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Bu tez çalıĢmasında, 7-fenilazo-3,8-diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksit monomerinin ilk defa 

elektrokimyasal polimerizasyon yöntemiyle indiyum kalay oksit kaplanmıĢ cam yüzeyinde elektro-

polimerleĢtirilmesi ve elektrokromik özelliklerinin incelenmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Polimerizasyon 

döngüsel voltametri yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir ve polimerizasyona gerilim tarama aralığının, tarama 

hızının, monomer deriĢiminin ve döngü sayısının etkisi incelenerek poli(7-fenilazo-3,8-

diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksit) sentezlenmiĢtir. Sentezlenen polimerin karakterizasyonu 

elektrokimyasal yöntemlerle, Fourier dönüĢümlü infrared spektrofotometresi ve taramalı elektron 

mikroskopu teknikleri kullanılarak tamamlanmıĢtır. 7-fenilazo-3,8-diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksit‟ in 

elektrokimyasal polimerizasyonu tetra bütil amonyum perklorat-asetonitril destek elektrolit-çözücü 

sisteminde sürekli gerilim taraması yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Üretilen polimer filmin elektriksel 

iletkenliği ise dört nokta iletkenlik ölçüm sistemiyle ölçülmüĢtür. 

Döngüsel voltametri ve UV-vis bölge spektrofotometresi yöntemleri ile monomerin ve polimerin 

elektrokimyasal davranıĢı ve redoks tepkimeleri incelenmiĢtir. Ayrıca, bu iki yöntem birarada kullanılarak 

sürekli gerilim taraması yöntemiyle üretilen polimer filmin elektrokromik özellikleri, 

spektroelektrokimya ve kolorimetri çalıĢmaları ile incelenmiĢtir. Bütün çalıĢmalar sonucunda 

poli(7-fenilazo-3,8-diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksit)‟ in elektrokromik özelliklere sahip olduğu 

kanıtlanmıĢtır. 
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Benzo[c]sinnolin 

  



 

 

ii 

 

ABSTRACT 

 

MS THESIS 

 

PRODUCTION AND CHARACTERĠZATION OF A NOVEL PHENYLAZO 

DERĠVATE BENZO[c]CINNOLINE-5-OXIDE BASED POLYMER  

 

HASPULAT, Bircan 

 

The Graduate School of Natural and Applied Science of Selçuk University The Degree 

of Master of Science in Chemical Engineering 

 

Advisor: Prof. Dr. Ahmet GÜLCE 

 

2013, 66 Page 

 

Jury 

Prof. Dr. Ahmet GÜLCE 

Asst. Prof. Dr. A. Abdullah CEYHAN 

Asst. Prof. Dr. Volkan ESKĠZEYBEK 

 

In this work, 7-phenylazo-3,8-diaminobenzo[c]cinnoline-5-oxide polymer monomer was synthesized on 

indium tin oxide coating glass surface by using electrochemical polymerization and investigated its 

electrochromic properties firstly. Polymerization was completed by using cyclic voltammetry method and 

the effect of potential scan range, monomer concentration, scan rate, number of cycles. The 

characterization of poly(7-phenyazo-3,8-diaminobenzo[c]cinnoline-5-oxide) was completed by using 

electrochemical techniques, Fourier transform infrared spectroscopy and scanning electron microscope 

techniques. Electrochemical polymerization of 7-phenylazo-3,8-diaminobenzo[c]cinnoline-5-oxide in the 

presence of tetra-n-butil amonyum perklorat-acetonitril solvent-electrolyte couple was achieved via 

potentiodynamic method. Electric conductivity of polymer film was measured by using four point probe. 

Cyclic voltammetry and Ultraviolet–vis spectroscopy were used to investigate electrochemical behavior 

of the monomer and polymer of redox reactions. After electrochemical polymerizations, the 

electrochromic properties of the conducting polymers were investigated via spectroelectrochemistry, 

kinetic and colorimetry studies. Results showed that the poly(7-phenyazo-3,8-diaminobenzo[c]cinnoline-

5-oxide) has electrochromic properties. 
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1. GĠRĠġ 

 

