods; electrochemical behavior of the monomer was investigated 

by cyclic voltametry (CV) method. 

Electropolymerization of novel 1,5-(1-pyrrolyl)-9,10-anthraquinone monomer in nitrobenzene 

and methylene cloride solvent medium that contains supporting electrolyte tetrabutylammonium 

phosphate hexa flora (TBAPF) was carried out by potentiodynamic method. The effect of some 

parameters such as polymer‟s potential scan range, potential scan rate, number of cycles and 

concentration of monomer were investigated on the novel polymer films which are homogeneous on the 

indium tin oxide (ITO) coated glass electrode surface and have good elektroactivity were produced. 

The synthesized novel polymer films‟ electrochemical characterization is used CV and 

chronoamperometry (CA) methods. The electrical conductivity of the polymer films was measured by 

Four-Point Conductivity method; the morphologies of the polymer films were investigated by Scanning 

Electron Microscopy (SEM).  Spectroscopic analysis were done by UV-Vis absorption spectroscopy and 

FTIR spectroscopy.  

Some optoelectrochemical studies were done to investigate polymer films‟ electrochromic 

properties. The electrochromic properties of the polymer film synthesized in nitrobenzene medium was 

examined in two different medium(nitrobenzene and acetonitrile). In nitrobenzene medium, optical 

contrast at 750 nm 50%; in acetonitrile medium was found to be 20% at 750 nm. The color of the 

polymer film has received dark orange color in neutral and reduced state, dark blue during oxidation in 

nitrobenzene medium; dark orange color in neutral and reduced state, green during oxidation in 

acetonitrile medium. Synthesized in methylene chloride medium the electrochromic polymer film 

properties were examined in methylene chloride medium. Optic contrast of the polymer film was found 

%10 at 750 nm. The color of the polymer film has received dark brown color in neutral and reduced state, 

almost black color during oxidation. The conductivity of the polymer 1,83x10-3 S/cm (produced in 

nitrobenzene medium) and 5,18x10-3 S/cm (produced in methylene chloride medium) was measured.  
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1. GĠRĠġ 

 

Ġletken polimerler; yarı-iletken ve metallere benzer elektronik ve optik özellikler 

gösteren yeni malzemelerdir. Ġletken polimerlerin üretimlerinin kolay olmasınn yanında, 

ekonomik ve teknolojik önemleri, kimyasal ve termal açıdan kararlı olmaları, elektriksel 

ve fiziksel özelliklerinden dolayı bilim adamlarının iletken polimerlerin araĢtırılmasına 

yönelik ilgisi gün geçtikçe artmaktadır (Bagheri ve ark., 2013). 

Ġletken polimerler arasında polipirol temelli olanlar; iyi iletkenlikleri, düĢük 

enerji boĢluğu, düĢük yükseltgenme potansiyeli ve çok renkli elektrokromizm gibi 

mükemmel fotoelektrokimyasal özellikleri sayesinde oldukça ilgi görmektedir (Chang 

ve ark., 2014). Polipirol (PPy) polimerlerinin iyi iletkenlikleri sayesinde Ģarj olabilen pil 

(Rahmanifar ve ark., 2005), sensör (Luo ve ark., 2005), diyot (Pan ve ark., 2005), 

transistör ve mikroelektronik alet (Topart ve Hourquebie, 1999), biyokimya analizi 

(Ayad ve ark., 2003), elektrokromizm (Coelho ve ark., 2014) gibi çeĢitli alanlardaki 

potansiyel uygulamaları sebebiyle yaygın olarak çalıĢılmaktadır (Borthakur ve ark., 

2010).  

PPy‟nin bilinen iyi özellikleri, pirol türevli iletken polimerlerin üretimine olan 

ilgiyi arttırarak pirolle modifiye edilen yeni polimerin üretimine zemin oluĢturmaktadır 

(Zhang ve ark., 2010; Li ve ark., 2011). Fonksiyonel grupların ilavesiyle monomer ve 

polimer özelliklerinde hassas ayarlama yapılabilmesi sayesinde bu polimerlerin 

fonksiyonel türevlerine olan ilgi giderek artmaya devam etmektedir (Skompska ve ark., 

2007). Farklı polimer ana zincirlerinin kullanılması veya polimerlerin spesifik 

fonksiyonel gruplarla modifikasyonu sağlanarak polimerlerin yapısı ve özellikleri 

değiĢtirilebilmektedir (Çamurlu ve ark., 2012). PPy katkılı iletken polimerler; 

elektriksel uygulamalar, elektromanyetik etkileĢimli ekran filmleri, elektroaktif polimer 

iĢleticiler ve tüm plastik iletken kompozitler için umut veren malzemeler arasında yer 

almaktadır (Huang ve ark., 2008). 

Elektrokromizm uygulamalarında iletken polimerler, geçiĢ metal oksitler, 

viyolojenler, aromatik dikinonlar ve aromatik imidler yaygın olarak çalıĢılmaktadır (Sui 

ve Fu, 2009). Kinonlar doğal renklidir ve bu nedenle boyar madde endüstrisinde 

renklendirici olarak yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır (Yang ve ark., 2004). 

Antrakinon boyalar; yüksek kimyasal, foto ve elektrokimyasal kararlılıkları nedeniyle 

oldukça ilgi çekicidir. Antrakinon serilerindeki bileĢiklerle bütün görünür bölge 

aralığında absorpsiyon yapan polimerler sentezlemek mümkündür. Antrakinon türevleri 



2 

 

 

 

etkili ve ilginç elektrokromik malzemelerdir; fakat poli antrakinon ve antrakinon 

imidler hakkında yapılan çalıĢmalar sınırlıdır (Ivaschenko, 2002). 

Bu çalıĢmada, yapısında pirol ve antrakinon kromofor grubunu bir arada 

bulunduran yeni iletken polimerlerin elektrokimyasal olarak sentezi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda polimerizasyonu gerçekleĢtirilen bileĢik; ilk kez bu çalıĢmada 

sentezlenen pirol türevli antrakinon bileĢiği olan 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon 

monomeridir. Monomerin elektropolimerizasyonu sürekli potansiyel taraması yapılarak 

nitrobenzen ve metilenklorür ortamlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen yeni 

Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerin elektrokimyasal karakterizasyonu 

elektrokimyasal yöntemler kullanılarak tamamlanmıĢtır. Kapsamlı ve sistematik bir 

Ģekilde spektroelektrokimyasal çalıĢmalar yapılarak polimer filmlerin elektrokromik 

özellikleri incelenmiĢtir. Ayrıca elde edilen polimerlerin elektriksel iletkenlikleri 

ölçülmüĢ ve polimer filmlerin yüzey yapıları görüntülenmiĢtir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

 

2.1. Polimerler 

 

Polimer kelimesi, çok anlamına gelen “polus” ve parça anlamına gelen “meros” 

kelimelerinden türetilmiĢtir. Orta büyüklükte oluĢan moleküllere “oligomer” denilirken,  

çok sayıda “monomer” adı verilen birimin kovalent bağlarla birbirine bağlanmasıyla 

meydana gelen makro yapılara “polimer” denilir. Çok büyük molekül kütlelerine 

sahiptirler (Boyd ve ark., 1996). ġekil 2.1.‟de gösterildiği gibi bir polimer molekülünde 

onlarca, yüzlerce, binlerce molekülden gelen birim bulunabilir (Saçak, 2012). 

 
ġekil 2.1. Monomer molekülleri polimerizasyon tepkimeleriyle birbirine bağlanarak polimer 

moleküllerini oluĢtururlar (Saçak, 2012) 

 

2.2. Ġletken Polimerler 

 

Ġletken polimer kavramı; kendi örgüsü içerisindeki elektronlarla (elektronik) 

yeterli düzeyde elektriksel iletkenlik sağlayan polimerler için kullanılır (Saçak, 2012).  

Polimerlerin elektronik iletkenlik gösterebilmesi için polimer zincirinde elektronların 

zincir boyunca taĢınmasını sağlayacak aktif merkezlerin bulunması gerekir. Bu koĢulu 

ana zincirinde konjuge (ardıĢık) çift bağlar bulunan polimerler sağlar. Elektronların 

taĢınması redoks polimerleri üzerinde yer alan birbirine komĢu redoks bölgeleri 

arasında elektron alıĢveriĢi Ģeklinde gerçekleĢir (Chandrasekhar, 1999). Polimerlerin 

iletkenliği, elektronların (yük taĢıyıcıların) hızına, sayısına ve polimerin kristalitesine 

bağlıdır (Farchioni, 2001).  
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2.2.1. Ġletken polimerlerde iletkenlik 

 

Ġletkenlik; malzeme içerisinden elektrik geçirebilme gücünün bir ölçüsüdür. 

Yalıtkan malzemelerin iletkenlik değeri 10
-8

 S/cm, yarı-iletken malzemelerin 10
-8

 ile 

10
3
 S/cm, iletken malzemelerin ise 10

3
 S/cm‟den daha fazla iletkenlik değerleri vardır 

(Pauw, 1958). Direncin tersi iletkenlik olarak bilinir. Birimi Ω
-1

‟dir. Genellikle cm 

uzaklık birimi baĢına Siemens olarak verilir (S/cm) (Pauw, 1958). Poliasetilen (PA), 

sentezlenen ilk iletken polimerdir (Farchioni, 2001). H. Shirakawa, A.J. Heeger ve A.G. 

MacDiarmid 1977‟de iyot, flor veya klor buharına tutarak yükseltgedikleri poliasetilen 

(PA) filmlerinin iletkenliklerinin 10
5 

S/m olarak ölçmüĢlerdir. GümüĢ, bakır gibi 

metallerin iletkenliği olan 10
6
 S/cm‟e yakındır (Saçak, 2012). Polimerlerin hep yalıtkan 

olarak bilinmesi bu buluĢla değiĢmiĢtir. 2000 yılında H. Shirakawa ve arkadaĢlarına 

polimerler üzerine yaptıkları bu çalıĢmadan ve sonraki çalıĢmalarından dolayı Nobel 

Kimya ödülü verilmiĢtir. 

ġekil 2.2.‟de gösterildiği gibi düz zincirli bir yapıya sahip olan poliasetilenin 

(PA) kolay iĢlenememesi ve havayla temas ettiğinde kararsızlık göstermesi yapılan 

çalıĢmaları termal kararlılığı yüksek olan halkalı polien yapılar üzerinde 

yoğunlaĢtırmıĢtır (Feast, 1986).  

 
ġekil 2.2. Poliasetilenin (düz zincirli polien) kimyasal yapısı (BeĢergil, 2003) 

 

Geride bıraktığımız son yirmi beĢ yılda; yapılan çalıĢmalar polianilin (PANI), 

polipirol (PPy), politiyofen (PT), poli (p-fenilen) ve poli (3,4-etilendioksittiyofen) 

(PEDOT) (Hong, 1992) gibi ġekil 2.3.‟te kimyasal yapıları gösterilen aromatik iletken 

polimerler üzerinde çalıĢmalar yapılmıĢtır (Tarkuc ve ark., 2007). 

 
ġekil 2.3. Bazı iletken polimerler (BeĢergil, 2003) 
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Bu polimerlerin en önemli ortak özellikleri tek ve çift bağlarla bağlanmıĢ sp
2
 

hibrit yapısından oluĢan organik zincirlerdir ve metallere benzer olarak yarı-iletkenlik 

sağlar. p- orbitallerinin çakıĢmasıyla oluĢan elektron bulutlarından çift ve tek bağ serisi 

konjuge sistemleri oluĢturur. Yalnızca iletken polimerlerde bulunan bu yapısal özellik, 

onlara π konjugasyonu sağlar. Yani yapılarında bulunan delokalize olmuĢ elektronlar 

sayesinde iletken polimerler diğer maddelerden ayrılır. Delokalizasyonla polimer zinciri 

ve komĢu zincirler boyunca yük taĢınabilir. Molekül orbitallerinde bulunan π ve π* 

enerji seviyelerinin fazla olması çift bağlı ve küçük moleküllü bileĢiklerden iletken 

polimerleri ayırır. Molekül orbital diyagramında konjuge polimerlerin enerji seviyeleri 

bant oluĢturur yani birbirinden ayrılmaz. HOMO ve LUMO enerji seviyeleri arasındaki 

fark konjuge polimerlerde küçük moleküllü bileĢiklere (π konjuge) göre daha azdır 

(Tourillon, 1986).   

GeniĢletilmiĢ konjugasyon olarak bilinen π konjuge sistemlere katılan 

heteroatomlar da konjugasyonu sağlar. Polimer iskeleti üzerinde elektronların 

konjugasyonunu sağlayarak polimerin iletkenliği sağlamıĢ olurlar. 

 

2.2.1.1. Ġletken polimerlerde iyonik iletkenlik 

 

Bazı polimer molekülleri tuzlar için katı çözücüdürler. Bu özellikten 

yararlanarak elektriği iyonik mekanizma üzerinden ileten polimerler 

hazırlanabilmektedir. Suda çözünen NaCl‟nin elektriği iletme mekanizmasına 

dayanarak bu tür polimerlerdeki iletkenlik iyonik iletkenlik ile açıklanabilmektedir. 

 
ġekil 2.4. Çözeltideki NaCl tuzunun iyonik iletkenliğinin polimerde çözünmüĢ bir tuzun iyonik iletkenliği 

ile karĢılaĢtırılması, a) Sulu NaCl çözeltisi, b) Polimerde çözünmüĢ tuz (Ohno ve ark., 2011) 

 

a b 
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NaCl çözeltisinde Na
+
 ve Cl

-
 iyonlarının elektrik potansiyeli altında zıt 

elektrotlara göçü ile elektrik iletilir (ġekil 2.4.). Ortamdaki çözücü moleküllerin 

çözünen iki iyonu solvatize etme yeteneğine bağlı olarak iyonların birbirinden ayrılması 

kolaylaĢır. Genelde iyonik iletkenlik gösteren polimerlerin yapısında elektron verici bir 

grup bulunmaktadır. Polimerin yapısında yer alan bu gruplar tuzun katyonik bileĢiği ile 

zayıf bağlar oluĢtururlar. Böylece polimer, tuzun her iki iyonunu veya birini solvatize 

eder ve iyonların ayrılmasını kolaylaĢtırır. Ġyonlar birbirinden yeterince uzaklaĢmadığı 

sürece iyon çifti olarak kalmayı tercih edeceklerinden yük taĢıyıcı olarak görev 

yapmayacaklardır. Ancak solvatizasyon ile iyonlar yeterince birbirinden ayrılsalar da 

uygun elektroda göç etmek için yeterli hareketliliğe sahip değilseler, böyle bir sistem 

zayıf iletkendir. Bu nedenle polimerlerin yeterince esnek olması ve iyon göçüne izin 

verecek yeterli serbest hacme sahip olması gerekir kısaca, polimerin camsı geçiĢ 

sıcaklığı ve kristallik derecesi düĢük olmalıdır. 

Polimerlerde iyonik iletkenliğin mekanizması tam olarak aydınlatılmamıĢ 

olmasına rağmen Ģu Ģekilde açıklama getirilebilir. Ortamda kullanılan elektrolitin anyon 

veya katyonlarının her ikisi veya biri polimer zinciri üzerindeki gruplara zayıfça 

bağlanırsa, bu gruplar polimerin ısı etkisi ile yapacağı eğilip bükülme hareketi ile 

zincirler arasında taĢınacaklardır. Bu taĢınma polimer üzerindeki bir grubun bir baĢka 

polimer zincirindeki benzer gruba iyon transferi Ģeklindedir. Eğer ortama elektriksel 

potansiyel uygulanırsa iyon difüzyonu tek yönde olacaktır. Örneğin; katyon, bir polimer 

molekülünden diğerine atlayarak katoda doğru göç edecektir (ġekil 2.4.b.). Burada iyon 

difüzlenmesine olanak sağlayan serbest hacmin, iyon taĢınmasındaki önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu mekanizma; amorf polimerin, elektriksel iletkenliğini açıklamada niçin 

daha uygun olduğunu ve sıcaklığın yükselmesiyle iletkenliğin niçin arttığını 

açıklamaktadır (Ohno ve ark., 2011). 

 

2.2.1.2. Ġletken polimerlerde elektronik iletkenlik 

 

Elektronik iletkenlik; elektronların serbestçe hareket etme özelliğinden 

kaynaklanır. Buna göre elektronlar belli enerji seviyelerinde hareket ederler. 

Elektronların ise bir enerji düzeyinde bulunabilmeleri için belli bir enerjiye sahip 

olmaları gerekir. Her enerji düzeyinin kendine özgü elektron alabilme yeteneği bellidir. 

Yalıtkanlarda bu enerji düzeyleri tam boĢ veya tam dolu olduğundan iletkenlik 
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sağlanamazken, metallerde bu seviyeler tam boĢ veya tam dolu olmadığı için iletkenlik 

gözlenmektedir (Randriamahazaka ve ark., 2005). 

Elektronik iletkenliğin mekanizması kesin aydınlatılmamıĢ olmakla birlikte, 

açıklamaya yönelik kabul edilen yaklaĢımların önde geleni “band teoremidir”. 

 

2.3. Ġletkenlik Mekanizması 

 

2.3.1. Band teoremi 

 

Ġletken, yalıtkan ve yarı-iletken malzeme ayrımı yapmak için band teoremi 

yaygın olarak kullanılır (Miessler ve Tarr, 1999). Ġki atomlu basit bir bileĢiğin bağ 

oluĢumu sırasında iki yeni enerji düzeyi ortaya çıkar. Bunlar iki elektronun bulunduğu 

bağ enerji düzeyi (bağ orbitali) ve boĢ olan antibağ enerji düzeyidir (antibağ orbitali) 

(Saçak, 2012). 

KarmaĢık moleküller arasındaki bağ oluĢumu aynı Ģekilde açıklanabilir. 

Moleküle her yeni atom katılmasında, molekülün elektronik yapısına yeni bir bağ ve 

antibağ enerji düzeyi eklenir. Molekül büyüklüğü arttıkça bağ orbitallerinin sayısı artar 

ve orbital enerji düzeyleri arasındaki fark azalır. Bir noktada birbirinden net ayrılmıĢ 

enerji düzeyleri yerine “bağ bandı (valens bandı)” oluĢur. Bağ bandı oluĢumuna benzer 

Ģekilde sayıları sonsuza yaklaĢan antibağ orbitalleri iletkenlik enerji bandını oluĢturur 

(Saçak, 2012). Yani elektronlarla dolu olan en yüksek enerji düzeyi “valens bandı”, 

sonrasında gelen boĢ olan diğer yüksek enerji düzeyi bandı “iletkenlik bandı” olarak 

tanımlanır (Miessler ve Tarr, 1999).  

Valens ve iletkenlik bandı arasındaki enerji farkına “band boĢluğu (gap)” , bu iki 

enerji düzeyi arasında geçiĢi sağlamak için gereken enerjiye “band eĢik enerjisi (Eg)” 

denilir (Randriamahazaka ve ark., 2005). Yalıtkanlarda band boĢluğu oldukça büyük ve 

enerji bandlarından biri tamamen elektronlarla doludur. Isı veya ıĢık (Reddinger ve 

Reynolds, 1999) ile uyarma iĢlemi yapılsa bile iletkenlik sağlanmaz. Yarı-iletkenlerde 

bant boĢluğu; ısı veya ıĢık ile uyarıldığında elektronların boĢ olan iletkenlik bandına 

geçebileceği büyüklüktedir ve hareket ederek iletkenliği sağlarlar. Metallerde ise bant 

boĢluğu yoktur. Kısmen dolu valens veya sıfıra yakın band aralığından dolayı 

elektronlar kolayca hareket ederek iletkenliği sağlarlar (Randriamahazaka ve ark., 

2005). 
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ġekil 2.5. Yalıtkan, yarıiletken ve metal arasındaki farkı açıklayan basit bant resmi (Schmidt ve ark., 2007) 

 

Konjuge iletken polimerlerde ise, iki orbitalin enerji seviyeleri arasındaki fark 

oldukça azdır. Yani bantlar birbirinin devamı gibidir. Elektronlar enerji seviyelerini 

değiĢtirirken enerjiye ihtiyaç duymazlar (Boyd ve ark., 1996).     

 

2.3.2. Doping iĢlemi 

 

Yarı-iletkenlerde band eĢik enerjisi, yalıtkanlardan daha düĢüktür ve 

iletkenlikleri 10
-6

-10
2
 S/cm aralığında değiĢir. Bu düzeydeki elektriksel iletkenlik düĢük 

gibi gözükse de, yeterli elektrik akımı sağlayacak büyüklüktedir. Ana zinciri üzerinde 

ardarda tek ve çift bağ sıraları içeren konjuge polimerler yarı-iletkenlik gösterebilir. 

Serbest elektron oluĢturma yollarından doping iĢlemiyle; polimerden elektron alarak 

veya elektron vererek yarı-iletkenlerde iletkenlik sağlanabilir  (Saçak, 2012).  

Doping iĢlemi; konjuge çift bağlı nötral polimerlerde kuvvetli yükseltgen (p-

doping) veya indirgen (n-doping) kimyasal kullanılarak gerçekleĢtirilen tersinir bir 

süreçtir. KarĢıt katyon ya da anyon yani dopant oluĢumu sırasıyla gerçekleĢerek iletken 

polimer sistemlerini üretirler. Bu tersinir dönüĢümün en önemli sonucu ise iletkenlik 

değerinin geniĢ bir aralıkta (iletkenlik ve yalıtkanlık için sınır değerler) arasında 

istenilen düzeye ayarlanabilmesidir (Brydson, 1999). 

Doping iĢleminde iletkenlik iki Ģekilde gerçekleĢir. Ġlki kuvvetli yükseltgen bir 

reaktif kullanarak polimerin elektron kabuğundan elektron uzaklaĢtırma iĢlemiyle “p-

doping” yapılır. Polimerin değerlik elektron kabuğu pozitif olur. Diğeri ise; indirgen bir 

reaktif kullanarak polimerin boĢ olan iletken bandına bir elektron verilmesiyle “n-
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doping” yapılır. Bunun sonucunda da polimerin değerlik elektron kabuğu negatif olur. 

Dopantlar polimer atomları ile yer değiĢtirmez. Sadece elektronların enerji 

kabuklarından geçiĢini kolaylaĢtırırlar (Randriamahazaka ve ark., 2005).  

Doplama iĢleminde yük taĢıyıcıların sayısı arttırıldığından iletkenlik değerleri de 

100-1000 S/cm aralığında görülmektedir. Ġletken polimer içerisindeki dopant oranı 

%10-20 aralığındadır. Dopantlar; soliton, polaron ve bipolaron gibi farklı yapılar da 

olabilir. 

Doplama iĢlemi farklı Ģekillerde olabilir. Bunlar; 

1) Gaz fazında doping 

2) Çözelti ortamında doping 

3) Elektrokimyasal doping 

4) Radyasyon kaynaklı doping 

5) Ġyon değiĢim dopingi 

Çözelti ortamında doping iĢleminde; dopandın çözüneceği bir çözücü kullanılır. 

Gaz fazında dopingte; polimerler dopant buharıyla vakum altında etkileĢir. 

Maliyetlerinin düĢük olmasından dolayı en çok ilk üç doping türü tercih edilir (Bernasik 

ve ark., 2005). 

 

2.3.3. Polaron, bipolaron ve soliton oluĢumu 

 

Doping iĢlemi sırasında; polimer zincirine katılan elektrik yükü polimerin 

elektrik yapısını değiĢtirir. Bu değiĢim ile hol (yük boĢlukları) oluĢur. Artı yüklü bir 

boĢluğa atlayan bir elektronun yerinde oluĢan boĢluğa baĢka bir elektron atlayacaktır ve 

bu Ģekilde elektron-hol çiftinin yer değiĢtirmesi sayesinde elektrik akımı iletilir. Çizelge 

2.1.‟de de gösterildiği gibi tek değerlikli boĢluklara “polaron”, iki değerlikli boĢluklara 

“bipolaron” ve “soliton” denir (Rajapakse ve ark., 2005). 

 

Çizelge 2.1. Soliton, polaron ve bipolaronların özellikleri (Rajapekse ve ark., 2005) 

Yapı Spin Yük 

Soliton nötral 1/2 0 

Soliton yüklü 0 +e veya -e 

Polaron yüklü 1/2 +e veya -e 

Bipolaron yüklü 0 +2e veya -2e 
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Doping yüksek oranlarla yapıldığında soliton bölgeleri üst üste binerek enerji 

bantları oluĢturur. OluĢan enerji bantları yük akıĢını kolaylaĢtırır.  

“Polaron” ya da “radikal katyon”; deforme olmuĢ yapılar ve engellenmiĢ yük 

taĢıyıcılar için kullanılır. Polaronlar ilk enerji engelini aĢamadıklarında hoping (atlama) 

yapabilirler. Bunun sonucunda da bipolaron denilen yük çiftleri oluĢur. Bipolaron 

yapılar iki radikal arasında yeni bir π bağı kurularak oluĢur. Solitonlara göre daha 

kararlı bağ oluĢtururlar. Yüklerin hareketliliği solitonlara göre daha fazladır. Bu 

sebeple; bipolaronların iletkenliğe solitonlardan daha fazla yardımcıdırlar (Rajapakse ve 

ark., 2005). ġekil 2.6.‟da polipirolün polaron ve bipolaron formunda oluĢan yapısal 

değiĢimleri gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.6. Polipirolün doplama-indükleme ve band teorisi sırasındaki yapısal geçiĢleri a) Konjuge 

polimerlerde band teorisi b) Polipirolün yükseltgeyici doping sırasında polaron ve bipolaron formunda 

yapısal değiĢimleri (Heeger, 2001) 

 

2.3.4. Hoping süreci 

 

Farklı polimer zincirleri arasındaki elektron aktarımı hoping mekanizmasıyla 

açıklanır. Bir nötral soliton kendisinin bulunduğu polimer zincirine yakın bir zincirdeki 

yüklü solitonla etkileĢir ve solitonun elektronu, etkileĢtiği zincirdeki kusurlu yere atlar. 

Elektronik yükün hareketliliği polimer zincirinde üç Ģekilde olmaktadır: 

1) Kristal bir yapıda zincir üzerinde 

2) Kristal bir yapıda zincirden zincire 

3) Amorf bir bölgede zincirden zincire (Cao ve ark., 1989) 
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ġekil 2.7. a) Zincir üzerinde yükün taĢınması b) Zincirler arasında yükün taĢınması c) Partiküller arasında 

yükün taĢınması (Cao ve ark., 1989) 

 

2.4. Ġletken Polimerlerin Sentez Yöntemleri 

 

Ġletken polimerler aĢağıdaki tekniklerle sentezlenebilirler: 

1) Kimyasal polimerleĢme 

2) Elektrokimyasal polimerleĢme 

3) Fotokimyasal polimerleĢme 

4) Metal bileĢikleri ile yapılan polimerleĢme 

5) Emülsiyon polimerleĢmesi 

6) Katı-hal polimerleĢmesi 

7) Plazma polimerleĢmesi 

8) Piroliz (Kumar ve Sharma, 1998). 

Ġletken polimerlerin sentezlenmesinde kimyasal ve elektrokimyasal yöntem daha 

çok tercih edilir. Bütün iletken polimerler kimyasal yolla sentezlenebilir fakat 

elektrokimyasal sentez uygun bir potansiyel varlığında polimerizasyonun baĢlatıcıları 

olan reaktif ve radikal iyonları oluĢturmak üzere yükseltgenebilen monomerlerin 

varlığındaki sistemler ile sınırlıdır.  

Çizelge 2.2. Ġletken polimerlerin sentezlenme yöntemleri olan kimyasal ve elektrokimyasal 

polimerizasyonun karĢılaĢtırılması (Diaz, 1986) 

Polimerizasyon 

türü 
Avantajları Dezavantajları 

Kimyasal 

polimerizasyon 

 Büyük ölçekli üretim mümkündür. 

 OluĢan iletken polimerde 

modifikasyon mümkündür. 

 Ġletken polimer zincirini kovalent 

olarak modifiye etmek için pek çok 

yol vardır. 

 Ġnce filmler üretilemez. 

 Sentez biraz daha 

karmaĢıktır. 

Elektrokimyasal 

polimerizasyon 

 Ġnce filmlerin sentezi mümkündür. 

 Sentez kolaylığı sağlar. 

 Ġletken polimer içerisinde 

moleküllerin hapsedilebilme imkanı 

vardır. 

 Sentez ile eĢ zamanlı doping iĢlemi 

sağlanabilir. 

 Sentezlenen polimer filmin 

elektrot üzerinden 

uzaklaĢtırma güçlüğü 

vardır. 

 OluĢan iletken polimerde 

modifikasyon güçlüğü 

oluĢur. 
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Çizelge 2.2.‟de kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyonunun avantaj ve 

dezavantajlarının karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. Ġletken polimerlerin elektrokimyasal ve 

kimyasal metotlarla sentezlenmesi arasındaki en önemli fark, elektrokimyasal teknik ile 

20 nm gibi çok ince filmler üretilebilirken, kimyasal polimerizasyon ile genellikle toz 

halinde ya da kalın filmler elde edilebilmesidir (Diaz, 1986). 

 

2.4.1. Elektrokimyasal polimerleĢme 

 

Elektrokimyasal polimerizasyon; iletken polimerlerin elde edilmesi için 

alternatif bir yoldur. Ġletken polimerleri elektrokimyasal yolla elde etme iĢlemi 

1968‟lerden öncesine; “pirol siyahı”‟nın pirol (Py) ve sülfirik asit (H2SO4) içeren sulu 

çözeltiye daldırılmıĢ platin elektrot üzerinde tortu halinde elde edilmesine dayanır. 

Günümüzde elektrokimyasal yöntemle polimer sentezi yapılırken, monomer uygun bir 

çözücü, dopant ve destek elektrolitle beraber polimerleĢme hücresine konularak yapılan 

elektroliz sonucunda, elektrot yüzeyinde veya çözeltide polimer elde edilmektedir. 

PolimerleĢme hücresi genellikle; çalıĢma, karĢıt ve referans elektrottan oluĢan üç 

elektrotlu bir sistemdir. 

Hücre içine konulan sulu veya susuz ortamdaki monomer çözeltisinin, 

dönüĢümlü voltametri (CV) tekniği ile uygun bir voltamogramı alınarak sabit akım veya 

sabit potansiyelde polimerleĢmesi gerçekleĢtirilmektedir. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta; monomerin yükseltgenme veya indirgenme potansiyelinde çözücü 

olarak, destek elektrolit veya elektrotların reaksiyon vermemesidir. Monomerin 

indirgenmesi veya yükseltgenmesi ile oluĢan radikal anyon veya radikal katyon zinciri 

büyümekte ve bunlar da iletken polimer zincirlerini oluĢturmaktadır (Borole ve ark., 

2005).  Ġletken polimerlerin elektrokimyasal olarak sentezlenmesinin birçok avantajı 

vardır: 

 Basitlik 

 Seçicilik 

 Tekrarlanabilirlik 

 Film kalınlığının, verilen Ģarjla kontrolünün kolaylığı 

 Graft ve blok kopolimerlerin kolay oluĢabilmesi 

 Homojen polimer üretiminin mümkün olması 

 Reaksiyonların oda sıcaklığında yapılması 
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 Polimerin, doplanmıĢ iletken form içerisinde doğrudan oluĢması 

 Elektrot yüzeyinde filmlerin doğrudan oluĢması (Roncali, 1992; Chan ve ark., 

1998). 

 

ġekil 2.8.‟de gösterilen mekanizmada X sembolü ile gösterilen atom NH, S ve O 

atomlarını temsil etmektedir. Bu süreç çalıĢma elektrotu üzerinde bulunan monomerin 

bir katyon radikali vermek üzere yükseltgenmesi ve radikal katyon oluĢturması ile 

baĢlar. Daha sonra bu radikal katyonun bir çifti, dimer oluĢturmak üzere dihidro dimer 

dikatyonunu oluĢtururlar. Dihidro dimer katyonu da iki protonunu kaybederek dimerleri 

oluĢturur. Dimer iki protonunu kaybettikten sonra yeniden aromatikleĢen yapılardır. Bu 

aĢamanın yürütücü kuvveti; yeniden aromatikleĢme denilebilir. Dimer ve oluĢan 

oligomerlere potansiyel uygulandığında monomerlerden daha kolay yükseltgenerek 

onun radikal formunu oluĢtururlar (Schmidt ve ark., 2007). Elektropolimerizasyon; 

oligomerler çözelti içinde çözünmez olana kadar ve elektrot yüzeyinde çökelti 

oluĢturana kadar, ardıĢık elektrokimyasal (E) ve kimyasal (C) adımlarla ilerler bu 

sisteme “ECE” sistemi denir (Roncali, 1992). 

  

 
ġekil 2.8. Elektrokimyasal sentez metodu ile heterosiklik polimerizasyon mekanizması (Schmidt ve ark., 

2007) 

 

Elektropolimerizasyon sürecinde sıcaklık, çözücü sistemi, elektrolit, elektrot 

sistemi, elektrot üzerinde polimerin birikme süresi ve potansiyel uygunluğu gibi bir dizi 
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önemli değiĢken dikkate alınmalıdır. Bütün bu parametreler polimer filmin kullanılacağı 

uygulama türü için önemli olan filmin biçimi (kalınlık ve topografi), mekanik özellikleri 

ve iletkenliği üzerinde etkili olmaktadır (Schmidt ve ark., 2007). 

Çözücü seçimi iletkenliğe, elektroaktif türlerin ve elektrolitin çözünürlüğüne ve 

ürünlerle reaktivitelerine bağlıdır. Aynı zamanda çözücülerin deneyde istenmeyen 

etkilerini azaltmak (elektroaktif türlerin elektrot yüzeyinde adsorpsiyonu gibi) önemli 

görevleri de vardır. Elektrokimyasal proseslerde çözücünün öneminden dolayı 

çözücünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. 

Elektrokimyasal deneylere bağlı bazı çözücü özellikleri Çizelge 2.3.‟te verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.3. Çok kullanılan elektrokimyasal çözücülerin özellikleri (Reynolds ve ark., 1987) 

Çözücü En, 
0
C Kn,

 0
C 

Relatif dielektrik 

sabiti 

H2O 0 100 78,3 

Dimetil Sülfoksit 18,5 189 46,95 

Dimetil Formamid -60,4 153 36,71 

Asetonitril -43,8 81 35,94 

Nitrobenzen 5,8 210 34,78 

Metanol -97,7 64,5 32,66 

Etanol -114,5 78,3 24,55 

Aseton -97,4 56,1 20,56 

 

Erime ve kaynama noktaları birçok çözücü için çalıĢılabilecek sıcaklık 

aralıklarını belirlemekte kullanılabilmektedir. Dielektrik sabiti ise çözücü polaritesi ve 

çözünürlüğün bir ifadesidir.  

Deneyler oda sıcaklığında ve çözücünün hücreden buharlaĢmasını önlemek 

amacıyla elektrokimyasal hücrede kullanılacak olan çözücünün içerisinden N2 veya Ar 

gazı geçirilerek gerçekleĢtirilir. Bu iĢlem buhar basıncı düĢük olan çözücüler için 

geçerlidir (Reynolds ve ark., 1987). 

 ÇalıĢma elektrotunun yapıldığı malzeme monomer ile veya çözücüyle birlikte 

reaksiyona girmemelidir. Bu Ģartlara göre anot platin, altın, titanyum (Graztl ve ark., 

1990) ve indiyum kalay oksit (ITO) ve kalay dioksit (SnO2) (Djouhra ve Quahab, 2014) 

gibi yarı iletken Ģeffaf malzemelerden yapılabilir. Katot ise bakır, paslanmaz çelik 

alüminyum, platin veya altın gibi metallerden uygun olan biri olabilir. 

Monomer deriĢimi, radikal katyonlarının yarıĢmalı reaksiyonlarını veya 

çevredeki nükleofiller ile polimerin oksidasyonunu engellemek için genellikle 0,1 M 
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veya daha fazladır. Fakat bu parametreler daha çok monomerin oksidasyon 

potansiyeline bağlıdır. Çok kolay oksidasyona uğrayan monomerlerde yarıĢmalı yarı 

reaksiyonlar az olduğundan, mM seviyesindeki deriĢimlerde daha etkin bir 

polimerizasyon yapılabilir (Graztl ve ark., 1990). 

 

2.5. Ġletken Polimerlerin Uygulama Alanları 

 

Ġletken polimerler; elektroaktiflik bakımından polimerlere göre daha fazla 

uygulama alanı bulmaktadır. Ġnanılması güç olsa da metallerin iletkenliğine yakın bir 

iletkenlik değerine sahip olmaları ve redoks halinde polimerin fiziksel özelliklerinde 

değiĢimler oluĢturmaları iletken polimerlerin uygulama alanını daha çok artırmaktadır. 

Ġletken polimerler günümüzde bilimsel çalıĢmalarda, Ģarj olabilen pil yapımında 

(Rahmanifar ve ark., 2004), sensör yapımında, diyot (Pan ve ark., 2005), transistör ve 

mikroelektronik aletlerde, bataryalarda, yakıt hücrelerinde, antistatik filmler ve 

fiberlerde, iletken mürekkeplerde, iletken kumaĢlarda, elektromanyetik perdelerde, 

transparan iletkenlerde, elektrokromik ekranlarda ve biyokimyasal analizlerde (Ayad ve 

ark., 2003) oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Polimerlerin düĢük maliyetli 

olması, esneklik ve kolay iĢlenebilmesi gibi avantajları çok yakında duvar üstünde 

aydınlanma için hazırlanmıĢ elektrolüminesans plastikler (elektrik enerjisi ile ıĢık veren 

plastikler) olarak görebiliriz. Ġletken polimerler; çok düĢük akımlar üretmeleri ve uzun 

ömürlü olmaları nedeniyle kalp pillerinde elektrot olarak kullanılmaktadır. Kızılötesi 

dalgalar ya da radyo frekansı, gönderilen tüm radyasyonu emdikleri için radar 

dalgalarına karĢı görünmez cihazların yapımında da kullanılmaktadır (Brydson, 1999).  

 

 

2.6. Kromizm 

 

Kromizm; sonek olarak rengin tersinir değiĢimi anlamına gelir. Kromizm 

uyarıcının bazı formlarının sebep olduğu bir metotla maddenin renginde tersinir bir 

değiĢiklik gösterir. Ġnorganik ve organik bileĢikler, iletken polimerler ve birçok farklı 

mekanizmadan kaynaklanan özellikler içeren birçok madde kromiktir (Laurent ve Durr, 

2001). Literatürde birçok kromizm türü vardır bunlar Çizelge 2.4.‟te gösterilmektedir  
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Çizelge 2.4. Kromizm tipleri ve ilgili çevresel faktörler (Bamfield ve Hutchings, 2010) 

Kromizm Tipleri Çevresel EtkileĢim Faktörü 

Elektrokromizm Elektrik Akımı 

Fotokromizm IĢık 

Termokromizm Isı 

Solvatokromizm Çözücü Polarizasyonu 

Ġyonokromizm Ġyonlar 

Piezokromizm Basınç 

Halokromizm pH 

Tribokromizm Parçalanma (Fracture) 

 

2.6.1. Elektrokromizm 

 

Elektrokromizm; dıĢarıdan uygulanan bir elektrik potansiyeli yardımıyla 

bileĢiklerin renklerinde, tersinir olarak meydana gelen değiĢiklik olarak tanımlanır. 

Aslında elektrokromizm kaynağı; redoks halleri arasında değiĢen farklı görünür bölge 

elektronik absorpsiyon bantlarının üretimidir. Renk değiĢimi iki renk arasında ya da 

transparan hal ile renkli hal arasında olabilir. Bazı durumlarda malzemeler; 

elektrokimyasal olarak ikiden fazla redoks hali alabilir ve birkaç renk gösterebilir. Bu 

malzemelere; multi-elektrokromik malzeme denilir (Thompson ve ark., 2000; Rowley 

ve Mortimer, 2002).  

Elektrokromizm en yüksek dolu moleküler orbital (HOMO) ve en düĢük boĢ 

moleküler orbital (LUMO) enerji seviyeleri arasındaki farktan ortaya çıkar fakat bu fark 

görünür bölgede olmalıdır. Bu malzemelerin optiksel özellikleri doplama veya ters 

katkılama ile kontrol edilebilir. Doplama ile yasak bant aralığının içine yeni enerji 

seviyeleri sokularak yeni elektronik durumlar ortaya çıkarılır. Bu π-π* geçiĢlerinde 

azalmaya sebep olurken daha düĢük enerji geçiĢlerinin oluĢması renk değiĢimine 

sebebiyet verir. Doping seviyesindeki artıĢ ile bipolaron bantlarda bipolaron seviyeler 

üst üste biner, bipolaron bantlar valans ve iletkenlik bantları gibi görülebilir. p-

doplanmıĢ konjuge polimerin bant yapısındaki ve renkteki değiĢim ġekil 2.9’da 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 2.9. p-doplanmıĢ konjuge polimerin elektronik band yapısının değiĢiminin Ģematik gösterimi 

(Cirpan ve ark., 2005) 

 

π-π* geçiĢi doplanmıĢ polimerde görülen temel elektronik geçiĢtir. DoplanmıĢ 

durumda renk polimerin yasak band aralığı ile belirlenir. Polimerin doplanmıĢ ve 

doplanmamıĢ durumlarındaki renk zıtlığıı doplanmıĢ polimerin enerji aralığının 

büyüklüğüne bağlıdır (Cirpan ve ark., 2005). 

Elektrokromik malzemelerin karakteristik özellikleri olarak optik zıtlık, 

elektrokromik hafıza, renklenme kabiliyeti, anahtarlama hızı ve kararlılık sayılabilir. 

Optik zıtlık; bir polimerin indirgenme ve yükseltgenme halleri arasındaki yüzde 

geçirgenliğin farkıdır. Yüzde geçirgenlik (% T), optik zıtlığın en yüksek olduğu dalga 

boyunda hesaplanır.  

Elektrokromik hafıza; akım uygulanmaksızın malzemenin kendi rengini 

sürdürebilme yeteneğidir.  

Uzun periyotlu kararlılık; malzemenin elektrokromik özelliklerini geniĢ 

anahtarlama döngülerinde kaybetmemesidir. 