Yeni ve yüksek kalitede malzemelerin geliĢtirilmesi ve teknolojinin her geçen 

gün biraz daha ilerlemesinden kaynaklı olarak bu konuda yapılan çalıĢmalar 

çoğalmaktadır. Yüksek teknolojik malzemelerde, optik, manyetik, iletkenlik, 

fotokimyasal, katalitik gibi özelliklerin bir arada bulunması istenir. Genelde, bir alt 

tabaka üzerine çeĢitli yöntemlerle kaplanan ince filmler, alt tabakanın tek baĢına 

sağlayamadığı birçok özelliklere sahip olduklarından dolayı optik ve elektronik alanda 

ileri teknoloji malzemeleri olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca, çoklu renklerde, yüksek 

kontrasta sahip, ucuz ve basit göstergelere olan ilgi giderek artmaktadır. Bu ihtiyaçlar 

elektrokromik malzemelerin araĢtırılması ile ilgili çalıĢmaların giderek artmasına neden 

olmaktadır (Yang ve ark., 2012).  

Elektrokromizm, en basit Ģekilde, dıĢarıdan uygulanan bir elektrik potansiyeli 

yardımıyla bileĢiklerin absorbsiyon spektrumlarında yani renklerinde tersinir olarak 

meydana gelen değiĢiklik olarak tanımlanır. Elektrokromik malzemelerin en önemli 

özelliği ise, malzemeye uygulanan gerilimin kontrol edilmesiyle malzemenin optik 

özelliklerini kontrol edebilebilmesi, üstelik de bunun çok kısa zamanlarda 

yapabilmesidir. Aynı zamanda elektrokromik cihazlarda yüksek kararlılık, hızlı yanıt 

zamanı, verimli renk değiĢimi, optik hafıza, optik karĢıtlık, homojen renk dağılımı gibi 

özelliklerin bulunması ticari uygulamaları için önemlidir (Xu ve ark., 2012a). 

Son yıllarda, iletken polimerler elektrokromik cihazlar için de oldukça ilgi çekici 

hale gelmiĢtir. Bunun nedeni fonksiyonelleĢtirilmiĢ monomerlerin kullanılması ve 

kopolimerizasyon yoluyla daha iĢlenebilir olan, renk çeĢitliliği avantajı sağlayan, 

çözünürlük özellikleri değiĢen yeni elektrokromik malzemelerin üretilebilmesidir. 

Polimerlerin konjügasyon uzunluğunu, iletkenliğini, bazı çözücülerde çözünürlüğünü, 

iĢlenebilirliğini artırmak için, fonksiyonelleĢtirilmiĢ yeni monomerler yardımıyla yeni 

konjuge polimerlerin sentezlenmesi ve bu yolla bu materyallerin optik ve elektronik 

karakteristiklerinin uygun bir Ģekilde birleĢtirilmesi son yıllarda oldukça ilgi çeken 

araĢtırma konularından biridir. Bu polimerler, ekonomik olmaları ve ince tabakalar 

halinde elde edilebilmeleri gibi potansiyel avantajlara sahip olduklarından her geçen 

gün kullanım alanları biraz daha geniĢlemektedir. Bunlara, korozyon önleyici malzeme, 

kompakt kapasitörü, antistatik kaplama malzemesi, bilgisayarların elektromanyetik 

perdelenmesi ve çeĢitli miktarlarda renkli ıĢıkların geçiĢine izin veren süslü camlardaki 

kullanımları örnek verilebilir.  
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Benzo[c]sinolin türevi maddeler azo boyar madde grubu bileĢikleridir. Azo boyar 

maddeler, çoğunlukla daha kararlı hali olan trans formunda bulunurlar. Azo grubu 

içeren temel kromojen azobenzendir. Farklı sübstitüe aromatik halkalar azo grubuna 

bağlandığı için bu bileĢik fenilazobenzen olarak adlandırılmaktadır. Bulunan değerler, 

fenilazo grubunun hem indüktif hem de rezonans etkisiyle elektron çeken bir sübstitüent 

olarak davrandığını göstermektedir (Gordon ve Gregory, 1983). Azo boyar maddeler, 

tekstil, gıda, ilaç, kozmetik, plastik, fotoğraf filmi v.b. gibi daha birçok maddenin 

renklenmesinde kullanılmaktadırlar (Tan, 2001). 

Azo grubu boyar maddeler, ligand özelliği de gösterdiğinden, bunların metal 

kompleksleri de elde edilebilir. Elde edilen bu komplekslerin boyarmadde özelliği 

gösterdiği bilinmektedir. Metal kompleks boyarmaddeler, koordinasyon bileĢiği olup 

protein ve poliamit elyafın boyanmasında kullanılmaktadır. Bu yüzden azo boyar 

maddelerin metal komplekslerinin özelliklerinin incelenmesi giderek önem 

kazanmaktadır (Saylam, 2006). 