Cevap süresi, iletken polimerlerin indirgenme ve yükseltgenmeleri esnasında 

oluĢan optik değiĢimleri gözlemlemek için gerekli olan zaman aralığı olarak tanımlanır; 

kısaca uygulandığında polimerin bir renk halinden diğerine geçmesi için gereken 

süredir. Her bir uygulama için istenilen cevap aralığı süresi farklıdır. Buna örnek olarak 

TV ve benzeri görüntüleme cihazları için cevap aralığı milisaniyeler ile sınırlı iken bir 
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ofisin camlarının ısı kontrollü polimer film ile kaplanmasında kullanılan filmin cevap 

süresi birkaç dakikaya kadar uzayabilir (Argun ve ark., 2004). 

 

2.6.1.1. Elektrokromizm uygulama alanları 

 

Elektrokromik malzemelerin ve cihazların ilk örnekleri Deb ve arkadaĢları 

tarafından gösterilmiĢtir. Bu keĢiften sonra çoğu bilim adamı elektrokromik 

malzemelerin farklı çeĢitlerini araĢtırmıĢtır. Çoğu potansiyel uygulaması 

elektrokromizme olan ilgiyi artırmıĢtır. Aynalar, pencereler, ekranlar ve bilgisayar veri 

depolaması elektrokromizm uygulamalarının en çok bilinenleridir. 

Elektrokromik cihazlar, uygulanan potansiyele bağlı olarak geçirgenliğinin 

değiĢebilir olması nedeniyle kaynaklarda sık sık “akıllı cam” olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu terim ilk olarak 1985‟te Svensson ve Granqvist tarafından 

kullanılmıĢtır (Svensonn ve Granqvist, 1985). Bir elektrokromik cihaza potansiyel 

uygulanmayan duruma (yani, cihazın herhangi bir elektrokromik özellik göstermediği, 

geçirgenliğinin en büyük olduğu duruma) “Ģeffaf (veya renklenmemiĢ) durum” denilir. 

Cihaza potansiyel uygulanıp cihazın renklendiği yani daha düĢük geçirgenliğe sahip 

olduğu duruma ise “renklenmiĢ durum” denilir. Elektrokromik camların Ģeffaf ve 

renklenmiĢ durumları arasındaki geçirgenlik farkının bu derece büyük oluĢu, bu 

camların dıĢ cephe kaplama sistemleri, geçirgenliği kontrol edilebilir sistemler veya 

ekran uygulamaları gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir (Witker 

ve Reynolds, 2005; Wang ve ark., 2005). Geçtiğimiz on yıl içerisinde; çeĢitli iklimler 

için elektrokromik camların enerji tasarrufu sağlayacak potansiyel değerlerinin 

ölçülmesini içeren çok sayıda simülasyon çalıĢması yapılmıĢtır. Simulasyon 

çalıĢmalarıyla, en düĢük enerji kullanımının verimi kimlik kontrol stratejileri 

kullanılarak incelenmiĢtir (Lee ve Tavil, 2007).  

Elektrokromik camlar, otomobillerde (ön ve yan camlarda, dikiz aynalarında), 

ekran uygulamalarında (bilgisayar ve televizyon ekranları, hesap makinesi ekranı, 

reklam panoları, yön levhaları), mimari alanda (binaların dıĢ cepheleri, duvarlar) ve bazı 

diğer özel uygulamalarda (uçak ve helikopterlerin camlarında, motorsiklet, motorsiklet 

kasklarında, güneĢ gözlüklerinde) kullanılmaktadır. Elektrokromik malzemelerin 

potansiyel kullanımı; akıllı yansıtıcılar ve pencereler, aktif optik filtreler, ıĢık 
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gösterimleri ve bilgisayar veri depolamalarını içerir (Witker ve Reynolds, 2005; Wang 

ve ark., 2005).  

 

2.6.1.2. Elektrokromik malzeme tipleri 

 

Elektrokromik malzemelerin bilinen türleri; geçiĢ metal oksitler, konjuge 

polimerler, violojenler, aromatik dikinonlar ve aromatik imidlerdir (Sui ve Fu, 2009). 

Bunlar ayrıca renklenme mekanizmasına bağlı anodik ve katodik elektrokromik 

malzemeler olarak sınıflandırılır. GeçiĢ metal oksitlerden en çok kullanılan malzeme; 

tungsten (III) oksittir (WO3). Prussian mavisi, V, Mo, Nb ve Ti oksitler (katodik 

renklenme) ve Ni, Co ve Ir oksitleri (anodik renklenme) çalıĢılan diğer inorganik 

dopantlara örnek verilebilir. Antrakinon ve aromatik imid temelli sistemler ise organik 

dopantlardandır (Ferreira ve ark., 2006).  Ġletken polimerler de son zamanlarda 

popülerlik kazanan elektrokromik malzeme sınıfıdır. Hızlı cevap süresi, yüksek optik 

zıtlık, iĢlenebilirlik ve baĢka yapılarla modifiye edilebilirliği sayesinde multi-

elektrokromik malzemelere dönüĢebilirler (Mortimer, 1999). 

 

2.7. Antrakinon BileĢikleri 

 

Boyar maddeler, uygun ortamlarda az ya da çok çözünebilen, substratla fiziksel 

ve kimyasal etkileĢimler yapabilen renklendiricilerdir. Pigmentlerin aksine, 

boyarmaddelerin kullandıkları substrata karĢı özel bir ilgilerinin olması gerekmektedir. 

Boyarmaddeler, kimyasal yapılarına ve uygulama yöntemlerine göre azo, antrakinon, 

indigo, polimetin, arilkarbonyum, ftalasiyanin, nitro ve sülfür boyaları olarak sekiz 

sınıfa ayrılırken; uygulama yöntemlerine göre anyonik, katyonik, dispers ve reaktif 

boyarlar olarak sınıflandırılırlar. Bunların sayıca en çok olanı ve kullanılanı dispers ve 

reaktif boyarmadde gruplarıdır. Antrakinonlar da reaktif boyarmadde grubuna dahildir 

(Gordon ve Gregory, 1983). 

1876‟da Witt tarafından ortaya atılan kromofor gruplar teorisine göre; doymamıĢ 

karakterdeki gruplara renk verici anlamına gelen “kromofor”, diğerine ise renk arttırıcı 

anlamına gelen “oksokrom”, bu grupları taĢıyan bileĢiklere de “kromojen” denir. 

Antrakinonda bulunan iki karbonil grubu yapısına kromofor özellik kazandırır. Ticari 
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öneme sahip antrakinon boyarmadde üretmek için antrakinon yapıya NH2 ve OH gibi 

güçlü elektron veren gruplar eklenmektedir (BaĢer ve Ġnancı, 1990).  

 

Çizelge 2.5. Boyar maddelerdeki çeĢitli kromofor ve oksokrom grupları (BaĢer ve Ġnancı, 1990) 

Kromofor Gruplar Oksokrom Gruplar 

-N=N- 

 
Azo ___NH2 Amino 

 

C=O 

 

Karbonil 

___NHR 

Sübstitüe amino 

 

           -N 
Nitro 

___NR2 

 

___OH 

 
Hidroksil 

 

C=C 

 

Etilen ___SH Tiyoalkol 

 

C=NH 

 

Karbamino ___OCH3 Metoksi 

 

C=S 

 

Tiyokarbonil ___SO3H Sülfonik Asit 

___N=O 

 
Nitroazo ___O___C6H5 Fenolik 

 

 

Kapalı formülü C14H8O2 olan, antrasenin en önemli kinon türevidir. Kinonlar ve 

kinon türevleri; önemli bir sınıf olan redoks aracılı ve elektron transfer söndürücüler 

içermektedir (Yang ve ark., 2004). Antrakinonlar, moleküldeki sübstitüentin türü ve 

konumu rengi belirlemektedir. Kimyasal yapısı ġekil 2.10.‟da gösterilen antrakinon; 

9,10-dihidro-9,10-diketoantrasen, 9,10-dihidro-9,10-dioksoantrasen ve 9,10-

antrasendion olarak da bilinmektedir. 

 

ġekil 2.10. Antrakinon bileĢiğinin yapısı (Hunger, 2003) 

 

1, 4, 5 ve 8 konumları α, 2, 3, 6 ve 7 konumları ise β olarak tanımlanmaktadır. 

Karbonil boyarmaddelerin temel yapısına sahip hafif sarı renklidir. Absorpsiyon bandı  

λ max:327 nm iken uzak UV‟den görünür alana doğru uzar. Çok basit elektron donör 

O 

O 
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grupların antrakinon bileĢiğine bağlanması ile absorpsiyon görünür bölgeye kayar. 

Elektron donör gruplarının etkisi OH<NH2<NR2<NHAr Ģeklinde değiĢirken 

absorpsiyon da uzun dalga boyuna kayar. Antakinon türevlerinin β-yerinde hidroksil ve 

amino içererek H-bağı oluĢturanları, α-yerinde sübstitüsyon yapanlardan daha 

dayanıklıdır; güç süblimleĢirler (Venkataraman, 1971).   

 

Çizelge 2.6. Fonksiyonel grupların antrakinonun absorpsiyon bandına etkisi (Venkataraman, 1971) 

Substitüent λ max (nm) 

1-hidroksi 

1-amino 

1-metilamino 

1-hidroksi, 4-amino 

1,5-amino 

1,4,5,8-tetraamino 

1,4-diamino 

405 

465 

508 

520 

480 

610 

620 

 

Antrakinonlar; bitki (aloe vera, sagrada, sena ve rhubarb), böcek (Angelini ve 

ark., 1997), bakteri, mantar ve likenlerde bulunan önemli bir gruptur. Antrakinonlar 

doğada bulunmasına rağmen 1835 yılında Laurent tarafından antrasenin nitrik asit ile 

yükseltgenmesi ile elde edilene kadar farklarına varılamamıĢtır. Antra kelimesi 

Yunanca‟ da kömür anlamına gelmektedir (Othmer, 1978). 

Antrakinonlar, boyarmadde üretimi dıĢında bazı antioksidanlar ve polimerleĢme 

inhibitörleri için baĢlangıç maddeleridir. Fotoğraf kimyasal maddelerinde yaygın 

Ģekilde kullanılır. Antrakinon türevleri ilaç üretiminde de önemlidir. Kinonlar diğer 

geleneksel boyar maddeler gibi düĢünülerek uzun dalga boyunda yakın görünür bölgede 

absorpsiyon ve/veya emisyon yaparak optik veri transferi ve depolama, biyoanalitik 

problar ve güneĢ enerjisi dönüĢümü gibi teknolojik uygulamalarda kullanılır (Yang ve 

ark., 2004). Ayrıca kinonlar ve kinon türevleri elektron transferi ve elektrokromizm 

çalıĢmalarında yüksek baĢarı göstermektedir (Wang ve ark., 2010). 

Antrakinon soluk sarı renkli, 286 °C‟ de eriyen ve atmosfer basıncında 379-381 

°C‟ de kaynayan kristal yapılı bir katıdır. Alifatik alkoller ya da bilinen hidrokarbonlar 

içerisinde çözünürlüğü oldukça azdır. Antrakinon en iyi asetik asitten ya da yüksek 

kaynama noktasına sahip olan nitrobenzenden ve diklorobenzen veya triklorobenzenden 

kristallendirilir. Antrakinonun metanol içerisinde soğurma absorpsiyon yaptığı dalga 

boyları 250 nm (ε = 4,98), 270 nm (ε = 4,5), 325 nm (ε = 4,02)‟dir. 
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Antrakinonun çinko ve amonyak ile indirgenmesi sonucu iyi bir verimle ve 

yüksek saflıkta antrasen elde edilir. Antrakinonların özellikleri sıradan kinon veya 

gerçek ketonlarla çok az benzerlik gösterir. Ayrıca antrakinonlar ısı ve yükseltgeyici 

reaktiflere karĢı oldukça dayanıklıdırlar (Othmer, 1978).  

 

2.7.3. Aminoantrakinonlar 

 

Aminoantrakinonlar yıllardır yaygın olarak boyaların hazırlanmasında 

kullanılmaktadır. Basit aminoantrakinonlar kolorimetrik anyon sensörlerini geliĢtirmek 

için de kullanılabilirler. Ayrıca aminoantrakinon türevleri amid, üre gibi zengin elektron 

kısımları içerirler ve oksalamid grupları baĢarılı bir Ģekilde kolorimetrik sensörlerde 

kullanılmıĢtır.  Son zamanlarda, aminoantrakinon türevlerinden oksalamid  

organogelator  sentezi  florür anyonuna karĢı renk değiĢimi veya sol-gel geçiĢi ile seçici 

cevap vermesi ile çalıĢmalarda yer almıĢtır. Bu sistemler ileri uygulamalar için örnek 

teĢkil edebilirler. Bununla birlikte, aminoantrakinonların kristal yapısına ilgi sadece 

teknolojiden kaynaklanmamaktadır; katı hal ve kovalent olmaması da kristal yapıya 

neden olmuĢtur. Aminoantrakinonlar supramoleküler (büyük molekül) yapımında 

hidrojen bağı etkileĢimlerinden yararlanılmaktadır. Güçlü hidrojen bağı donör, N-H 

grup ve akseptör C-O grubudur. Buna ek olarak, π-π istiflenmesi ile düz aromatik 

yüzeyler arsındaki etkileĢim supramoleküler yapıda bir araya getirilebilir (Milic, 2009). 

Çizelge 2.7‟de bazı aminoantrakinonlara ait erime noktaları hakkında bilgi verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.7. Bazı aminoantrakinonların erime noktaları (Milic, 2009) 

Amino grubunun konumu Erime noktası (
o
C) 

2-Aminoantrakinon 303-306 

2,6-Diaminoantrakinon 310-320 

1,5-Diaminoantrakinon 319 

1,8-Diaminoantrakinon 265 

1,4-Diaminoantrakinon 268 

1,4,5,8-Tetraaminoantrakinon 332 

 

 

Antrakinon boyaları yüksek kimyasal, foto ve elektrokimyasal kararlılığı 

nedeniyle çok ilgi çekicidir. Ayrıca bu serideki bileĢiklerle bütün görünür bölge 

aralığında absorpsiyon yapan polimerler sentezlemek mümkündür. ġöyle ki sadece 
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aminoantrakinonlar sarıdan maviye kadar olan tüm aralığı kapsamaktadır (Ivashchenko, 

2002). Çizelge 2.8.‟de bazı aminoantrakinonların renkleri verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.8. Bazı aminoantrakinonların renkleri (Ivashchenko, 2002) 

BileĢik Renk 

2-Aminoantrakinon Sarı 

2,6-Diaminoantrakinon Sarı 

1,5-Diaminoantrakinon Turuncu 

1,8-Diaminoantrakinon Kırmızı 

1,4-Diaminoantrakinon Mor 

1,4,5,8-Tetraaminoantrakinon Mavi-yeĢil 

 

Genel olarak çözünürlükleri azdır ve çözünme için nitrobenzen gibi yüksek 

kaynama noktalı çözücüler veya çeĢitli halobenzenler ve bazı heterosiklik aminler 

gerektirir. 

Birincil aminoantrakinonlar genellikle zayıf bazik özellik gösterirler ve 

bazlıkları alkilleme ile artar. α ve β aminoantrakinonların kuvvetli sülfirik asit ya da 

fosforik asit içinde çözünen sodyum nitritle reaksiyonları sonucu kararlı diazonyum 

bileĢikleri ortaya çıkabilir. 

Ticari olarak aminoantrakinonların elde ediliĢinde en çok kullanılan yöntem 

sülfonik asit gruplarının amino gruplarıyla yer değiĢtirmesidir. 1,5 ya da 2,6- 

diaminoantrakinonlarda disülfonik asit grubunun aynı Ģekilde yer değiĢtirmesiyle elde 

edilebilirler. Aminoantrakinonlar antrakinonkarboksilik asitlerin Hoffmann reaksiyonu 

ile amonyak varlığındaki reaksiyonu sonucunda da elde edilebilirler. 

Aminoantrakinonlar önemli boyar maddelerin üretiminde yaygın bir Ģekilde 

kullanılmaktadır. Bunlar ayrıca ıĢıkla bozunan polistrien reçineler için ıĢık duyarlaĢtırıcı 

olarak da kullanılırlar (Othmer, 1978). 

Antrakinonun kendisi tüm asit ve bazlara karĢı oldukça dirençlidir. 

Aminoantrakinon boyalarının asitlere karĢı olan duyarlılıkları amino grubunun konum 

ve türüne bağlıdır. 1-konumunda birincil veya ikincil amino grubu bulunan boyalar 

asitlere karĢı 2- izomerinden daha dayanıklıdır. Çünkü 1-konumunda bulunan amino 

grubu ile karbonil karbonları arasında hidrojen bağı meydana gelir. Bu da sübstitüentin 

bazikliğini azaltır (Gordon ve Gregory, 1983).  

Aminoantrakinon boyar maddeleri sentetik ve doğal tekstil materyallerinin 

boyanmasında kullanılmaktadır (Grabchev ve Philipova, 2000). Antrakinon boyalar, 
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yüksek kimyasal ve elektrokimyasal karalılıklarından ötürü çok ilgi çekici boyalardır. 

Azo bileĢikleri gibi antrakinon boyalar da konuk- konukçu sıvı kristal göstergeler için 

dikroik boya olarak önerilmektedir (Matsui ve ark., 1997). Antrakinonlar ve 

antrakinonların amino ve hidroksi türevleri ilaç ve boya endüstrisinde çok yaygın 

kullanım alanına sahiptir (Khan ve Khan, 2002). 

 

ġekil 2.11. 1,5-diaminoantrakinonun(1,5-DAAQ) yapısı (Hunger, 2003) 

 

2.8. Polipirol 

 

1937 yılında Pratsi, pirolü kimyasal olarak yükseltgeyerek siyah renkli bir 

bileĢik elde etmiĢtir. Yapısını aydınlatamadığı bu bileĢiğe “pirol siyahı” adını vermiĢtir. 

1968 yılında Dall‟olio sülfirik asit ortamında ilk defa elektrokimyasal yolla, pirolü 

yükseltgeyerek 8 S/cm iletkenliğe sahip polipirol (PPy) elde etmiĢtir. 1979 yılında Diaz 

ve arkadaĢları tetraetilamonyumtetrafloroborat destek elektrolit içerisinde % 1‟lik sulu 

asetonitril çözeltisinde pirolü yükseltgeyerek iletkenliği 10-100 S/cm arasında değiĢen 

PPy filmi elde etmiĢlerdir. 

Pirol, ġekil 2.12.‟de gösterildiği gibi beĢ üyeli hetero halkalı aromatik bir 

bileĢiktir. OrtaklanmamıĢ elektron çiftinin halkaya delokalize olması nedeniyle 

elektrofilik reaksiyonları benzenden çok daha hızlı gerçekleĢmektedir. Pirol, kaynama 

noktası 131
o
C olan bir sıvıdır; kendine özgü ve hoĢ olmayan bir kokusu vardır; havada 

kararır; suda az, organik çözücülerde çok çözünür. Pirol, deriĢik asitlerle veya ısıtılınca 

polimerleĢir (Tüzün, 2005).  

 
ġekil 2.12. Pirolün genel yapısı (Tüzün, 2005) 

 

 

PPy, pirolün kimyasal ve elektrokimyasal yöntemle polimerleĢtirilmesiyle elde 

edilebilir. Fakat elektrokimyasal yöntemle; iletkenlik özellikleri ve iletkenliğin 
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kararlılığı uzun zaman korunur. Elektrokimyasal sentez esnasında oluĢan polipirol, 

elektrot yüzeyinde çözünmeyen bir çökelti verir; diğer polimerlerden farklı olarak 

çökelmeyle polimerin molekül kütlesi sınırlanmaz. Polipirolün morfolojisi çözücüye, 

elektrolitin doğasına, elektrolit konsantrasyonuna ve akım yoğunluğuna bağlıdır. 

Polipirol filmindeki elektronik ve iyonik yük taĢıma özellikleri de bunlar tarafından 

belirlenir. Genelde, uygun bir polipirol filminin yoğunluğu 1,48 g/cm
3 

tür. Sentezlenen 

polipirol, pirolden daha düĢük bir potansiyelde yükseltgenebilmektedir. 

Pirolün N-, 2- ve 3- yerlerine proton bağlanabilir; her üçünde de pozitif yük “N” 

üzerinde bulunur; bunlardan NH2 
+
 türü (1H-türü), 2H- ve 3H- türlerinden daha fazladır 

(ġekil 2.13) (Tüzün, 2005). 

 
ġekil 2.13. Pirolün kararlı rezonans sınır formülleri (Tüzün, 2005) 

 

Pirolün indirgenme ürünleri, pirolin (dihidropirol) ve pirolidin 

(tetrahidropirol)‟dir. (ġekil 2.17.). Bunların her ikisi de halkalı birer sekonder amindir; 

kararlıdırlar, polimerleĢmezler, pirol reaksiyonlarını vermezler; bazik çözücü olarak 

veya kimyasal sentezlerde kullanılırlar. 