Benzo[c]sinolinler ve türevleri yapsınıda -N=N- grubu bulundururlar. 

Benzo[c]sinolin yapsındaki 5 ve 6 konumunda -N=N- grubu güçlü bir elektron çekici 

olarak davranır ve halkanın elektroaktivitesini büyük ölçüde etkiler (Chen ve ark., 

2011a). 

Bu çalıĢmada ise ilk defa 7-fenilazo-3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit 

monomerinin elektropolimerizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. Sentezlenen polimerin optik 

ve elektrokimyasal karakterizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. Ardından elektrokromik 

özellikleri incelenmiĢtir. Yapısal ve morfolojik özellikleri infrared spektrofotometresi 

ve taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiĢtir. Ayrıca elde edilen polimer filmin 

iletkenliği dört nokta iletkenlik ölçüm cihazı ile kaydedilmiĢtir.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

 

2.1. Ġletken Polimerler 

 

Kendi yapısı içindeki elektronlarla elektriksel iletkenlik sağlayan, uygun 

elektron vericiler ve alıcılarla yük transferinin sağlandığı konjuge sistemler, iletken 

polimer olarak adlandırılırlar. Ġletken polimerler, metal ya da yarı iletkenlerin elektrik, 

elektronik, manyetik ve optik özelliklerini bünyesinde barındırdığı için genelde sentetik 

metal olarak adlandırılır (Gazotti ve ark, 2001). 

Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle yalıtkan özellikleriyle bilinen polimerlerin 

aynı zamanda çok iyi bir iletken olduğu da keĢfedilmiĢtir ve konjuge yapıdaki organik 

maddelerden değiĢik koĢullarda iletken polimerler üretilmiĢtir. Üretimlerinin kolay 

olmasının yanında, ekonomik ve teknolojik önemleri, kimyasal ve termal açıdan kararlı 

olmaları, elektriksel ve fiziksel özelliklerinden dolayı bilim adamlarının iletken 

polimerlerler üzerindeki araĢtırmaları gün geçtikçe artmaktadır (Bagheri ve ark., 2013).  

19. yy‟da ilk defa elektrokimyasal olarak bir iletken polimer sentezlenmiĢtir. 

„Anilin siyahı‟ olarak adlandırılan bu siyah renkli polimer, anilinin anodik oksidasyonu 

ile elektrot yüzeyine biriktirilmiĢtir (Letheby, 1862). Natta ve arkadaĢları yaptıkları 

çalıĢmada sentezlenen bu siyah polimerin suda ve birçok organik çözeltide 

çözünmediğini göstermiĢlerdir (Natta ve ark., 1958). 

 Ġletken polimerler üzerinde yapılan ilk çalıĢmalardan biri Alan MacDiarmid, 

Hideki Shirakawa ve Alan Heeger adında üç bilim insanın, saf poliasetilenin iyot ile 

doplanmasıyla polimerin iletkenliğinin ilk haline göre 10
11

 kat artığını kanıtladıkları 

çalıĢmadır (Shirakawa ve ark., 1977). Bu üç bilim insanı polimerin iletkenliğindeki bu 

artıĢın, polimerin yapısındaki karbon atomları arasındaki tek ve çift bağların yer 

değiĢtirmesinden kaynaklandığı tezini ortaya atmıĢlardır. YapmıĢ oldukları deneylerden 

aldıkları sonuçlar onların ortaya attığı bu tezi desteklemiĢtir. Shirakawa ve arkadaĢları 

iletken polimerlerle ilgili yapmıĢ oldukları bu büyük keĢif ve daha sonraki çalıĢmaları 

ile 2000 yılında Kimya Dalında Nobel Ödülünü almaya hak kazandılar. Poliasetilenin 

keĢfi yeni ve etkin polimer özelliklerinde yol açabilen yapılar için araĢtırmaların önünü 

açmıĢtır. 

Zincirinde sadece doymamıĢ karbon atomları içeren ya da elektronca zengin 

heteroatomlara sahip konjuge polimerler son otuz yılda sentezlenmiĢtir. Ġletken 

polimerlerin zincir oluĢumu esaslı basit bir sınıflandırması ġekil 2.1‟de görülmektedir. 
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ġekil 2.1: Ġletken polimerlerin sınıflandırılması (Diaz ve ark., 1979) 

 

Ġletken polimerler kolay sentezlenmeleri, çevresel kararlılıklarının yüksek 

olması, elektriksel iletkenliklerinin uzun süreli olmasından dolayı son zamanlarda umut 

vaad eden materyaller arasında yer almaktadır. Ancak iletken polimerlerin pratik 

uygulamalar için iĢlenmesi ve uygulaması adına bazı sınırlamalar bulunmaktadır. 