 
ġekil 2.14. Pirolün indirgenme ürünleri a) Pirolin (dihidropirol), b) Pirolidin (tetrahidropirol) (Tüzün, 

2005) 

 

PPy iyi çevresel kararlılık, kolay sentezlenmesi ve diğer iletken polimerlerden 

daha yüksek iletkenliğe sahip olması ve zehirleyici etkilerinin az olmasından dolayı 

ticari uygulamalarda umut vaat eden bir polimerdir. Elektrokimyasal ya da kimyasal 

polimerizasyonla elde edilen PPy‟nin erimez ve eritilemez olduğu bilinir. Bunun 

nedeni; sadece güçlü molekül içi etkileĢimler ya da PPy zincirinde mümkün olan çapraz 

bağlar değildir aynı zamanda çözücü molekülleriyle PPy‟nin zayıf etkileĢimidir. Bu 

a b 
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yüzden, uygulama alanları kısıtlanmaktadır. Bu problemin üstesinden gelebilmek için 

kapsamlı çalıĢmalar sürdürülmektedir (Li ve ark., 1996). 

Elektrokimyasal yöntemle sentezlenen iletken polimerler iki formda bulunabilir. 

Bunlar kısmen yükseltgenmiĢ form ve tamamen yükseltgenmiĢ formdur. DüĢük 

potansiyel uygulamaları kısmen yükseltgenmiĢ ve iletkenliği düĢük, yeniden 

sentezlenmesi güç polipirol filmlerin oluĢmasına neden olur. Yüksek potansiyel 

uygulamaları ise tamamen yükseltgenmiĢ ve elektrokimyasal özellikleri farklı filmler 

elde edilebilir. Pirolün elektrokimyasal polimerizasyonu sonucu meydana gelen nötral 

polimerlerin yapısı ġekil 2.15.a„da gösterilmiĢtir. Polipirol filmi nötral halde 

yalıtkandır. Ancak film yükseltgendikten sonra ortaya çıkan yapı yüksek iletkenlik 

gösterir. Polipirolün yüksetgenmiĢ hali ġekil 2.15.b‟de gösterilmiĢtir (Ġkizler, 1996). 

 

                    

 
ġekil 2.15. a) Nötral polipirol yapısı, b) YükseltgenmiĢ polipirol yapısı (Ġkizler, 1996) 

 

 

Ġletken polimerler, elektriksel özelliklerinden dolayı çok dikkat çekmektedirler. 

Tüm iletken polimerler içinde, PPy ticari uygulamalarda en çok kullanılandır. Çevresel 

kararlılığı, kolay sentezlenebilmesi ve yüksek iletkenliğe sahip olması bunun baĢlıca 

nedenlerindendir. PPy, biyosensörlerde, gaz sensörlerinde, tellerde, antielektrostatik 

kaplamalarda, katı elektrolit kondansatörlerde, elektrokromik pencerelerde ve 

vitrinlerde  ambalajlamada, polimer pillerde, elektronik cihazlarda ve fonksiyonel 

membranlarda potansiyel kullanıma sahiptir (Liu ve ark., 2004). Pirol temelli polimerler 

ilaç ve biyomolekül salınımında ve metallerde korozyon önleyici polimer karıĢımlarda 

da kullanılır (Wang ve ark., 2001).   

a 

b 
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3. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

Tarkuc, S. ve çalıĢma arkadaĢları (2007); tiyofen fonksiyonel grubu içeren 1-

benzil-2,5-di(tiyofen-2-yl)-1H-pirol(SNBS) monomeri sentezlemiĢ; bu monomere ait 

polimeri kimyasal ve elektrokimyasal polimerizasyon yöntemleriyle üretmiĢir. 

Kimyasal yükseltgenme yöntemiyle sentezlenen polimer, nitrometan içerisinde 

çözünmüĢ ve 
1
H ve 

13
C-NMR spektroskopi yöntemi kullanılarak karakterize edilmiĢtir. 

Kimyasal olarak sentezlenen polimerin ortalama molekül ağırlığı jel permeasyon 

kromotografisi (GPC) tekniğiyle Mn=8,0x10
3
 olarak bulunmuĢtur. SNBS‟nin 

elektrokimyasal yükseltgenme polimerizasyonu, 0,1 M NaClO4/LiClO4 destek 

elektroliti içeren asetonitril ortamında potansiyodinamik yöntem kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Polimerin karakterizasyonu dönüĢümlü voltametri (CV), FTIR, 

SEM ve UV görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi yöntemleri kullanılarak 

tamamlanmıĢtır. P(SNBS)‟nin elektriksel iletkenliği dört nokta iletkenlik ölçüm 

yöntemi kullanılarak 2x10
-4

 S/cm olarak ölçülmüĢtür. Spektroelektrokimyasal analizler, 

polimerin elektronik bant boĢluğunun 1,9 eV olduğunu göstermiĢtir. Polimer; 

indirgenme tam olarak gerçekleĢtiğinde açık gri, yükseltgenme tam olarak 

gerçekleĢtiğinde ise koyu gri renk almıĢtır. P(SNBS) % geçirgenliği %12 olarak 

bulunmuĢtur. 

Ak, M. ve arkadaĢları (2006); 4-(1H-pirol-1-yl)fenol ile 2,4,6-trikloro-1,3,5-

triazin reaksiyonuyla yeni bir monomer 2,4,6-tris(4-(1H-pirol-1-yl)fenoksi)-1,3,5-triazin 

(Tria-Py) sentezlemiĢtir. Diklorometan/asetonitril çözücü karıĢımı içerisinde 

elektrokimyasal polimerizasyon gerçekleĢtirilmiĢtir. P(Tria-Py) polimeri; CV, FTIR, 

SEM ve UV görünür bölge spektroskopisi yöntemleriyle karakteriza edilmiĢtir. 

Spektroelektrokimyasal analizler π-π* geçiĢleri, polaron ve bipolaron bant oluĢumlarını 

açıklayan 346, 508 ve 665 nm‟de elektronik geçiĢler göstermiĢtir. Ayrıca tamamlayıcı 

renkli elektrokromik cihazda, sandiviç konfigurasyonu içerisinde hazırlanan P(Tria-

Py)/poli(3,4-etilendioksitiyofen) (PEDOT) kullanımı çalıĢılmıĢtır. Cihazlar koyu mavi 

ile kırmızı renkler arasında 2,2 s anahtarlama süresi ile anahtarlanmıĢ ve optik zıtlık 

%25 bulunmuĢtur. 

Arslan, A. ve arkadaĢları (2007) yaptıkları çalıĢmada; 1-(4-florofenil)-2,5-

di(tiyofen-2-yl)-1H-pirol(FPTP) monomerini sentezleyerek; polimerizasyonu kimyasal 

ve elektrokimyasal yöntemle gerçekleĢtirmiĢtir. Kimyasal polimerizasyon sonucu 

üretilen P(FPTP) kloroform içerisinde çözünmüĢ ve
 1

H-NMR yöntemiyle karakterize 
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edilmiĢtir. Elektrokimyasal polimerizasyon; 0,1 M NaClO4/LiClO4 destek elektroliti 

içeren asetonitril ortamında potansiyodinamik yöntem kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Polimerin karakterizasyonu dönüĢümlü voltametri (CV), FTIR ve UV görünür bölge 

absorpsiyon spektroskopisi yöntemleri kullanılarak tamamlanmıĢtır. P(FPTP)‟nin 

elektriksel iletkenliği 0,001 S/cm olarak ölçülmüĢtür. Polimere uygulanan -0,8 V ile 

+1,1 V potansiyelleri arasında renk değiĢimi sarı ile mavi arasında olmuĢtur. Optik 

zıtlık %19,4 olarak hesaplanmıĢ; maksimum zıtlığın olduğu noktasal cevap süresi 1,4 s 

olarak bulunmuĢtur. 

Mortimer ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmalarda (2006); uygun elektrik 

potansiyeli uygulandıktan sonra elektrik akımı üzerine indirgenme veya yükseltgenme 

yapılıp tersinir renk değiĢimi gösteren elektrokromik malzemeler yer almıĢtır. Bu 

taramalar elektrokromizmin kaplama tipleri ve uygulamaları, elektrokromik 

malzemelerin sınıfları deneysel yapılan çalıĢmalarda genel olarak içermektedir. Organik 

ve polimerik elektrokromik malzemelerin ana sınıfı çalıĢılmıĢ ve metal koordine 

kompleksler, viyolojen sistemler ve iletken polimerler gibi temsili örnekler üzerinde 

tanımlanmıĢtır. Örnekler elektrokromik dıĢ yüzeylerde organik ve polimerik 

elektrokromik malzemelerin uygulama alanlarını verir. 

Qurari, A. ve arkadaĢları (2014); 6-[3‟-N-pyrrolpropoxy]-2 

hydroxyacetophenone (1), 5-(3‟-N-pyrrol propoxy)-2-hydroxyacetophenone (2) ve 4-

(3‟-N-pyrrolpropoxy)-2-hydroxyacetophenone (3) olmak üzere üç monomer 

sentezlemiĢtir. Bu monomerlerin polypirol filmleri 0,1 M TBAP içeren asetonitril 

ortamında ITO kaplı cam elektrot ve camsı karbon (GC) elektrot yüzeyinde 

elektrobiriktirmeyle sentezlenmiĢtir. Modifiye elektrotlar olarak bilinen bu filmler, 

uygun potansiyellerde ardarda uygulanan döngülerle oluĢturulmuĢtur. Elektrolitik 

birikimle ITO kaplı iletken camsı elektrot yüzeyinde sentezlenen polimer filmler optik 

ve elektronik özellikleri gibi bazı analitik avantajlarından dolayı tercih edilmiĢtir. 

Polimerizasyon 10
-3

 M monomer ve 0,1 M TBAP destek elektroliti içeren asetonitril 

ortamında elektropolimerizasyonla gerçekleĢtirilmiĢtir. Üç polimer film de sırasıyla 

(+0,100 - +1,800) ve (+0,00 - +1,700) potansiyel aralıkları kullanılarak benzer deneysel 

Ģartlar altında üretilmiĢtir. Polimer filmlerin karakterizasyonu dönüĢümlü voltametri 

çalıĢmaları tamamlandıktan sonra; FTIR spektroskopisi,  SEM, X-ray spektroskopisi ve 

atomik kuvvet mikroskobu(AFM) yöntemleri kullanılarak tamamlanmıĢtır. AFM 

çalıĢmalarında; ITO elektrot yüzeyinde oluĢturulan polipirol(PPy) filmlerin yüzey 

görüntüleme çalıĢmaları yapılmıĢtır. 
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Simionescu, C. I. ve çalıĢma arkadaĢları (1999); pirol kısımları içeren bazı 

Schiff tipi monomerlerin elektrokimyasal polimerizasyonu üzerinde Uv görünür bölge 

absorpsiyon spektroskopisi kullanılarak çalıĢma yapmıĢtır. Benzer veriler pirol 

polimerizasyonu için de oluĢturulmuĢtur. Polimerizasyon çözeltilerinin spektral 

değiĢimleri elektro-yükseltgeyici polimerizasyon sürecinin adımlarını göstermiĢtir.  

Hwang, J. ve arkadaĢları (2010) tarafından yapılan çalıĢmada, 2,5-di(2-tienil)-

1H-pirol‟ün merkez halkasına 3-piridinil ve 1,10-fenantirolin kısımlarının birleĢmiĢ 

olduğu iki türevi sentetik düzeyde yüksek verimi ve karakterizasyonu incelenmiĢtir. 

Elektriksel iletkenliği olan 1-(3-piridinil)-2,5-di (2-tienil)-1H-pirol poli(PTPy) ve 1-

(1,10-fenantirolinil)-2,5- di(2-tienil)-1H-pirol poli(PhenTPy) filmleri cam karbon 

elektrot üzerinde 0,1 M TBAP/diklormetan çözücüsü içerisinde elektropolimerizasyonla 

sentezlenmiĢtir. Polimer filmler; döngüsel voltametri, iletkenlik ölçümleri ve 

spektroelektrokimyasal yöntemler ile kararkterize edilmiĢtir. Poli PTPy ve poli 

PhenTPy filmlerin redoks pikleri sırasıyla 0,96/0,66 V ve 0,89/0,73 V olarak 

belirlenmiĢtir. Poli PTPy ve poli PhenTPy maksimum iletkenlikleri 1,4 V‟ta 0,65 S/cm 

ve 0,92 S/cm‟dir. Spektroelektrokimyasal analizler poli PTPy film nötr halde 430 nm‟de 

kahverengiye yakın sarı renkte; oksidayon durumunda (1,4 V) koyu maviye 

değiĢmektedir. Benzer olarak poli PhenTPy film nötr durumda 451 nm‟de yeĢile yakın 

sarı renkten oksidasyon durumunda (1,4 V) açık maviye değiĢmektedir. Polimer filmler 

1,0 s‟de hızlı cevap süresine sahiptirler. Bu filmlerin elektrokimyasal ve 

spektroelektrokimyasal karakterizasyonları yüksek elektroaktif ve güçlü elektrokromik 

koĢullarda malzemelerde de ortaya çıkmıĢtır. 

Allietta ve arkadaĢları (1996) bu çalıĢmada; porfirin ve antrakinon temelli 

polimerlerin karakterizasyonu ve elektrokimyasal tasarımları gibi bazı yönlerini 

çalıĢmıĢtır. Elektrot yüzeyinde filmlerin elektro oluĢumu, asetonitril gibi organik 

çözücüler içerisinde dönüĢümlü voltametri yöntemiyle incelenmiĢtir. Film kaplamaları, 

pirolün fenil gruplarıyla yer değiĢtirip porfirin ya da antrakinon molekülleri üzerine 

katılmasıyla elektrokimyasal oksidatif polimerizasyonla oluĢturulmuĢtur. Polimer 

filmlerin redoks karakteristikleri, dönüĢümlü voltametri ve spektrometri ile çalıĢılmıĢ ve 

baĢlangıç monomerleri bunlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġletken polimerlerin bileĢimi arasında 

bulunan korelasyonların çalıĢılması ve çinko porfirin spektroskopik özellikleri 

tartıĢılmıĢtır. 
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Badawy ve arkadaĢları (2006); optimum Ģartlarda (1-amino-9,10-antrakinon ) 

polimer filmlerinin elektrokimyasal olarak hazırlanması için, PAAQ, sulu çözeltilerinde 

güvenli ortamlarda çalıĢma yapmıĢtır. Ġletken polimer filmler 1-amino-9,10-

antrakinonun sülfirik asit çözeltisi içinde 0,0‟dan +1,3 V potansiyel aralığında 

elektrokimyasal olarak yükseltgenmesiyle hazırlanmıĢtır. Polimer filminin özellikleri ve 

oluĢum prosesleri üzerinde döngü sayısı, tarama hızı ve monomer konsantrasyonunun 

etkisi çalıĢılmıĢtır. OluĢan polimer filmlerin elektrokimyasal cevapları sulu ve susuz 

ortamlarda incelenmiĢtir. Polimer filmler, asidik sulu ortamda kararlı bulunmuĢtur. 

Asetonitril, dimetil sülfoksit ve dioksin gibi susuz çözeltilerde polimer filmlerin 

kaydadeğer indirgenmesi gözlenmiĢtir. En iyi cevabı veren PAAQ filmleri, +0,3 ile +0,9 

V aralığında bulunmuĢtur. Polimer film zincirleri içindeki kinon yapılarının varlığı; 

iletken polimerlerin Ģarj edilebilir bataryalarda, elektrokromik dıĢ yüzey cihazlarda ve 

biyosensör ve korozyon önleme gibi uygulamalarda kullanılabileceğini göstermiĢtir. 

Inganäs, O. ve arkadaĢları (2001) yaptığı çalıĢmada;  kendiliğinden bağlanarak 

oluĢan elektrokromik polimerlerle birleĢtirilmiĢ nanoyapıların geliĢtirilmesini 

incelemiĢtir. Polipirol ve poli(3,4-etilendioksitiyofen) polimerlerinin optik ve 

elektrokimyasal özellikleri birleĢtirilerek politiyofen türevlerinin karıĢımları 

hazırlanmıĢtır. Bu yolla hazırlanan karıĢımlar, hidrojel içerisinde polimer filmin kendi 

yapısına ve iletken hidrojel matriksi kullanılan elektropolimerizasyona dayanmıĢtır. 

Elektrot olarak kullanıldığında bu malzemelerin çok hızlı elektrokromik cevap 

gösterdiğini bulmuĢlardır. 

Moteki, S. ve arkadaĢları (1998) tarafından yapılan çalıĢmada; antrakinon içeren 

polipirol ince filmleri, pirol antrakinon yerdeğiĢtirmesiyle oksidatif 

elektropolimerizasyon sayesinde üretmiĢtir. N-(1-antrakion)-6-(1-pirol)heksamid 

birbirini takip eden kullanıĢlı üç adımlı sentezle yüksek verimle üretilmiĢtir. Camsı 

karbon üzerinde elektrokimyasal olarak iyi davranıĢ gösteren polimer filmler, bu 

monomer ile oluĢturulur. Pirol ya da tiyofen gruplarının doğrudan antrakinona bağlı 

türevleri ince filmler oluĢturulmuĢtur. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

4.1. Kullanılan Kimyasal Malzemeler 

 

Çizelge 4.1. ÇalıĢmalarda kullanılan kimyasal malzemeler 

Kullanılan Malzemeler/ 

Saflık Dereceleri 

Temin Edildiği Firma/ 

Kullanım Amacı 

1,5-diaminoantrakinon (%97) Alfa Aesar/ Monomer sentezi 

Glacial asetik asit(%100) Merck/ Monomer sentezi 

Dimetoksi tetrahidrofuran (DMF) Merck/ Monomer sentezi 

Sodyum bikarbonat Merck/ Monomer sentezi 

Kalsiyum klorür Merck/ Monomer sentezi 

Tetrahidrofuran (THF) Merck/ Monomer sentezi 

Toluen Merck/ Monomer sentezi 

Metilenklorür Merck/ Çözücü 

Nitrobenzen Merck/ Çözücü 

Asetonitril Merck/ Çözücü 

Etanol Teknik Kimya/ Elektrot temizliği 

Aseton Merck/ Elektrot temizliği 

Tetra bütil amonyum heksa flora fosfat 

(TBAPF)(%40) 
Merck/Destek elektrolit 

Azot gazı Ar Oksijen/Azot atmosferi oluĢturma 

Silikajel 60F254 alüminyum sayfa 
Merck/Monomer sentez takibi ve 

saflaĢtırılması 

Kloroform (CDCl3) Merck/NMR analizinde çözücü 

 

Yukarıda belirtilen kimyasallar herhangi bir saflaĢtırma iĢlemi yapılmadan temin 

edildiği gibi kullanılmıĢtır. 

Elektrokimyasal çalıĢmalar üç elektrotlu hücrede çalıĢma elektrodu olarak 

7x50x0,5 mm SiO2 pasifleĢtirilmiĢ iki yüzeyi indiyum kalay oksit (ITO) kaplı cam, 

referans elektrot olarak Ag/Ag
+
 tel ve karĢıt elektrot olarak Pt tel kullanılmıĢtır.  

Spektroelektrokimyasal çalıĢmalar kuartz küvet içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 4.1. Spektroelektrokimyasal çalıĢmalarda kullanılan kuartz küvet ve elektrotlar 

 

4.2. Kullanılan Cihazlar 

 

DönüĢümlü Voltametri (CV): Ivium Compactstat Potentiostat cihazı kullanılarak 

monomer ve polimerin elektrokimyasal davranıĢları belirlenmiĢtir. 

Fourier Transform Infrared Spektrometresi (FTIR): Monomer ve polimerlerin 

FTIR spektrumları,  Perkin Elmer Spektrum 100 model spektrometre kullanılarak 

alınmıĢtır. 

Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR): Monomerin 
1
H-NMR 

analizi Varian 400 (MHz) marka cihaz kullanılarak S.Ü. ĠLTEK tarafından yapılmıĢtır. 

UV Görünür Bölge Absorpsiyon Spektroskopisi: Monomer ve polimere ait optik 

absorpsiyon spektrumları Ocean Optics HR 4000 Spektrometre kullanılarak 

kaydedilmiĢtir. 

Kolorimetre: Renk ölçümleri için Ocean Optics HR 4000 Spektrometre 

kullanılmıĢtır. 

Dört Nokta Ġletkenlik Ölçümü (Four Probe): Sentezlenen polimerlerin iletkenlik 

ölçümü Entek (FPP 460) marka dört nokta iletkenlik ölçüm cihazı kullanılarak 

tamamlanmıĢtır. 

 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM): Sentezlenen polimerlerin yüzey 

yapılarının görüntülenmesi Ziess marka taramalı elektron mikroskobu kullanılarak S.Ü. 

ĠLTEK tarafından yapılmıĢtır. 

Ultrasonik Banyo: ITO elektrotların temizlenmesinde Branson 1510 marka 

ultrasonik banyo kullanılmıĢtır. 
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Magnetik KarıĢtırıcılı Isıtıcı: Monomer sentezinde VWR marka karıĢtırıcı 

kullanılmıĢtır. 

Döner BuharlaĢtırıcı: Monomer sentezinde Heidolph marka döner buharlaĢtırıcı 

kullanılmıĢtır. 

Etüv: Termal laboratory marka etüv kullanılmıĢtır. 

 

4.3. Kullanılan Yöntemler 

 

4.3.1. Fourier dönüĢümlü infrared spektroskopisi (FTIR)  

 

Infrared spektroskopisi temelde fonksiyonel grupların saptanmasında, 

bilinmeyen bir bileĢiğin ya da sentetik bir örneğin bilinen bir yapı ile tanınmasında 

kullanılır. 