Polimer zincirindeki  -elektron sistemi çapraz bağlanmaya yol açabilir. Polimer 

zincirindeki çapraz bağlanma ise çözünürlüğü azaltabilir ya da tamamen engelleyebilir. 

Ayrıca bu iletken filmlerin elektrik iletkenliği çözücü ortamına bağlıdır. Ġletken 

polimerleri teknolojinin çok çeĢitli alanlarında kullanmadan önce bu sınırlamaların 

üstesinden gelmek gerekir (VarıĢ, 2006 ) 

Polipirol ve polifenilen gibi polimerlerin kimyasal olarak sentezlenmesinden 

sonra pirol, tiyofen, benzen ve anilin gibi monomerlerin elektrokimyasal olarak 

polimerleĢtirilmesiyle ilgili çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Bugüne kadar onlarca monomer ve 

ayrıca bu monomerlerin türevleriyle birlikte yüzlerce iletken polimer sentezlenmiĢtir. 

Çizelge 2.1‟de bazı iletken polimerlerin yapısı ve iletkenlikleri gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

Ġletken Polimerler 

Karbon atomlarına sahip polimerler Karbon atomu olmayan polimerler 

(örn: poli(sülfürnitrit) 
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Çizelge 2.1: Bazı iletken polimerler ve iletkenlik değerleri(Gazotti ve ark., 2001) 

 

 

2.2. Ġletken Polimerlerde Ġletkenliğin Açıklanması 

 

Polianilin, poliasetilen, polipirol gibi elektrik iletkenliğine sahip polimerlerin 

iletkenlik mekanizması hünüz tam olarak aydınlatılamamakla birlikte, bu polimerlerin 

elektriksel iletkenliğinin açıklanmasına yönelik kuramsal yaklaĢımlardan en iyisi bant 

teorisidir. 

 

2.2.1. Bant Teorisi 

 

Bant teorisi, maddelerin elektronik yapısını ve farklı enerji orbitallerine sahip 

maddelerin iletkenlik mekanizmasını açıklamaktadır. Maddeler, orbitalleri arasındaki bu 

enerji farkına göre iletken, yarı iletken ve yalıtkan olarak sınıflandırılırlar.   

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). Bağ enerji düzeyindeki elektronlar, ısı veya ıĢık etkisiyle yeterli enerji alarak 

daha yüksek enerjili antibağ enerji düzeyine çıkarılabilirler. 

Birden fazla elektronu olan moleküller arasında bağ oluĢumu aynı Ģekilde 

açıklanabilir. Moleküle her yeni atom katılmasında, molekülün elektronik yapısına yeni 
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bir bağ ve antibağ enerji düzeyi eklenir. Bu durum, yine ġekil 2.2‟de orta büyüklükte bir 

molekül için gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 2.2: Farklı büyüklüklerdeki moleküllerin oluĢumunda elektronların bulundukları enerji düzeyleri 

 

Molekül büyüklüğü arttıkça bağ orbitallerinin sayısı artar ve orbital enerji 

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

yerine sürekli görünümdeki bir enerji bandı oluĢur. Bu banda, bağ bandı veya değerlik 

bandı denilir. Bağ bandı içerisinde bulunan elektronlar kolayca yerlerini değiĢtirerek 

band içerisinde hareket edebilirler. 

Bağ bandı oluĢumuna benzer Ģekilde sayıları sonsuza yaklaĢan antibağ orbitalleri 

de baĢka bir bandı oluĢturur ve buna iletkenlik bandı denir. Yüksek mol kütleli 

polimerlerde yüzlerce, binlerce atom bulunacağı için molekül orbitallerinin sayısı 

oldukça fazladır. 