Molekülleri oluĢturan atomlar sürekli bir hareket içinde olduklarından, 

molekülün öteleme hareketleri, bir eksen etrafında dönme hareketleri ve bir kimyasal 

bağın uzunluğunun periyodik olarak azalıp çoğalmasına veya moleküldeki açıların 

periyodik olarak değiĢmesine neden olan titreĢim hareketleri doğar. Bu titreĢimler 

gerilme ve eğilme hareketlerini oluĢturur. Gerilme titreĢimleri eğilme titreĢimlerinden 

daha büyüktür. TitreĢim enerjisi ancak belirli değerleri alabilir ve uygun frekanstaki 

foton absorpsiyonunun diğer bir Ģartı titreĢim sırasında molekülde periyodik bir dipol 

momentin oluĢması zorunluluğudur. 

IR spektrumlarında iki bölge önemli derecede yardımcı olur. 4000–1300 cm
–1

 

arasındaki kısa dalga boyu bölgesi “fonksiyonel grup bölgesi” olarak adlandırılır. –OH, 

-NH ve –C=O gibi önemli grupların karakteristik gerilme bantları bu bölgede ortaya 

çıkar. 1300–909 cm
–1

 arasındaki spektrumun ara bölgesi genellikle “parmak izi bölgesi” 

olarak kabul edilir (Herrmann ve ark., 1998). Çekilen spektrumlar, literatürdeki 

spektrumlarla karĢılaĢtırılarak nitel analiz yapılır. Özellikle parmak izi bölgesi 

spektrumları literatürdekilerle uyuĢmalıdır  (Koenig, 1999). 

 

4.3.2. Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR) 

 

Manyetik alanda tutulan ve spini(dönme hareketi) olan bir çekirdeğin uygun 

frekanstaki bir radyo dalgası fotonu ile rezonansa girmesi ilkesine dayanır. Ya manyetik 

alan değeri sabit tutulur, radyo dalgası fotonun frekansı değiĢtirilir. Ya da fotonun 
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frekansı sabit tutulur, manyetik alanın değeri değiĢtirilerek rezonans gerçekleĢtirilir. 

Absorpsiyon nedeniyle foton Ģiddetinde oluĢan fark çok küçük olduğundan ölçülmesi 

çok zordur. Üst spin enerji düzeyindeki çekirdek temel düzeye dönerken yaydığı 

enerjinin ölçülmesiyle daha kolay NMR sinyali elde edilir. 

Organik maddelerin büyük bir kısmında hidrojen atomu bulunduğundan, yöntem 

önce protonlar için uygulanmıĢtır. Böylece NMR yöntemiyle örnekte hidrojen olup 

olmadığı, varsa ne kadar bulunduğu ölçülebilir. Protonun etrafını saran elektronların 

rezonansı, ters yönde manyetik alan oluĢturduklarından daha fazla dıĢ manyetik alan 

uygulanarak bulunur. DıĢtan manyetik alan uygulandığında çekirdeği saran elektron 

bulutunda dıĢ manyetik alana ters yönde bir manyetik alan oluĢur. Elektronların bu 

etkisine “perdeleme etkisi”  denir. Farklı kimyasal çevreye sahip çekirdeklerin farklı 

manyetik alanlarda rezonansa girmesine “kimyasal kayma” denir (Balcı, 2004).  

 

4.3.3. DönüĢümlü voltametri (CV) 

 

DönüĢümlü voltametri potansiyel kontrolüne dayalı elektrokimyasal bir 

yöntemdir. Bu yöntemde elektroda siklik potansiyel tarama uygulanır ve akımdaki 

değiĢim incelenir.  

Elektrokimyasal reaksiyonlar çalıĢma elektrodunda gerçekleĢmektedir. Elektron 

transferine bağlı olarak çalıĢma elektrodunda oluĢan elektriksel akımı faradaylık akım 

olarak ifade edilmektedir. Yardımcı elektrotlarda ise çalıĢma elektrodundaki faradaylık 

prosesi dengelemek için ters yönde bir elektron transferi potansiyostatik devreden 

uygulanmaktadır (çalıĢma elektrodunda indirgenme olurken yardımcı elektrotta da 

yükseltgenme gerçekleĢmektedir).  

ÇalıĢma elektrodundaki faradaylık akım birimi amper volt olan bir potansiyel 

çıktısına aktarılmakta ve dijital olarak kaydedilmektedir. Sonuçta potansiyel-akım eğrisi 

ortaya çıkmaktadır.  

Geri doğru tarama sırasında elektrot yükseltgenirken, ileri doğru taramada ise 

yükseltgenen yapılar indirgenmektedir. Elektrot reaksiyonuyla birlikte yürüyen 

kimyasal reaksiyonlar CV Ģeklini kuvvetle etkilemektedir (Aycan, 1994). 

Elektrokimyasal deneylerde, genellikle, uygulanan potansiyel zamana göre 

değiĢir yani sürekli olarak artar veya azalır. Potansiyelin zamana göre değiĢim hızına 

“tarama hızı” denilir, ν ile gösterilir, Volt/saniye birimindedir. DönüĢümlü voltametride 

her bir çevrimden sonra potansiyelin yönü ters çevrilir. Uygulanan potansiyel sıfırdan 
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büyükse “ileri yönde tarama”, sıfırdan küçük ise “geri yönde tarama” olarak 

isimlendirilir. DönüĢümlü voltametri, redoks potansiyellerinin belirlenmesi ve elektron 

transfer kinetiğinin anlaĢılması için kullanılan güçlü bir yöntemdir (Bard ve Faulkner, 

1980).  

DönüĢümlü voltametri ölçümünde, deney hücresine bir potansiyel uygulanır ve 

numunenin uygulanan potansiyele verdiği cevap (yani akım) ölçülür. Bu tür deneylerde, 

deney hücresine uygulanan potansiyelin çok hassas Ģekilde kontrol edilebilmesi 

gereklidir. Ancak, 2 tane elektrot kullanarak potansiyelin hassas bir Ģekilde kontrol 

edilmesi mümkün olmamaktadır. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi; deney 

hücresine potansiyel uygulandığında deney hücresindeki çözeltinin direncinden 

kaynaklanan önemli bir potansiyel düĢmesinin olmasıdır. Ġkincisi ise; üzerinden akım 

geçen elektrodun potansiyelini sabit tutmanın zorluğudur. Bu yüzden elektrokromik 

deneylerde 3 elektrot yöntemi kullanılır.  

 

 

ġekil 4.2. Elektrokimyasal deneylerde 3 elektrotlu yöntemin kullanımı (Bard ve Faulkner, 1980) 

 

ÇalıĢma elektrotu, ölçümü yapılacak olan malzemedir. ÇalıĢma elektrotuna, 

zamana göre değiĢen bir potansiyel uygulanır. Dolayısı ile deney sırasında 

yükseltgenme veya indirgenme gibi tüm reaksiyonlar bu elektrotun yüzeyinde meydana 

gelir. Bu elektrotun daha kolay polarize olmasını sağlamak için boyutları küçük 

tutulmaya çalıĢılır. Referans elektrotun üzerindeki potansiyel, deney boyunca sabit 

kalır. Yardımcı elektrot ise, uygulanan potansiyeli güç kaynağından çözeltiye aktarır. 

Genelde bir platin çubuktur. Ölçüm için bir doğru akım güç kaynağı kullanılır ve ölçüm 

sırasında çalıĢan elektrot ile yardımcı (karĢıt) elektrot arasına zamanla değiĢen bir 

potansiyel uygulanır. ÇalıĢan elektrot ile referans elektrot arasındaki akım kaydedilir. 

Elde edilen eğriye “voltametri eğrisi” denilir. 
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Elektrokimyasal polimerizasyon, üç elektrotlu sistemde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kullanılan elektrotlar; çalıĢma elektrotu (WE), referans elektrot (RE) ve karĢıt elektrot 

(CE)‟tur. ÇalıĢma elektrotu ve karĢıt elektrot arasından büyük akım geçer ve 

elektrokimyasal reaksiyon çalıĢma elektrotunda gerçekleĢir. Potansiyostat referans 

elektrota (RE) göre çalıĢma elektrotunun potansiyeli (WE) arzu edilen bir değere 

ayarlanır ve potansiyostat tarafından sabit alınırken akım sürekli değiĢkendir. Referans 

elektrot ve çalıĢma elektrotları arasındaki voltaj polimerizasyon potansiyeli olarak 

adlandırılır. Ġstenmeyen türlerin oluĢumu potansiyel sabit tutularak önlenir ve bu yüzden 

baĢlatma seçicidir yani monomer kendiliğinden polimerleĢir.  

 

4.3.4. Ġnce tabaka kromotografisi (TLC) 

 

Tipik ince tabaka ayırmaları, iyice öğütülmüĢ partiküllerden meydana gelen ince 

ve yapıĢık bir tabaka ile kaplanmıĢ düzgün bir cam veya plastikten yapılmıĢ plakalarda 

gerçekleĢtirilir. Klasik ve yüksek performanslı plakalar 200-250 µm sabit faz 

kaplamasına sahiptir. 

Numune ölçümü; %0,01-%0,1‟lik çözeltisi halinde plakanın bir kenarından 1-2 

cm mesafede bir nokta halinde uygulanır. En iyi ayırma verimi için nokta minimum 

çapa sahip olmalıdır. Numunenin el ile uygulanmasında kılcal bir borudan ucu plakaya 

değdirilerek veya hipodernik Ģırınga ile yapılır. Plaka yürütme iĢlemi, numunenin sabit 

fazda, hareketli bir faz yardımıyla taĢınması iĢlemidir. 

Plaka üzerine numune damlatılan nokta kurĢun kalemle iĢaretlenir. Numunenin 

çözücü buharlaĢtıktan sonra plaka, geliĢtirme çözücüsünün buharı ile doymuĢ kapalı bir 

kap içerisine yerleĢtirilir. Numune lekesinin doğrudan yürütücü sıvıya değmesinden 

kaçınılmalıdır. Yürütme sıvısı, küçük partiküller arasında kapiler etkileĢme olayı ile 

yukarı doğru tırmanır. GeliĢtirme çözücüsü numunenin uygulandığı noktadan geçerken 

numuneyi çözer ve numuneyi plakanın üst kısmına doğru taĢır. Bu sırada numune, 

hareket eden çözücü ve sabit faz arasında kendiliğinden dağılmaya uğrar. Yürütücü 

çözücü, plaka uzunluğunun yarısına veya 2/3‟ünü geçtikten sonra plaka kap içersinden 

çıkartılır ve kurutulur. Yürütme iĢleminden sonra plaka ultraviyole ıĢığında incelenir. 

Numune bileĢenleri floresans özelliğindeki maddelerin özelliğini bastırır. Öyle ki bütün 

plaka floresans ıĢıması yapar. Sadece numune bileĢenlerinin bulunduğu yerler yapmaz 

(Gündüz, 1999). 
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4.3.5. Spektroelektrokimya 

 

Optik ve elektrokimyasal metotların birleĢtirilmesi olan spektroelektrokimya; 

inorganik, organik ve biyolojik redoks sistemlerinin büyük çoğunluğunu araĢtırmak için 

1980‟lerin baĢlarından beri kullanılmaktadır. BaĢarılı olarak optiksel görüntülemenin 

moleküler spesifikliği ile elektrokimyasal bozunmaların kombinasyonu akım 

cevabından elde edilebilen sınırlı yapısal bilgiyi sunar. Bu, reaksiyon mekanizmalarının 

açıklanmasında ve kinetik, termodinamik parametrelerinin tanımlanmasında oldukça 

kullanıĢlıdır. 

Yüzeyinden ve içerisinde olduğu çözeltiden ıĢığın geçmesine imkan tanıyan 

optikçe geçirgen elektrotlar geçiĢ spektroelektrokimyasal deneylerin gerçekleĢmesi için 

anahtar niteliğindedir. Optikçe transparan elektrotların bir çeĢidi olan kalay oksit katkılı 

indiyum oksit (ITO) kaplı cam çalıĢma elektrodu olarak kullanılmıĢtır. Elektroaktif 

türleri içeren çözelti kuvartz hücrede referans ve karĢıt elektrotlarla birlikte temas 

halindedir. Optikçe geçirgen elektrot ıĢın direkt olarak transparan elektrot ve çözeltiden 

geçsin diye spektrofotometreye yerleĢtirilir. Hücrenin çalıĢma hacmi 4 mL‟dir. Film 

inceliği genellikle elektriksel iletkenlik ve optiksel geçiĢ arasındaki uyum ile seçilir 

(Wong, 2006). 

 

4.3.6. UV görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi 

 

UV görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi kullanılarak bilinmeyen maddeler 

tanımlanabilir ve bilinen maddelerin konsantrasyonları tayin edilebilir. 

 UV(morötesi) spektrumları 100 ile 400 nm aralığını kapsar. UV ıĢınımlarının 

soğurulması, elektronik geçiĢlere neden olur. Bu geçiĢlerde elektronlar kararlı halden 

(düĢük enerjili orbitallerden) uyarılmıĢ hale (yüksek enerjili orbitallere) atlarlar. Bu 

geçiĢler 40-300 kcal/mol enerji ister. Soğurulan enerji daha sonra ısı, ıĢın ya da 

kimyasal tepkimeler yoluyla geri verilir. 

Soğurulan ıĢının dalga boyu, elektronik geçiĢlerin kolaylığına bağlıdır. Elektron 

geçiĢi için çok enerji gerektiren moleküller daha kısa dalga boylarını soğurur. Daha az 

enerji gerektiren moleküller, daha uzun dalga boylarını soğurur. Bir UV spektrumu, 

geniĢ bir dalga boyu aralığında uzanan geniĢ absorpsiyon bantlarını içerir. Bu 

geniĢlemenin nedeni bir molekülün temel ve uyarılmıĢ hal enerji düzeylerinin dönme ve 
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titreĢim alt düzeylerine ayrılmıĢ olmasıdır. Elektronik geçiĢler temel halin herhangi bir 

alt düzeyinden uyarılmıĢ halin herhangi bir alt düzeyine olabilir. Bu farklı geçiĢlerin 

enerjilerinin biraz farklı olması, soğurulan dalga boylarının da biraz farklı olmasına ve 

spektrumda gözlenen bandın geniĢlemesine yol açar (Fessenden, 1990).  

 

4.3.7. Kronoamperometri 

 

Amperometrik elektrotlar sabit voltaj altında çalıĢan hücreden ibarettir. Elektrota 

sabit potansiyel uygulanarak sistemin termodinamik dengesi bozulur. Sistemde buna 

tepki olarak elektrotun daldırıldığı çözeltide bulunan tayin edilecek maddenin elektrot 

yüzeyinde indirgenmesi veya yükseltgenmesi sonucu bir akım oluĢur. Amperometrinin 

esası oluĢan bu akımın ölçülmesine dayanır. Durgun çözeltide çalıĢma elektrotu ile 

karĢılaĢtırma elektrotu arasına incelenen sistemin voltomogramında plato bölgesinde 

sabit potansiyel değeri uygulanırsa, sabit elektrot tepkimesi için zamanın karekökü ile 

azalan bir akım oluĢur. Uygulanan sabit bir potansiyelde akımın zamanla değiĢiminin 

ölçüldüğü bu yöntem “kronoamperometri” adını alır. Kronoamperometri deneylerinde 

çalıĢma elektrotuna uygulanan etki, sabit bir potansiyel basamağı uyarmasıdır. 

BaĢlangıçta çalıĢma elektrotunun potansiyeli pozitiftir, t=0 anında çalıĢma elektrotunun 

potansiyeli elektrot yüzeyinde tepkiyen deriĢimini bir anda sıfıra götürecek ölçüde 

negatif olan bir Eson değerine atlatılmaktadır. Sistemin bu uyarıya cevabı zamana bağlı 

olarak değiĢen bir akımdır (Bard ve Faulkner, 1980). 

 
ġekil 4.3. a)Kronoamperometrik uyarı b)Kronoamperometrik cevap (Bard ve Faulkner, 1980) 
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4.3.8. Dört nokta iletkenlik ölçümü (Four Probe) 

 

Elektriksel ölçümlerin temeli, malzemenin özdirencini ölçmeye dayanmaktadır. 

Öz direnç ölçümü, “4 nokta prob” cihazı ile yapılmaktadır. 4 nokta prob, çok ince ve 

aralarındaki uzaklık aynı olan dört tane tungsten iğneden oluĢmaktadır. Ġğneler arası 

mesafe, genellikle 1 mm kadardır. Her bir iğnenin arka tarafına yay konularak iğnenin 

ölçülen malzemeye en az zararı vermesi amaçlanmıĢtır. Bu dört iğne, mekanik olarak 

indirilip kaldırılabilen bir kolun ucuna takılmıĢtır. Yüksek impedanslı bir akım kaynağı 

ile dört adet iğnenin dıĢ taraftaki iki tanesine akım uygulanır. Bir voltametre ile iç 

taraftaki iki iğnenin arasındaki potansiyel ölçülür. Dört nokta probun çalıĢma ilkesi 

ġekil 4.4.‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 4.4. Elektriksel ölçümler için kullanılan 4 nokta prob cihazının çalıĢma ilkesi (Syed ve Dinesan, 

1991) 

 

Ġki elektrot ile pellet/film üzerine belirli potansiyelde akım uygulanırken, diğer 

iki elektrotla da akım Ģiddeti ölçülür ve direnç değerinden iletkenlik birimine geçilir. 

Polimer film örneği üzerine yerleĢtirilen dört adet platin elektrottan ikisine uygulanan 

farklı akım değerlerine karĢılık gelen potansiyel farkları diğer elektrotlarda okunur. 

Film halindeki polimer film kalınlıkları mikrometre yardımıyla ölçülür. Ġletkenlik 

değerini hesaplamada aĢağıdaki eĢitlik kullanılır (Syed ve Dinesan, 1991). 

 

  
   

   
                                                                                                    (4.1)                                                                       

 

Bu eĢitlikte; 

ζ= Öz ilektkenlik (S/cm) 

t= Polimer filmin kalınlığı (cm) 

R= Örneğin direnci 
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4.3.9. Kalorimetri 

Amerika Optik Derneği Renkmetri Komitesinin yaptığı tanıma göre renk; 

mekânsal veya geçici ıĢık özelliklerini içerir. IĢık, gözün retinasının uyarılmasından 

kaynaklanan ve görsel algılamalar aracılığıyla bir gözlemcinin farkına vardığı ıĢıksal 

enerjidir. Yüzey renkleri, renk uzay adı verilen matematiksel modellerde tanımlanır. 

Renk uzayları, bütün renkleri temsil edecek Ģekilde oluĢturulur. Renk uzayları 3D 

olarak tasarlanır. Çünkü¸ renkmetri biliminin temelini oluĢturan Grassmanníın birinci 

kanununa göre bir rengi belirlemek için birbirinden bağımsız üç değiĢkene gerek vardır. 

Renklerin renk uzayındaki yerleri bu değiĢkenlere göre belirlenir. Her renk uzayının 

kendine özgü¸ biçimde renk oluĢturması için bazı standartları vardır. Renk uzayları 

oluĢturulurken bir baĢka renk uzayına doğrusal ya da doğrusal olmayan yöntemlerle 

dönüĢüm yapılabilmelidir.  

CIE (Commission Internationale de L‟Eclairage: Uluslararası Aydınlatma 

Komisyonu) tarafından geliĢtirilen ve bütün renkler için renk ölçümü sağlayan yani 

renkmetride kullanılan uzaylardır. CIE Lab renk uzayında; bir rengin uyarımı 

değiĢtiğinde gözlemci bir süre sonra renkte bir farklılık algılar. CIE renk uzayının en 

belirgin özelliği renk uzayının algılama yönünden düzgün değiĢim göstermesidir. ġekil 

4.5.‟te gösterilen CIE lab renk uzayının bileĢen değerleri L:parlaklık, a,b: tonlama, 

doygunluktur. L bir rengin açıklığını, a ve b ise rengi oluĢturmaktadır. Bu değerler CIE 

XYZ renk uzayına bağımlı olarak hesaplanır. Bu hesaplama için gerekli iliĢki beyazın 

CIE XYZ uzayındaki değerleriyle sağlanır. Dolayısıyla bu değerlerin hesaplanması için 

yani X, Y ve Z değerlerinden L, a ve b değerlerinin hesaplanması için standart 

aydınlatıcının ve standart gözlemcinin hangisi olacağına karar verilmelidir (Schanda, 

2007). 

 

4.3.10. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

 

Taramalı elektron mikroskobunda, bulanık bir örneğin yüzeyi ince bir elektron 

demeti ile taranır, örnek önceden bir ıĢık iletici film ile kaplanmıĢtır. Demet örneğe 

çarptığı zaman geri saçılan elektronlar veya X-ıĢını fotonlarının toplanmasıyla oluĢan 

bir sinyal, mikroskop demetiyle senkronize bir tarama yapar. Bu sinyal örneğe göre 

geniĢ mesafelerde küçük olduğundan, görüntülerin derinliği büyüktür ve üç-boyutlu bir 

görüntü verirler (BeĢergil, 2003).  
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5. DENEYSEL KISIM 

 

5.1. 1,5-(1-Pirolil)-9,10-Antrakinon Monomerinin Sentezi  

 

100 mL‟lik iki boyunlu cam bir balon içerisine 2,4 g 1,5-diaminoantrakinon ve 

üzerine 50 mL glacial asetik asit ilave edilmiĢtir. Bu karıĢımın içerisine manyetik 

karıĢtırıcı eklenerek geri soğutucuya bağlı yağ banyosunda karıĢtırma ve ısıtma iĢlemine 

ġekil 5.2.„de gösterildiği gibi devam edilmiĢtir. 1‟er mL toplamda 4 mL DMF bir 

damlalık yardımıyla 15 dk aralıklarla balon içerisindeki karıĢıma eklenmiĢtir. Çözelti 

sabit sıcaklık altında geri soğutucuya bağlı yağ banyosunda 24 saat boyunca riflaks 

edilmiĢtir. 

 
ġekil 5.1. Pirol kısımları içeren monomerin sentez reaksiyonu a) 1,5-diaminoantrakinon, b) DMF c) 1,5-

(1-pirolil)-9,10-antrakinon 

 

Reaksiyonun (ġekil 5.1.) ilerlemesi ince tabaka kromatografisi(TLC) ile takip 

edilmiĢtir. TLC‟de baĢlangıç maddesi kaybolana kadar riflaks iĢlemine devam 

edilmiĢtir. Reaksiyon karıĢımında ürün yürütücü faz olarak etil asetat/toluen karıĢımı 

(1:5), durgun faz olarak silikajel 60 F254 kullanılarak ince tabaka kromatografisi ile 

ayrılmıĢtır. Reaksiyon sonunda yeni bir ürünün varlığı, ultraviyole ıĢık altında TLC ile 

belirlenmiĢtir. 

Ürün içerisindeki asetik asidin uzaklaĢtırılması için ġekil 5.3.„te gösterildiği gibi 

mikro damıtma düzeneği kurulmuĢtur. Kalan çökeltiye sıcakken köpürme bitene kadar 

NaHCO3 ilave edilmiĢtir. 100 mL‟ye yakın etil asetat ekleyip ayırma hunisi içinde 

ekstraksiyon uygulanmıĢ ve dipteki berrak çözelti atılmıĢtır. Ayırma hunisinde üstte 

kalan organik fazı ayırıp içerisine bir miktar CaCl2 ilave edilip ağzı kapalı olarak 

bekletilmiĢtir. CaCl2, süzgeç kağıdıyla süzülmüĢtür. Ayırma hunisini tıkayan 

parçacıkları da cam elyafı yardımıyla süzülmüĢtür. Elyafın üzerinde kalan parçacıkları 
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da THF ile yıkayarak süzgeç kağıdıyla tekrar süzülmüĢtür. CaCl2 ayırmak için süzülen 

kağıtlar da THF ile yıkanıp süzülmüĢtür. 

                   

ġekil 5.2. Geri soğutucuya bağlı yağ banyosu deney düzeneği   ġekil 5.3. Mikro damıtma deney düzeneği 

 

OluĢan çözeltilerin çözücülerinin döner buharlaĢtırıcıda uzaklaĢtırılmasıyla 

siyaha yakın renkte ürün elde edilmiĢtir. 
1
H-NMR (ġekil 6.1.) ve FTIR (ġekil 6.2.) 

spektrumlarına bakılarak sentezlenen ürünün beklenen ürün olan 1,5-(1-pirolil)-9,10-

antrakinon monomeri olduğu görülmüĢtür. 

 

5.2. Poli[1,5-(1-Pirolil)-9,10-Antrakinon] Monomerinin Elektrokimyasal 

Polimerizasyonu 

 

Monomerin elektrokimyasal polimerizasyonu ve elde edilen polimer filmin 

elektrokimyasal davranıĢı dönüĢümlü voltametri yöntemiyle incelenmiĢtir. Çözeltideki 

oksijen gazını uzaklaĢtırmak için çözeltiden bir süre azot gazı geçirilerek çalıĢmaların 

azot atmosferinde gerçekleĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Destek elektrolit olarak; tetra-n-

bütilamonyum tetrafloro borat (TBAFB) ve tetrabütilamonyum perklorat (TBAP) gibi 

destek elektrolitler polimer filmin elektropolimerizasyonu üzerinde iyi sonuç 

vermemiĢtir. Destek elektrolit olarak tetrabütilamonyum hekzaflorofosfat (TBAPF) 

seçilmiĢtir. Elektrokimyasal polimerizasyon; oda sıcaklığında, 0,1 M 

TBAPF/nitrobenzen ve 0,1 M TBAPF/metilenklorür destek elektrolit/çözücü 

ortamlarında dönüĢümlü voltametri yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

DönüĢümlü voltametri üç elektrotlu hücrede, referans elektrot olarak Ag/Ag
+
 tel, 

çalıĢma elektrotu olarak ITO kaplı cam ve karĢıt elektrot olarak Pt tel kullanılmıĢtır.  

Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimeri; 0,1 M TBAPF destek elektroliti 

ve 2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomeri bulunan azot atmosferinde CV 
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yöntemi kullanılarak elektrokimyasal olarak sentezlenmiĢtir. Monomerin 

polimerizasyonuna ait yükseltgenme ve indirgenme piklerine karĢılık gelen potansiyel 

değerleri bir potantiyostat ve dört giriĢli CV hücresi içeren sistemde kaydedilmiĢtir.  

ITO elektrotun temizliği, aseton ve etanol çözücüleri içeren ultrasonik banyoda 

yapılmıĢtır. Elektropolimerizasyon sonrasında reaksiyona girmeyen monomer; polimer 

film(24 µm) kaplı ITO elektrot yüzeyinden kullanılan çözücü ortamında yıkanarak 

uzaklaĢtırılmıĢtır. Polimer filmlerin elektrokimyasal cevapları; monomer barındırmayan 

0,1 M TBAPF/nitrobenzen, asetonitril ve metilenklorür üç farklı cevap çözeltisi 

ortamlarında, üç elektrotlu elektrokimyasal hücre içerisinde incelenmiĢtir 

Elektroaktifliği en iyi olan polimer filmin eldesi için monomerin yükseltgenme 

ve indirgenme piklerinin gözlendiği potansiyel tarama aralığı araĢtırılmıĢtır. 

Polimerizasyon için seçilen en uygun potansiyel tarama aralığında; potansiyel tarama 

hızı, monomer deriĢimi ve döngü sayısı gibi parametrelerin de polimerizasyona etkisi 

incelenmiĢtir.  

 

5.3. Spektroelektrokimyasal ÇalıĢmalar 

 

Ġletken polimerlerin redoks anahtarlama halleri arasındaki optik özelliklerindeki 

değiĢim spektroelektrokimyasal analizlerle incelenmiĢtir. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-

antrakinon] polimeri; üç elektrotlu sistemde 0,1 M TBAPF/nitrobenzen ve 0,1 M 

TBAPF/metilenklorür destek elektrotlit/çözücü ortamlarında, azot atmosferinde, 

elektrokimyasal hücre içerisinde potansiyodinamik yöntemle sentezlenmiĢtir. 

Reaksiyona girmeyen monomer, ITO elektrot yüzeyinde kaplanan polimer filmin 

üzerinden çalıĢmada kullanılan çözücü ortamında yıkanarak uzaklaĢtırılmıĢtır.  

Polimer filmlerin, uygulanan potansiyelin değiĢmesi ile indirgenme ve 

yükseltgenme potansiyel değerleri arasında oluĢan elektronik değiĢiklikleri 

spektroelektrokimyasal çalıĢmalarla incelenmiĢtir. Spektroelektrokimyasal çalıĢmalar; 

monomer barındırmayan 0,1 M TBAPF/nitrobenzen, asetonitril ve metilenklorür destek 

elektrolit/ üç farklı cevap çözeltisi ortamında, üç elektrotlu sistemde kuartz küvet 

içerisinde incelenmiĢtir. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] filminin absorpsiyon 

spektrumları farklı potansiyel değerleri uygulanarak kaydedilmiĢtir. Kronoabsorbimetri 

yöntemi olarak bilinen, kronoamperometri ve optik spektroskopi yöntemleri 

birleĢtirilerek polimer filmin % T değerlerindeki değiĢimler incelenmiĢtir. 
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5.4. Renk Ölçümleri 

 

Elektrokromizmin kaynağı redoks halleri arasında değiĢen farklı görünür bölge 

elektronik absorpsiyon bantlarının üretiminden kaynaklanmaktadır. Polimer filmin 

redoks halleri arasındaki renk değiĢimi; iki renk arasında veya transparan hal ile renkli 

hal arasında olabilir.  

Kolorimetri ölçümleri CIE Lab renk uzayı sistemi kullanılarak yapılmıĢtır. 

Polimer filme ait L, a ve b değerleri UV görünür bölge spektrofotometresi kullanılarak 

ölçülmüĢtür. ITO elektrot yüzeyinde sentezlenen polimer filme yükseltgenme ve 

indirgenme potansiyelleri arasında seçilen sabit potansiyellerde 20 s süreyle 

kronoamperometri uygulanmıĢ ve 15. s‟de durdurularak L, a ve b değerleri 

kaydedilmiĢtir. Redoks halleri arasında uygulanan farklı potansiyellerde renk 

değiĢiminin oluĢtuğu hem polimer filmlerin fotoğrafları çekilerek hem de düzgün 

değiĢen L, a ve b değerleri tablo haline getirilerek sayısal verilerle gösterilmiĢtir.  
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6. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMALAR 

 

6.1. [1,5-(1-Pirolil)-9,10-Antrakinon] Monomerinin Spektroskopik 

Karakterizasyonu 

 

Monomerin yapısal karakterizasyonu FTIR ve 
1
H-NMR spektroskopisi 

yöntemleri ile incelenmiĢtir. Sentezlenen 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerinin 

yapısını açıklayabilmek için, yapısında 1,5-DAAQ bulunan 1,5-(1-pirolil)-9,10-

antrakinon monomerine ait absorpsiyon pikleri, analitik saflıktaki 1,5-DAAQ‟a ait 

absorpsiyon pikleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 6.1.‟de analitik saflıktaki 1,5-DAAQ ile 

sentezlenen 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerinin FTIR spektrumları 

karĢılaĢtırılarak verilmiĢtir.  

 
ġekil 6.1. a) 1,5-DAAQ ve b) 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerine ait FTIR spektrumu 
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ġekil 6.1.a„da analitik saflıktaki 1,5-diamioantrakinona ait FTIR spektrumunda 

3420-3320 cm
-1

 dalga boyundaki simetrik ve asimetrik –NH2 gerilme titreĢimlerine ait 

absorpsiyon pikleri gözlenmiĢtir. 1620 cm
-1

 dalga boyunda kinon gruplarının C=O 

gerilme titreĢimlerinin absorpsiyon piki, 1460 cm
-1

 dalga boyunda C-NH-C formunun 

bağlantılarından kaynaklanan orta Ģiddetli C-N piki oluĢmuĢtur. 1390 cm
-1

 dalga 

boyunda gözlenen pikin monomerin C-N gerilme titreĢimindeki primer amino 

gruplarına ait olduğu saptanmıĢtır (Liu ve ark., 2013). 771-551 cm
-1

 aralığındaki dalga 

boyunda antrakinon yapısındaki düzlem dıĢındaki C-H bağlarının eğilme titreĢimlerine 

ait absorpsiyon pikleri gösterilmiĢtir. 1660-2000 cm
-1

 aralığındaki dalga boyunda mono-

sübstitütüston ketona ait aromatik  overtone bantları oluĢmuĢtur (Bruice, 2003). 1170 ve 

1040 cm
-1

 dalga boyundaki pikler düzlem dıĢı C-N eğilme titreĢimleri, 1550 cm
-1

 dalga 

boyundaki pikler ise kinon halkasındaki C=C çift bağlarının gerilmesi olarak 

belirlenmiĢtir (Morales ve ark., 1997; Paula ve ark., 2004). 

1,5-DAAQ‟a ait ġekil 6.1.a‟da gösterilen spektrumda 3420-3320 cm
-1

 dalga 

boyunda –NH2 gerilme titreĢimlerine ait piklerin 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinonun 

sentezi sırasında kaybolduğu görülmüĢtür (Liu ve ark., 2013). 2950 cm
-1

 dalga boyunda 

gösterilen pik 1,5-sübstitüte pirol aromatik yapısındaki =C-H bağlarının absorpsiyon 

piki olduğu belirlenmiĢtir (Wang ve ark., 2012). Analitik saflıktaki 1,5-DAAQ‟a ait 

spektrumda gösterilen C=O‟ya ait absorpsiyon piki 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon 

monomerine ait spektrumda 1680  cm
-1

 dalga boyuna kaymıĢtır (Li ve ark., 2013).  

Monomere ait spektrumda orta Ģiddetli pik oluĢturan C-N bağlarına ait absorpsiyon piki, 

sentez sonrası pirol yapısında yer aldığından ġekil 6.1.b‟de 1450 cm
-1

 dalga boyuna 

kaymıĢ ve daha kuvvetli pik oluĢturmuĢtur. Monomere ait 740 ve 720 cm
-1

 dalga 

boyundaki absorpsiyon piki; C-H bağlarına ait eğilme titreĢimlerinin kaynaklanmıĢtır 

(Bruice, 2003). 1310, 1230 ve 1260 cm
-1

 dalga boyundaki kuvvetli absorpsiyon pikleri 

ise DMF‟ye ait C-O bağına ait olduğu belirlenmiĢtir (Borthakur ve ark., 2010). 1230 ile 

740 cm
-1

 dalga boyu arası düzlem dıĢı C-N gerilme titreĢimlerine karĢılık olarak 

belirlenmiĢtir. BaĢlangıç maddesinde görülen benzen ve kinon halkalarında bulunan 

C=C çift bağına ait absorpsiyon piki de monomere ait spektrumda 1580 cm
-1

 dalga 

boyuna kaymıĢtır (Morales ve ark., 1997; Paula ve ark., 2004). 

1,5-DAAQ‟na ait 
1
H-NMR spektrumu da göz önüne alınarak yapılan analiz 

sonucunda; δ:1,0 ppm ve δ:1,41 ppm‟de gözlenen piklerin Ar-H-piridinlerin, δ:1,01 

ppm‟de gözlenen triplet pikin ve δ:1,09‟da gözlenen çoklu pikin Ar-H‟e karĢılık geldiği 

belirlenmiĢtir. 7,27 ppm‟e karĢılık gelen pik ise çözücü olarak kullanılan CDCl3‟e ait 
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olduğu belirlenmiĢtir. Sentezlenen ürün içinde DMF‟ye ait pikler de gözlenmiĢtir. 

Bunlar; δ:1,61 ppm -OCH3-‟te bulanan hidrojenleri, δ:0,32 ppm‟de gözlenen pikin -

OCH3-‟ün bağlı olduğu -CH- yapısına, δ:0,82 ppm‟de gözlenen pikin DMF‟ye ait -CH2- 

yapısına ait olduğu hesaplanmıĢtır. 

1
H-NMR ve FTIR sonuçları incelendiğinde elde edilen ürünün 1,5-(1-pirolil)-

9,10-antrakinon olduğu kesin olarak belirlenmiĢtir.  

 

 

ġekil 6.2. 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerine ait 1H-NMR spektrumu (CDCl3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ (ppm) 
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6.2. Poli[1,5-(1-Pirolil)-9,10-Antrakinon] Polimerinin Üretimi 

 

6.2.1. Nitrobenzen ortamında polimerizasyon 

 

6.2.1.1. Potansiyel tarama aralığının incelenmesi 

 

Elektrokimyasal polimerizasyon, 2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon 

monomeri içeren 0,1 M TBAPF/nitrobenzen destek elektrolit/çözücü ortamında sürekli 

potansiyel taraması ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerinin 

elektropolimerizasyonu için uygun olan potansiyel tarama aralığı araĢtırılmıĢtır. -2 V ile  

+2 V potansiyel tarama aralığında monomerin indirgenme ve yükseltgenme pikleri 

incelenmiĢtir. Pozitif potansiyel sınırı 0 V‟ta sabit tutularak ilki monomerin 

yükseltgenme pikinin ötesi +1,5 V ve diğeri ise +1,8 V bitiminden olacak Ģekilde 

değiĢtirilmiĢtir. 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomeri; 0,1 M TBAPF/nitrobenzen 

ortamında 0 V ile +1,5 V (ġekil 6.3.a) ve 0 V ile +1,8 V (ġekil 6.3.b) pozitif potansiyel 

tarama aralığında 100 mV/s tarama hızı ve 25 döngü uygulanarak ITO kaplı cam 

elektrot yüzeyinde (A:1,5 cm
2
) polimerleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma elektrotu; her çalıĢma 

sonrasında nitrobenzen ortamında yıkanarak reaksiyona girmeyen monomer ve 

elektrolit fazlasından temizlenmiĢtir. Elektropolimerizasyonla çalıĢma elektrotu 

yüzeyinde kaplanan polimerin cevap voltomogramları; 0,1 M TBAPF/nitrobenzen 

destek elektrolit/çözücü ortamında kaydedilmiĢtir. ġekil 6.3.a ve 6.3.b grafikleri 

incelendiğinde; 0 V ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında gösterilen oklar yönünde 

polimer zincirinin büyümesi artmıĢtır. 0 V ile +1,8 V potansiyel tarama aralığında 

yükseltgenme ve indirgenme piklerine ait potansiyel akımlar ilk beĢ döngüden sonra ok 

yönünde azalmıĢtır. 0 V ile +1,5 V pozitif potansiyel tarama aralığında polimer film 

büyümesinin ve elektroaktifliğin daha iyi olduğu görülmüĢtür. 
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ġekil 6.3. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine ait a) 0 V ile +1,5 V, b) 0 V ile +1,8 V 

potansiyel tarama aralıklarında nitrobenzen ortamında polimerizasyon ve oluĢan polimerin -0,5 V ile +1,5 

V potansiyel tarama aralığında 0,1 M TBAPF/asetonitril ortamında elektrokimyasal cevaplarına ait 

dönüĢümlü voltomogramları (v:100 mV/s) 

 

Negatif potansiyel sınırın belirlenmesi için; pozitif potansiyel sınırı +1,5 V ve 

+1,8 V‟ta sabit tutularak indirgenme pikinin ötesi -0,5 V ve diğeri -0,7 V potansiyel 

değerleri olacak Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. ġekil 6.4.c ve 6.4.d grafiği incelendiğinde; +1,5 

V pozitif potansiyel sınırı seçilmiĢ ve -0,5 V ile -0,7 V negatif potansiyel değerlerinde 

dönüĢümlü voltomogramlar incelenmiĢtir. ġekil 6.4.c‟de -0,5 V ile +1,5 V potansiyel 

tarama aralığında indirgenme ve yükseltgenme pikleri belirgin olarak gözlenmiĢtir. 

Yükseltgenme ve indirgenme pik akımları gösterilen ok yönünde artmıĢtır. -0,5 V ile 

+1,5 V potansiyel tarama aralığında gerçekleĢtirilen polimerizasyonun büyümesi -0,7 V 
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ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında gerçekleĢtirilen polimerizasyona göre daha iyi 

olduğu görülmüĢtür. Fakat ġekil 6.4.c ve 6.4.d‟deki cevap voltomogramları 

karĢılaĢtırıldığında  -0,7 V ile +1,5 V aralığında sentezlenen polimer filmin 

elektroaktifliğinin daha iyi olduğu belirlenmiĢtir.  

 

 
ġekil 6.4. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine ait c) -0,5 V ile +1,5 V, d) -0,7 V ile +1,5 V 

potansiyel tarama aralıklarında nitrobenzen ortamında polimerizasyon ve oluĢan polimerin -0,5 V ile +1,5 

V potansiyel tarama aralığında 0,1 M TBAPF/asetonitril ortamında elektrokimyasal cevaplarına ait 

dönüĢümlü voltomogramları (v:100 mV/s) 

 

Negatif potansiyel sınırın belirlenmesinde ikinci adım olarak; +1,8 V pozitif 

potansiyel değeri sabit tutulmuĢ ve negatif potansiyel -0,5 V ile -0,7 V potansiyel 

değerleri arasında değiĢtirilmiĢtir. ġekil 6.5.e ve 6.5.f‟deki grafiklerde +1,8 V pozitif 

potansiyel uygulandığında gösterilen oklar yönünde yükseltgenme ve indirgenme pik 
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akımları azalmıĢ, sentezlenen filmin elektroaktifliğinin iyi olmadığı cevap 

voltomogramlarından belirlenmiĢtir. 

 

 

 
 
ġekil 6.5. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine ait e) -0,5 V ile +1,8 V ve f) -0,7 V ile +1,8 V 

potansiyel tarama aralıklarında nitrobenzen ortamında polimerizasyon ve oluĢan polimerin -0,5 V ile +1,5 

V potansiyel tarama aralığında 0,1 M TBAPF/asetonitril ortamında elektrokimyasal cevaplarına ait 

dönüĢümlü voltomogramları (v:100 mV/s) 

 

1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerine ait yükseltgenme ve indirgenme 

potansiyel değerleri yapılan çalıĢmalar sonucu incelenmiĢtir. Elektropolimerizasyon; 2 

mM monomer ve 0,1 M TBAPF/nitrobenzen ortamında 100 mV/s potansiyel tarama 
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potansiyel aralığı olarak negatif potansiyel sınırı -0,7 V, pozitif potansiyel sınırı ise +1,5 

V olarak belirlenmiĢtir.  

Potansiyel tarama aralığı çalıĢmaları sonucu belirlenen Ģartlarda sentezlenmiĢ 

olan polimere ait polimerizasyon voltomogramı ve bu polimerizasyona ait monomersiz 

destek elektrolit/çözücü ortamındaki voltomogram ġekil 6.6.‟da gösterilmiĢtir. 

Polimerizasyon voltomogramı incelendiğinde monomere ait ilk yükseltgenme piki 

+1,45 V‟ta gözlenmiĢtir. Monomerin yükseltgenmesinin ardından polimerin yüzeyde 

oluĢmasından dolayı polimere ait indirgenme pikleri +1,0 V‟ta ve 0,0 V‟ta meydana 

gelmiĢtir. Polimerin indirgenmesinin tamamlanmasının ardından +0,8 V‟ta polimere ait 

ilk yükseltgenme piki meydana gelmiĢtir. Ġlerleyen döngü sayısıyla birlikte 

voltomogramda monomere ait yükseltgenme pikinin akım Ģiddeti azalmıĢtır. Üçüncü 

döngüyle birlikte polimere ait ikinci bir yükseltgenme +1,1 V‟ta ve ardından polimere 

ait yeni indirgenme piki ise +1,25 V‟ta oluĢmuĢtur. Döngü sayısının artmasıyla birlikte 

yükseltgenme ve indirgenme piklerinin akım Ģiddetleri artmıĢtır. Poli[1,5-(1-pirolil)-

9,10-antrakinon] polimer filminin monomersiz ortamdaki voltomogramı incelendiğinde 

ise polimere ait +1,5 V ve +1,0 V‟ta yarı tersinir indirgenme-yükseltgenme piklerinin 

olduğu görülmüĢtür. 

 

ġekil 6.6.  Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine ait -0,7 V ile +1,5 V potansiyel tarama 

aralığında nitrobenzen ortamında gerçekleĢtirilen kaplama polimerizasyonuna ait dönüĢümlü 

voltomogram (v:50 mV/s) 
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6.2.1.2. Potansiyel tarama hızının incelenmesi 

 

Polimerizasyon için seçilen -0,7 V ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında 

tarama hızının elektropolimerizasyona etkisi incelenmiĢtir. 2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-

antrakinon monomeri içeren 0,1 M TBAPF/nitrobenzen ortamında sürekli potansiyel 

taraması ile farklı tarama hızlarında elektrokimyasal polimerizasyonlar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Potansiyel tarama aralığı -0,7 V ile +1,5 V, döngü sayısı ise 40‟da 

sabit tutulmuĢtur ve 25 mV/s, 50 mV/s, 100 mV/s ve 200 mV/s potansiyel tarama 

hızlarında polimerizasyonlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon 

polimerinin elektrokimyasal cevap voltomogramlarının karĢılaĢtırıldığı ġekil 6.7.‟de 

gösterildiği grafikte; polimer filmin elektro aktivitesinin en yüksek olduğu potansiyel 

tarama hızının 50 mV/s olduğuna karar verilmiĢtir. Potansiyodinamik polimerizasyon 

sırasında potansiyel tarama hızı düĢükken kalın ve kompakt yapıda film oluĢmuĢ, 

elektroaktiviteye olan direnç artmıĢtır. Yüksek potansiyel tarama hızında ise polimer 

film yüzeyde oluĢmuĢ, film miktarı azaldığından polimere ait pik akımları da azalmıĢtır.  

 
ġekil 6.7. Nitrobenzen ortamında sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine uygulanan 

farklı potansiyel tarama hızlarının 0,1 M TBAPF/asetonitril cevap çözeltisinde karĢılaĢtırılması 
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6.2.1.3. Döngü sayısının incelenmesi 

 

2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomeri, 0,1 M TBAPF/nitrobenzen 

ortamında 50 mV/s tarama hızında -0,7 V ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında 10, 

20, 25 ve 40 döngü uygulanan polimerizasyonlar gerçekleĢtirilmiĢ ve döngü sayısının 

polimerizasyona etkisi incelenmiĢtir. Döngü sayısının artması sonucu film kalınlığının 

arttığı ve renginin koyulaĢtığı görülmüĢtür. Ancak 25. döngüden sonraki artan döngü 

sayılarında polimerizasyon gerçekleĢtiğinde, cevap voltomogramında gözlenen pik 

akımlarının azalma olmuĢtur. Ġndirgenme ve yükseltgenme maksimum pik akımının 

gözlendiği 25 döngü elektropolimerizasyon döngü sayısı olarak belirlenmiĢtir. ġekil 

6.8.‟de gösterilen grafikte yüksek döngü sayıları çalıĢıldığında kalın ve kompakt yapıda 

film oluĢmuĢ ve polimer film miktarı arttığından polimere ait pik akımı da artmıĢtır. 

DüĢük döngü sayılarında ise ince yapılı polimer film oluĢmuĢ ve polimere ait pik akımı 

azalmıĢtır. 

 
ġekil 6.8. Nitrobenzen ortamında sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine uygulanan 

farklı döngü sayılarının 0,1 M TBAPF/asetonitril cevap çözeltisinde karĢılaĢtırılması 
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6.2.1.4. Monomer deriĢiminin incelenmesi 

 

Optimum Ģartlarda elektrokimyasal olarak sentezlenmiĢ olan polimeri elde 

etmek amacıyla son olarak monomer deriĢiminin etkisi incelenmiĢtir. 2 mM 1,5-(1-

pirolil)-9,10-antrakinon monomeri ve 0,1 M TBAPF/nitrobenzen ortamında 25 döngü 

ve 50 mV/s tarama hızında -0,7 V ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında 2 mM, 4 mM 

ve 6 mM monomer deriĢimlerinin polimerizasyonları gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 6.9.‟da 

yüksek monomer deriĢiminin çalıĢılmasıyla ITO elektrot yüzeyinde kalın ve kompakt 

yapıda oldukça koyu renkli polimer film oluĢmuĢ, polimer filme ait pik akımı artmıĢtır. 

DüĢük monomer deriĢiminde çalıĢıldığında ise ince yapılı polimer film oluĢmuĢ ve 

polimere ait pik akımı azalmıĢtır.  Polimer filmin büyümesinin ve elektroaktifliğin en 

iyi olduğu deriĢim 2 mM olarak belirlenmiĢtir.  

 
ġekil 6.9. Nitrobenzen ortamında sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine uygulanan 

farklı monomer deriĢimlerinin 0,1 MTBAPF/asetonitril cevap çözeltisinde karĢılaĢtırılması 

Yapılan deneyler sonucunda; elektroaktif bölge -0,7 V ve  +1,5 V aralığı, 

potansiyel tarama hızı 50 mV/s, döngü sayısı 25 ve monomer deriĢimi 2 mM olarak 

belirlenmiĢtir.  
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6.2.1.5. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerinin pik akımına potansiyel 

tarama hızının etkisi 

Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerinin elektropolimerizasyonunun 

diffüzyon kontrollü olarak mı yoksa elektrot üzerine adsorpsiyon kontrollü olarak mı 

gerçekleĢtiği araĢtırılmıĢtır. Polimerin sürekli potansiyel taraması ile 

elektropolimerizasyonuna potansiyel tarama hızının etkisini incelemek için 

elektropolimerizasyon sırasında kullanılan potansiyel tarama aralığı +1,5 V ile -0,7 V, 

döngü sayısı 25‟de sabit tutularak nitrobenzen ortamında kaplama yapılmıĢ ve bu 

kaplamanın nitrobenzen boĢ çözeltisindeki cevabına değiĢik potansiyel tarama 

hızlarında bakılmıĢtır. Polimerin elektrot yüzeyine difüzyon kontrollü ya da adsorpsiyon 

kontrollü olarak mı tutunduğunu görmek amacıyla Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] 

polimer filmine uygulanan potansiyel tarama hızının katodik ve anodik pik akım 

Ģiddetleri ile değiĢimi incelenmiĢtir. 25-1000 mV/s potansiyel tarama hızı aralığında; 

anodik pik akımı ve katodik pik akımına potansiyel tarama hızına etkisi araĢtırılmıĢtır. 

BoĢ cevap çözeltisinde elde edilen voltomogramların 2. döngüleri ġekil 6.10„da 

çakıĢtırılmıĢtır. Polimere uygulanan potansiyel tarama hızları arttıkça, anodik ve katodik 

pik akım Ģiddetleri de artıĢ meydana gelmiĢtir. Grafiklerde gözlenen veriler ölçülen pik 

akımlarının polimere ait olduğunu göstermiĢtir. 

 

ġekil 6.10. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] kaplı elektrotların 0,1 M TBAPF/nitrobenzen 

çözeltisinde farklı tarama hızlarının çakıĢtırılmasıyla elde edilen voltomogram 
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ġekil 6.11.‟de 25-200 mV/s düĢük potansiyel tarama aralıklarında polimere ait 

pik akımının potansiyel tarama hızı ve potansiyel tarama hızının kareköküyle değiĢimi 

incelenmiĢtir. DüĢük potansiyel tarama hızlarında; polimerin yükseltgenmesiyle birlikte 

negatif yüklü iyonlar polimer içerisine diffüzlenerek polimerin ĢiĢmesine sebep 

olmuĢtur. Ġndirgenme sırasında ise polimer içerisindeki iyonlar polimer dıĢına 

diffüzlenerek polimerin eski haline dönmesini sağlamıĢtır. Polimerin 

elektroaktivitesinin ġekil 6.11.a‟da potansiyel tarama hızı ile akım grafiğinin lineer 

olması, elektropolimerizasyonun düĢük potansiyel tarama hızlarında elektrot yüzeyine 

adsorpsiyon kontrollü olarak gerçekleĢtiğini göstermiĢtir.  
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ġekil 6.12‟de gösterilen grafiklerde ise 200-1000 mV/s yüksek potansiyel tarama 

hızlarında potansiyel tarama hızının karekökünün polimere ait pik akımına karĢı 

çizildiği grafiğin de lineer olduğu görülmüĢtür. Çizilen grafikler nitrobenzen ortamında 

incelenen polimer filmin, yüksek potansiyel tarama hızlarında elektroaktivitesinin 

diffüzyon kontrollü olarak gerçekleĢtiği düĢük potansiyel tarama hızında ise elektrot 

yüzeyine adsorpsiyon kontrollü olarak gerçekleĢtiği ve polimer filmin ITO elektrot 

yüzeyine iyi yapıĢtığını göstermiĢtir.   

 

 

 

 
ġekil 6.12.  Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimer filmine ait pik akımlarının a) 200 mV/s-1000 

mV/s potansiyel tarama hızına karĢı, b) potansiyel tarama hızının kareköküne karĢı değiĢim grafiği 
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Aynı çalıĢma nitrobenzen ortamında üretilen polimer filmin 0,1 M 

TBAPF/asetonitril boĢ cevap çözeltisinde yapılan çalıĢmaları için de yapılmıĢtır. 100-

1000 mV/s potansiyel tarama hızı aralığında; anodik pik akımı ve katodik pik akımına 

potansiyel tarama hızına etkisi araĢtırılmıĢtır. Nitrobenzen ortamında üretilen polimer 

filmin,  0,1 M TBAPF/asetonitril boĢ cevap çözeltisinde elde edilen voltomogramların 

2. döngüleri ġekil 6.13„de çakıĢtırılmıĢtır. Polimere uygulanan potansiyel tarama hızları 

arttıkça, anodik ve katodik pik akım Ģiddetlerinde de artıĢ meydana gelmiĢtir. 

Grafiklerde gözlenen veriler ölçülen pik akımlarının polimere ait olduğunu göstermiĢtir. 

 

ġekil 6.13. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] kaplı elektrotların 0,1 M TBAPF/asetonitril çözeltisinde 

farklı tarama hızlarının çakıĢtırılmasıyla elde edilen voltomogram 

 

ġekil 6.14‟te asetonitril ortamında polimere uygulanan 100-1000 mV/s yüksek 

potansiyel tarama hızlarında potansiyel tarama hızına karĢı polimere ait pik akımının 

grafiğinin potansiyel tarama hızına karĢı polimere ait pik akım grafiğine göre daha 

lineer olduğu görülmüĢtür. Yükseltgenme ve indirgenme sırasında iyonların diffüzyonu 

sorunsuz olarak gerçekleĢmiĢ, polimerin elektroaktivitesinin elektrot yüzeyine 

adsorpsiyon kontrollü olarak gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. 
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ġekil 6.14. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimer filmine ait pik akımlarının a) 100 mV/s-1000 

mV/s potansiyel tarama hızına karĢı, b) potansiyel tarama hızının kareköküne karĢı değiĢim grafiği 

 

6.2.2. Metilenklorür ortamında polimerizasyon 

 

6.2.2.1. Potansiyel tarama aralığının incelenmesi 

 

Elektrokimyasal polimerizasyon, 2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon 

monomeri içeren 0,1 M TBAPF/metilenklorür destek elektrolit/çözücü ortamında 

sürekli potansiyel taraması ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon 

monomerinin elektropolimerizasyonu için uygun olan potansiyel tarama aralığı 
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araĢtırılmıĢtır. -2 V ile  +2 V potansiyel tarama aralığında monomerin indirgenme ve 

yükseltgenme pikleri incelenmiĢtir. Potansiyel tarama aralığı incelenirken nitrobenzen 

ortamında gerçekleĢtirilen polimerizasyonda polimerin elektrokimyasal davranıĢı esas 

alınmıĢtır. Negatif potansiyel sınırı indirgenme pikinin gözlendiği -0,5 V ötesi -0,7 V 

olarak belirlenmiĢtir. 2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomeri; 0,1 M TBAPF/ 

metilenklorür destek elektrolit/çözücü ortamında -0,7 V ile +1,5 V ve -0,7 V ile +1,8 V 

pozitif potansiyel tarama aralığında 100 mV/s tarama hızı ve 25 döngü uygulanarak ITO 

elektrot yüzeyinde (A:1,5 cm
2
) polimerleĢtirilmiĢtir. ġekil 6.15.a ve 6.15.b‟deki grafikte 

gösterilen oklar yönünde yükseltgenme ve indirgenme pik akımlarındaki değiĢim 

gösterilmiĢtir. -0,7 V ve +1,5 V potansiyel tarama aralığında polimerleĢme sağlanmıĢ ve 

ITO elektrot yüzeyinde koyu renkli polimer film elde edilmiĢtir. Polimerizasyon için 

seçilen bu potansiyel değerlerinde polimer filmin elektroaktifliğinin daha iyi olduğu 

cevap voltomogramından belirlenmiĢtir 

. 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 6.15. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine ait a) -0,7 V ile +1,5 V, b) -0,7 V ile +1,8 V 

potansiyel tarama aralıklarında metilenklorür ortamında polimerizasyon ve oluĢan polimerin -0,5 V ile 

+1,5 V potansiyel tarama aralığında 0,1 M TBAPF/asetonitril ortamında elektrokimyasal cevaplarına ait 

dönüĢümlü voltomogramları (v:100 mV/s) 
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ġekil 6.15.a‟da sentezlenen polimere ait voltomogram incelendiğinde monomere 

ait ilk yükseltgenme piki +1,47 V‟ta gözlenmiĢtir. Monomerin yükseltgenmesinde sonra 

çalıĢma elektrotu yüzeyinde oluĢan polimer filmin indirgenme piki +0,9 V‟ta 

oluĢmuĢtur. Polimere ait ilk yükseltgenme piki +0,7 V‟ta meydana gelmiĢtir. Döngü 

sayısındaki artıĢla beraber monomerin yükseltgenme piki akım Ģiddetin azalmıĢ, 

polimerin indirgenme ve yükseltgen piki akım Ģiddeti artmıĢtır.  

 

6.2.2.2. Potansiyel tarama hızının incelenmesi 

 

2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomeri ve 0,1 M TBAPF/metilenklorür 

ortamında -0,7 V ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında, 50 mV/s, 100 mV/s ve 150 

mV/s potansiyel tarama hızlarında 40 döngü uygulanan polimerizasyonlar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon polimerinin elektrokimyasal cevap 

voltomogramlarının karĢılaĢtırıldığı ġekil 6.16.‟da potansiyodinamik polimerizasyon 

sırasında potansiyel tarama hızı düĢükken kalın ve kompakt yapıda film oluĢmuĢ, 

elektroaktiviteye olan direnç artmıĢtır. Yüksek potansiyel tarama hızında ise polimer 

film yüzeyde oluĢmuĢ, film miktarı azaldığından polimere ait pik akımları da azalmıĢtır. 

Polimer filmin elektro aktivitesinin en yüksek olduğu potansiyel tarama hızının 50 mV/s 

olarak belirlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ġekil 6.16. Metilenklorür ortamında sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine 

uygulanan farklı potansiyel tarama hızlarının 0,1 M TBAPF/metilenklorür cevap çözeltisinde 

karĢılaĢtırılması 
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6.2.2.3. Döngü sayısının incelenmesi 

 

Polimerizasyon için seçilen -0,7 V ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında döngü 

sayısının elektropolimerizasyona etkisi incelenmiĢtir.  2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-

antrakinon monomeri ve 0,1 M TBAPF/metilenklorür destek elektrolit/çözücü 

ortamında 50 mV/s tarama hızında -0,7 V ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında ġekil 

6.17.‟de gösterildiği gibi 5, 15 ve 25 döngü uygulanan polimerizasyonlar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 2. döngüden sonra cevap voltomogramında gözlenen pik 

akımlarının azalma olmuĢtur. Ġndirgenme ve yükseltgenme maksimum pik akımının 

gözlendiği 15 döngü elektropolimerizasyon için uygun olduğu belirlenmiĢtir. Döngü 

sayısının artması sonucu kalın ve kompakt yapıda polimer film oluĢmuĢ, polimere ait 

pik akımı artmıĢtır. DüĢük döngü sayıları çalıĢıldığında ise ince yapılı polimer film 

oluĢmuĢ, polimere ait pik akımı azalmıĢtır. 15 döngüde film kalınlığı oldukça ince 

olduğundan 25 döngü elektropolimerizasyon döngü sayısı olarak belirlenmiĢtir. 

 
ġekil 6.17. Metilenklorür ortamında sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine 

uygulanan farklı döngü sayılarının 0,1 M TBAPF/metilenklorür cevap çözeltisinde karĢılaĢtırılması 

 

-0,7 V ile +1,5 V potansiyel tarama aralığında 0,1 M TBAPF/metilenklorür 

destek elektrolit/çözücü ortamında 25 döngü ve 50 mV/s tarama hızında 2 mM 

monomer deriĢiminin polimerizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. ITO elektrot yüzeyinde 
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siyaha yakın renkte polimer filmi oluĢmuĢ, optokimyasal çalıĢmaları etkileyeceğinden 

farklı deriĢimler çalıĢılmamıĢtır. 

Yapılan deneyler sonucunda; 2 mM monomer deriĢiminde gerçekleĢtirilen 

polimerizasyonların optimum potansiyel tarama aralığı -0,7 V ile +1,5 V, potansiyel 

tarama hızı 50 mV/s ve döngü sayısı 25 olarak belirlenmiĢtir.  

 

6.2.2.4. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerinin pik akımına potansiyel 

tarama hızının etkisi 

Polimerin sürekli potansiyel taraması ile elektropolimerizasyonuna potansiyel 

tarama hızının etkisini araĢtırmak için elektropolimerizasyon sırasında kullanılan 

potansiyel tarama aralığı +1,5 V ile -0,7 V, döngü sayısı 25‟de sabit tutularak 

metilenklorür ortamında kaplama yapılmıĢ ve bu kaplamanın metilenklorür boĢ 

çözeltideki cevabına değiĢik potansiyel tarama hızlarında bakılmıĢtır. Polimerin elektrot 

yüzeyine difüzyon kontrollü ya da adsorpsiyon kontrollü olarak mı tutunduğunu görmek 

amacıyla Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimer filmine uygulanan potansiyel 

tarama hızının katodik ve anodik pik akım Ģiddetleri ile değiĢimi incelenmiĢtir. BoĢ 

cevap çözeltisinde elde edilen voltomogramların 2. döngüleri ġekil 6.18„de 

çakıĢtırılmıĢtır. Polimere uygulanan potansiyel tarama hızları arttıkça, anodik ve katodik 

pik akım Ģiddetlerinde de artıĢ meydana gelmiĢtir. Grafiklerde gözlenen veriler ölçülen 

pik akımlarının polimere ait olduğunu göstermiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.18. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] kaplı elektrotların 0,1 M TBAPF/asetonitril çözeltisinde 

farklı tarama hızlarının çakıĢtırılmasıyla elde edilen voltomogram 
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ġekil 6.19‟da 25-200 mV/s düĢük potansiyel tarama aralıklarında polimere ait 

pik akımının potansiyel tarama hızı ve potansiyel tarama hızının kareköküyle değiĢimi 

incelenmiĢtir. DüĢük potansiyel tarama hızlarında; polimerin yükseltgenmesiyle birlikte 

negatif yüklü iyonlar polimer içerisine diffüzlenerek polimerin ĢiĢmesine sebep 

olmuĢtur. Ġndirgenme sırasında ise polimer içerisindeki iyonlar polimer dıĢına 

diffüzlenerek polimerin eski haline dönmesini sağlamıĢtır. ġekil 6.18.b‟de potansiyel 

tarama hızının kareköküne karĢı polimere ait akım grafiğinin lineer olması, polimerin 

elektroaktivitesinin düĢük potansiyel tarama hızlarında diffüzyon kontrollü olarak 

gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.19. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimer filmine ait pik akımlarının a) 25 mV/s-200 mV/s 

potansiyel tarama hızına karĢı, b) potansiyel tarama hızının kareköküne karĢı değiĢim grafiği 
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ġekil 6.20‟de gösterilen grafiklerde ise 200-1000 mV/s yüksek potansiyel tarama 

hızlarında da potansiyel tarama hızının karekökünün polimere ait pik akımına karĢı 

çizildiği grafiğin lineer olduğu görülmüĢtür. Metilenklorür ortamında incelenen polimer 

filmin elektroaktivitesinin düĢük ve  yüksek potansiyel tarama hızlarında diffüzyon 

kontrollü olarak gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 6.20. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimer filmine ait pik akımlarının a) 200 mV/s-1000 

mV/s potansiyel tarama hızına karĢı, b) potansiyel tarama hızının kareköküne karĢı değiĢim grafiği 
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6.3. Poli[1,5-(1-Pirolil)-9,10-Antrakinon] Polimerinin Karakterizasyonu 

 

6.3.1. Polimer filmlerin FTIR spektrumlarının incelenmesi 

 

Nitrobenzen ve metilenklorür ortamlarında sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-

antrakinon] polimerlerinin yapısal karakterizasyonu literatürden yararlanılarak ve 

monomere ait FTIR spektrumuyla karĢılaĢtırılarak yapılmıĢtır. ġekil 6.18.‟de monomere 

ait 2950 cm
-1

 dalga boyundaki 1,5-sübstitüte pirol aromatik yapısındaki =C-H piki 

nitrobenzen ve metilenklorür ortamlarında sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-

antrakinon] polimerine ait spektrumda 2960 cm
-1

 dalga boyuna kaymıĢtır. 

Polimerizasyon sonrası 1680, 1580 ve 1450 cm
-1

 dalga boyundaki piklerin Ģiddeti 

azalmıĢ ve sırasıyla nitrobenzen ortamında 1670, 1590, 1520, 1460 cm
-1

 dalga boyuna, 

metilenklorür ortamında 1670, 1590, 1530, 1460 cm
-1

 dalga boyuna kaymıĢtır. DMF‟ye 

ait pikler; nitrobenzen ortamında 1350 ve 1270 cm
-1

 dalga boyuna metilenklorür 

ortamında 1360 ve 1270 cm
-1

 dalga boyuna kaymıĢ, C-O pikinin Ģiddeti azalmıĢ ve pik 

yayvanlaĢmıĢtır. C-H bağlarına ait pikler 836 ve 708 cm
-1

 dalga boyuna kaymıĢ ve 

Ģiddeti artmıĢtır. Yapıdaki fonksiyonel gruplara ait piklerin farklı dalga boylarına 

kayması ve piklerin birleĢerek yayvanlaĢması polimerizasyonun gerçekleĢtiğini 

kanıtlanmıĢtır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.21. a)1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomeri ile b) nitrobenzen, c) metilenklorür ortamlarında 

polimerleĢtirilen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerlerinin FTIR spektrumlarının 

karĢılaĢtırılması 
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6.3.2. Polimer filmlerin iletkenlik değerlerinin ölçümü 

 

Polimer filmin iletkenliği, Four Point Probe Measuring System Entek (FPP-460 

model) cihazı kullanılarak ölçülmüĢtür. ITO elektrotların kalınlıkları mikrometre 

yardımıyla ölçülerek dört nokta iletkenlik cihazına kaydedilmiĢtir. Ġletkenlik değerleri, 

ITO elektrot üzerinde iki farklı ortamda sentezlenen polimer filmlerin yüzeyinden Pt 

elektrotlar kullanılarak ölçülmüĢtür. Ġletkenlik değerleri polimer filmin üç noktasından 

alınan ölçümlerin ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-

antrakinon] polimer filminin iletkenliği literatür ile kıyaslandığında elde edilen polimer 

filmin iletkenliği yüksek polimer olarak değerlendirilebilir (Tarkuc ve ark., 2006; 

Arslan ve ark., 2007). Çizelge 6.1.‟de iki farklı ortamda sentezlenen polimer filmin 

iletkenlik değerleri gösterilmiĢtir.  

 

 
ġekil 6.22. DeğiĢik maddelerin iletkenlik değerleri (Saçak, 2012) 

 

Çizelge 6.1. Nitrobenzen ve metilenklorür ortamlarında sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] 

polimerinin ölçülen iletkenlik değerleri 

Polimerizasyon Ortamı Ġletkenlik Değeri (S/cm) 

Nitrobenzen 1,83x10-3 

Metilenklorür 5,18x10-3 

 

6.3.3. Polimer filmlerin elektrokromik özelliklerinin incelenmesi 

 

Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerinin redoks anahtarlama halleri 

arasında optik özelliklerinde meydana gelen değiĢimi incelemek amacıyla 

spektroelektrokimyasal çalıĢmalar yapılmıĢtır. Polimer film; -0,7 V ve +1,5 V 
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potansiyel aralığında 0,1 M TBAPF/nitrobenzen ortamında ITO elektrot yüzeyinde 

potansiyodinamik yöntemle elektrokimyasal olarak sentezlenmiĢtir.  

Spektroelektrokimyasal çalıĢmaların ilki, monomer barındırmayan 0,1 M 

TBAPF/nitrobenzen destek elektrolit/çözücü ortamında kuartz küvet içerisinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. DönüĢümlü voltametri yöntemi ile polimer filmin redoks halleri 

arasında belirlenen sabit potansiyel değerlerinde elektroliz yapılmıĢtır. -0,5 V‟tan 

baĢlayarak +1,65 V‟a kadar artan potansiyel değerleri uygulanmıĢ ve UV görünür bölge 

absorpsiyon spektrumları ġekil 6.23.„de gösterildiği gibi kaydedilmiĢtir. 

 UV görünür bölge absorpsiyon spektrumları incelendiğinde; elektrota farklı 

potansiyel değerleri uygulandığında, polimerin 430 ve 750 nm maksimum dalga boyuna 

sahip absorpsiyon bantlarının Ģiddetlerinde düzenli ve tersinir artıĢ olduğu görülmüĢtür. 

Ayrıca +1,5 V ve daha yüksek potansiyel değerleri uygulandığında ise π-π* 

geçiĢlerinden kaynaklanan 600-900 nm aralığında yayvan bir absorpsiyon bandı 

meydana gelmiĢtir. Polimer filmin rengi negatif potansiyel değerlerinde ve nötr 

haldeyken koyu turuncu; +1,0 V ile +1,4 V aralığında yeĢil, uygulanan potansiyel değeri 

arttırıldığında ise lacivert renk almıĢtır. Elde edilen bu elektrokromik filmin indirgenme 

ve yükseltgenme potansiyel değerlerinde üç farklı renge sahip olduğu görülmüĢtür. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.23. 2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerine 50 mV/s tarama hızı ile sürekli potansiyel 

taraması yapılarak ITO elektroda kaplanan polimer filmin 0,1 M TBAPF/nitrobenzen ortamında -0,5 

V‟tan +1,65 V‟a kadar artan potansiyel değerlerinin uygulanmasıyla elde edilen UV-görünür bölge 

absorpsiyon spektrumu 
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Belirlenen maksimum dalga boyunda; redoks halleri arasında anahtarlanan 

polimer filmin renk değiĢimi ve optik zıtlığı kronoamperometri ile UV görünür bölge 

spektrofotometri yöntemi eĢ zamanlı kullanılarak incelenmiĢtir. ġekil 6.23.‟de 

maksimum dalga boyu olarak belirlenen 750 nm‟de -0,5 V ve +1,65 V sabit potansiyel 

değerleri arasında 10 s boyunca uygulanan pulslar 40 kez tekrarlanarak tam dalga 

potansiyelinin oluĢması sağlanmıĢ ve zamanla değiĢen akım değerleri kaydedilmiĢtir. 

ġekil 6.24.a‟da potansiyelin zamanla değiĢmesiyle elde edilen % optik zıtlık grafiği 

gösterilmiĢtir. Bu çalıĢmada ilk kez sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] 

polimerinin elektrokromik uygulamalarda kullanılmasını sağlayacak önemli 

parametrelerden biri olan optik zıtlık değeri yaklaĢık % 50 olarak bulunmuĢtur. ġekil 

6.25.‟de redoks halleri arasında anahtarlanan polimer filmin renk değiĢimini gösteren 

fotoğraflar ve renk değiĢimlerinin L,a,b değerleri verilmiĢtir.  

Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimeri dar bir potansiyel aralığında üç 

farklı renge sahip olması ve yüksek optik zıtlık değerine sahip olmasında dolayı 

elektrokromik uygulamalarda kullanılabilecek üstün bir polimer olduğu görülmüĢtür. 
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ġekil 6. 24. a) Nitrobenzen ortamında sentezlenen polimer filmin redoks halleri arasında nitrobenzen 

ortamında % optik zıtlığı, b) nitrobenzen ortamında redoks halleri arasında cevap eğrileri 
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Nitrobenzen ortamında gerçekleĢtirilen polimerizasyonun diğer 

spektroelektrokimyasal çalıĢması, monomer barındırmayan 0,1 M TBAPF/asetonitril 

destek elektrolit/çözücü ortamında kuartz küvet içerisinde incelenmiĢtir. Polimer filme, 

-0,5 V‟tan baĢlayarak +1,4 V‟a kadar artan potansiyel değerlerinde elektroliz 

uygulanmıĢ ve UV görünür bölge absorpsiyon spektrumları ġekil 6.26.„de gösterildiği 

gibi kaydedilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 6.26. 2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerine 50 mV/s tarama hızı ile sürekli potansiyel 

taraması yapılarak ITO elektroda kaplanan polimer filmin 0,1 M TBAPF/asetonitril ortamında  -0,5 V‟tan 

+1,5 V‟a kadar artan potansiyel değerlerinin uygulanmasıyla elde edilen UV-görünür bölge absorpsiyon 

spektrumu.  

ġekil 6.25. Nitrobenzen ortamında sentezlenen polimer filmin nitrobenzen ortamında uygulanan 

farklı potansiyel değerlerinde gözlenen renk değiĢimi ve Lab değerleri 
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 UV görünür bölge absorpsiyon spektrumları incelendiğinde, elektrota 

uygulanan farklı potansiyellerde düzenli ve tersinir absorpsiyon spektrumlarının üretimi 

görülmüĢtür. Absorbans bantları arasındaki farkın arttığı maksimum dalga boyu 750 nm 

olarak belirlenmiĢtir. Polimer filmin rengi negatif potansiyel değerlerinde ve nötr 

haldeyken koyu turuncu; +1,0 V ile +1,4 V aralığında yeĢil renk almıĢtır. Elde edilen bu 

elektrokromik filmin indirgenme ve yükseltgenme potansiyel değerlerinde iki farklı 

renge sahip olduğu görülmüĢtür. Maksimum dalga boyunda; polimer filmin redoks 

halleri arasındaki renk değiĢimi ve optik zıtlığı kronoamperometri ile UV görünür bölge 

spektrofotometri yöntemi eĢ zamanlı kullanılarak incelenmiĢtir. ġekil 6.26.‟da 

maksimum dalga boyu olarak belirlenen 750 nm‟de -0,5 V ve +1,4 V sabit potansiyel 

değerleri arasında 10 s boyunca uygulanan pulslar 40 kez tekrarlanarak tam dalga 

potansiyelinin oluĢması sağlanmıĢ ve zamanla değiĢen akım değerleri kaydedilmiĢtir. 

ġekil 6.27.a‟da potansiyelin zamanla değiĢmesiyle elde edilen % optik zıtlık grafiği 

gösterilmiĢtir. Bu çalıĢmada ilk kez sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] 

polimerinin optik zıtlık değeri yaklaĢık % 20 olarak bulunmuĢtur.  
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ġekil 6. 27. a) Nitrobenzen ortamında sentezlenen polimer filmin redoks halleri arasında asetonitril 

ortamında % optik zıtlığı, b) asetonitril ortamında redoks halleri arasında cevap eğrileri 
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ġekil 6.28.‟de redoks halleri arasında anahtarlanan polimer filmin renk 

değiĢimini gösteren fotoğraflar ve renk değiĢimlerinin L,a,b değerleri verilmiĢtir.  
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ġekil 6.28. Nitrobenzen ortamında sentezlenen polimer filmin asetonitril ortamında uygulanan farklı 

potansiyel değerlerinde gözlenen renk değiĢimi ve Lab değerleri.  

 

 

Spektroelektrokimyasal çalıĢmaların bir diğeri metilenklorür ortamında 

sentezlenen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerinin redoks anahtarlama halleri 

arasında optik özelliklerinde meydana gelen değiĢimi incelemek amacıyla yapılmıĢtır. 

Polimer film; -0,7 V ve +1,5 V potansiyel aralığında 0,1 M TBAPF/metilenklorür 

destek elektrolit/çözücü ortamında ITO elektrot yüzeyinde potansiyodinamik yöntemle 

elektrokimyasal olarak sentezlenmiĢtir.  

Spektroelektrokimyasal çalıĢmalar, monomer barındırmayan 0,1 M 

TBAPF/metilenklorür destek elektrolit/çözücü ortamında kuartz küvet içerisinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. DönüĢümlü voltametri yöntemi kullanılarak -0,5 V‟tan +1,4 V‟a 

kadar artan potansiyel değerlerinde elektroliz uygulanmıĢ ve UV görünür bölge 

absorpsiyon spektrumları ġekil 6.29.„daki gibi kaydedilmiĢtir. 
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ġekil 6.29. 2 mM 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerine 50 mV/s tarama hızı ile sürekli potansiyel 

taraması yapılarak ITO elektroda kaplanan polimer filmin 0,1 M TBAPF/metilenklorür ortamında -0,5 

V‟tan +1,5 V‟a kadar artan potansiyel değerlerinin uygulanmasıyla elde edilen UV-görünür bölge 

absorpsiyon spektrumu 

 

UV görünür bölge absorpsiyon spektrumları incelendiğinde; elektrota farklı 

potansiyel değerleri uygulandıkça, polimerin 750 nm maksimum dalga boyuna sahip 

absorpsiyon bantlarının Ģiddetlerinde düzenli ve tersinir artmıĢtır. Kronoamperometri; -

0,5 V ve +1,4 V sabit potansiyel değerleri arasında 10 s puls ile 40 kez tekrarlanarak 

uygulanmıĢ ve zamanla değiĢen akım değerleri kaydedilmiĢtir. λmax=750 nm‟de 

polimer filmin optik zıtlığı ġekil 6.30.a‟da gösterildiği gibi yaklaĢık %10 olarak 

bulunmuĢtur. Polimer filmin rengi negatif potansiyel değerlerinde ve nötr haldeyken 

koyu kahverengi; +1,0 V ile +1,4 V aralığında yükseltgendiğinde ise siyaha yakın renk 

almıĢtır. Elde edilen bu elektrokromik filmin indirgenme ve yükseltgenme potansiyel 

değerlerinde iki farklı renge sahip olduğu görülmüĢ, ġekil 2.31‟de L, a, b değerlerinin 

değiĢimi verilmiĢtir. 
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ġekil 6.31. Metilenklorür ortamında sentezlenen polimer filmin metilenklorür ortamında uygulanan farklı 

potansiyel değerlerinde gözlenen renk değiĢimi ve Lab değerleri.  
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ġekil 6. 30. a) Metilenklorür ortamında sentezlenen polimer filmin redoks halleri arasında metilenklorür 

ortamında % optik zıtlığı, b) metilenklorür ortamında redoks halleri arasında cevap eğrileri 
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6.3.4. Polimer filmlerin yüzey morfolojileri 

 

Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerine ait filmlerin morfolojik yapısı 

SEM yöntemi kullanılarak incelenmiĢtir. Nitrobenzen ve metilenklorür ortamında 

sentezlenen polimer filmlerin SEM görüntüleri 25000 ve 50000 kat büyütülerek 

kaydedilmiĢtir. ġekil 6.28‟de nitrobenzen ve ġekil 6.29„da metilenklorür ortamında 

sentezlenen polimere ait SEM fotoğrafları incelendiğinde, homojen ve kompakt bir film  

oluĢtuğu görülmüĢtür. SEM görüntülerinden de görüldüğü gibi farklı ortamlarda 

üretilen poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimerlerinin morfolojik yapıları farklıdır. 

 

 
 

ġekil 6.32. Nitrobenzen ortamında sentezlenen polimere ait a) 25000 kat b) 50000 kat büyütülmüĢ SEM 

görüntüleri 
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ġekil 6.33. Metilenklorür ortamlarında sentezlenen polimere ait a) 25000 kat b) 50000 kat büyütülmüĢ 

SEM görüntüleri 
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7. SONUÇLAR VE YORUMLAR 

 

Bu çalıĢmada; yapısında pirol barındıran yeni bir monomer olan 1,5-(1-pirolil)-

9,10-antrakinon monomeri sentezlenmiĢtir. Ġlk kez bu çalıĢmada sentezlenen 

monomerin elektropolimerizasyonu gerçekleĢtirilerek, antrakinon grubu ilavesinin 

polimerin elektrokimyasal ve spektroskopik özelliklerine etkisi incelenmiĢtir. 

Monomerin yapısı 
1
H-NMR ve FTIR analizleriyle karakterize edilerek, sentezlenmesi 

planlanan 1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon monomerinin baĢarı ile sentezlendiği 

görülmüĢtür.  

Elektrokimyasal polimerizasyon; 0,1 M TBAPF/nitrobenzen ve 0,1 M 

TBAPF/metilenklorür destek elektrolit/çözücü ortamlarında üç elektrotlu 

elektrokimyasal bir hücre içerisinde dönüĢümlü voltametri yöntemi kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġki farklı çözücü ortamı için sürekli potansiyel taraması 

uygulanarak ITO kaplı cam elektrot yüzeyinde poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] 

polimer filmi elde edilmiĢ ve elektrokimyasal polimerizasyon için optimum koĢulları 

belirleyecek çalıĢmalar yapılmıĢtır. Polimer filmlerin elektrokimyasal karakterizasyonu, 

FTIR spektorskopisi yöntemiyle; spektroelektrokimyasal karakterizasyonuysa UV 

görünür bölge absorpsiyon spektroskopisi ve CV yöntemleri eĢ zamanlı kullanılarak 

incelenmiĢtir. Üretilen polimer filmleri morfolojik yapıları SEM yöntemiyle incelenmiĢ, 

iletkenlik değerleri dört nokta iletkenlik ölçüm cihazı ile ölçülmüĢtür. 

Nitrobenzen ortamında sentezlenen polimer filmin iletkenliği 1,83x10
-3

 S/cm, 

metilenklorür ortamında sentezlenen polimer filmin iletkenliği ise 5,18x10
-3

 S/cm 

olarak ölçülmüĢtür. Ölçülen iletkenlik değerleri, literatürdeki elektrokromik polimer 

filmlerin iletkenlik değerleriyle karĢılaĢtırıldığında yüksek iletkenlik değerlerine sahip 

bir polimer olarak değerlendirilebileceği görülmüĢtür. Elektrokromik özellikleri 

belirleyici önemli parametrelerden biri olan % optik zıtlık değerleri; λmax=750 nm‟de 

nitrobenzen/nitrobenzen, nitrobenzen/aseonitril, metilenklorür/metilenklorür 

çözücü/monomersiz cevap çözeltisi ortamlarında sırasıyla yaklaĢık % 50, % 20 ve % 10 

belirlenmiĢtir. Polimer filmlerin redoks halleri arasında renk değiĢimlerinin oluĢumu ise 

fotoğrafla görüntülenerek ve L, a ve b değerleri ölçülerek belirlenmiĢtir. 

Elektrokromizm uygulamalarında üç farklı renk değiĢimine uğrayan 

nitrobenzen/nitrobenzen çözücü/monomersiz cevap çözeltisi ortamında incelenen 
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polimer filmin multi-kromik bir elektrokromik polimer olduğu ve elektrokromizm 

uygulamalarında kullanılabileceği görülmüĢtür. 

Sonuç olarak, sürekli tekrarlanan yüksek döngülerde polimer filmlerin 

elektrokromik hafızası ve kararlılıkları iyi olduğu görülmüĢtür. Ġndirgenme ve 

yükseltgenme sırasında oluĢan optik değiĢimleri gözlemlemek için 10 s‟den az cevap 

süresine ihtiyaç duyulmuĢtur. Farklı ortamlarda polimerleĢtirilen ve incelenen polimer 

filmlerde en iyi optik zıtlık % 50 olarak nitrobenzen ortamı olarak belirlenmiĢtir. 

Antrakinon yapıların karakteristik özelliği sarıdan maviye renk skalasına yakın renkler 

görülmüĢtür. Sentezlenen Poli[1,5-(1-pirolil)-9,10-antrakinon] polimeri redoks aktif 

olarak ve elektrokromizm uygulama alanlarında kullanılabilecek uygun bir polimer 

olduğu görülmüĢtür.   
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