Bağ bandı ve iletkenlik bandı arasındaki aralığa band eĢiği veya band aralığı, bu 

aralığın geçilmesi için gerekli enerjiye ise band eĢik enerjisi adı verilir. Maddelerin 

yalıtkan, yarı iletken ve iletken Ģeklinde elektriksel iletkenlikleri açısından 

gruplandırılmasında band eĢik enerjisinin büyüklüğü önemlidir (ġekil 2.3) (Saçak, 

2002). 
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ġekil 2.3: Bir yalıtkan, bir yarı iletken ve bir metal arasındaki farkı açıklayan basit bant resmi 

 

2.2.2. Soliton, Poloron, Bipoloron 

 

Bant teorisi tek baĢına, iletken polimerlerin elektriksel iletkenlik davranıĢını 

açıklamak için yeterli değildir. Ġletkenlik mekanizmasının daha iyi anlaĢılabilmesi için 

soliton, polaron ve bipolaron kavramlarının da bilinmesi gerekmektedir. 

Dejenere polimerlerin diğer polimerlerden bir eksiği vardır. Bu eksiklik 

iskeletteki çiftleĢmemiĢ hareketli elektronlardır. Buna rağmen toplam yük değiĢmez. 

Solitona ait bu durum ortada yeni bir enerji seviyesi oluĢturur. Nötral bir solitonun orta 

enerji durumu tekli olarak oluĢur (ġekil 2.4). 

 

                        

(a)                                                                               (b) 

                                                                    

 

(c) 

 

ġekil 2.4: (a) Poliasetilen yapısı, (b) cis poliasetilen için dejenere durum, (c) iki dejenere seviye arasında 

sınırda bir soliton. 
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Orta aralık genellikle boĢ olabilir veya pozitif ya da negatif yüklü soliton ürünü 

olarak çift oluĢturabilir. Herhangi numaralı bir zincirde solitonlar yalnızca çiftlerde 

oluĢabilir. Buna rağmen pozitif yüklü bir soliton nötral bir solitonla birleĢebilir ve 

polaron olarak adlandırılan radikal katyonu oluĢturur. Bir polaron molekülden aĢağıya 

doğru taĢınabilir (ġekil 2.5). 
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ġekil 2.5: Trans-poliasetilende poloron göç 

 

2.2.3. Doplama 

 

Bir yarı iletkende dolu bir değerlik bandı, boĢ bir iletkenlik bandı ve bunların 

arasında küçük bir enerji aralığı vardır. Harici yarı iletkenler olarak adlandırılan birçok 

yarı iletkende bant aralığı mesafesi dikkatlice safsızlıklar eklenerek kontrol edilir ve bu 

proses doplama olarak adlandırılır (DağaĢan, 2006). 

Bir polimerin iletkenliği, yükseltgen/indirgen bileĢenler ya da alıcı/verici 

radikallerle doplanması ile metallerin iletkenlik seviyesine kadar çıkartılabilir. 

Shirakawa ve arkadaĢları metalik sistemlerle poliasetilenin doplanmasının iletkenliğini 

913 kat arttırdığını keĢfetmiĢlerdir. Doplama gaz ya da çözelti fazında konjuge 

polimerin yük transfer aracına (dopant) doğrudan maruz bırakma ile yada 

elektrokimyasal yükseltgenme indirgenme ile gerçekleĢtirilir. Polimerler birkaç teknikle 

doplanabilir: 

 Gaz halinde doplama 

 Çözeltide doplama 

 Elektrokimyasal doplama 
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 Kendiliğinden olan doplama 

 Radyasyonla oluĢan doplama 

 Ġyon değiĢimi ile doplama 

Bunların ilk üçü düĢük maliyeti ve kolaylığı nedeniyle daha sık kullanılmaktadır. 

Gaz halinde doplama prosesinde polimer vakum altında dopant buharlarına maruz 

bırakılır. Çözeltide doplama bütün doplama ürünlerinin çözündüğü çözücünün 

kullanımıyla yapılmaktadır. Polimerin doplanması polimer zincirinde soliton, polaron 

ya da bipolaron oluĢumuna neden olur (Kumar ve Sharma, 1998). 

  

2.2.4. Hopping Prosesi 

 

Zincirler arası yük transferi ve bir molekülden diğerine yük taĢıyıcılarının 

hareketi hopping ile açıklanmaktadır. Hopping kuramında polimerlerin iletkenliğini 

belirleyen bir kriter olan yüklerin zincirler arasındaki hareketi göz önünde bulundurulur. 

Ġndirgenme ve yükseltgenme ile polimer zinciri üzerinde meydana gelen iyonik halde 

yüklerin bir molekülden diğerine geçiĢini bu mekanizma açıklamaktadır. Hopping 

mekanizması bir diğer zincirdeki nötral solitondan bir elektronun alınmasını 

gerektirmektedir. Hopping kuralına göre ġekil 2.6‟da görüldüğü gibi yük taĢıyıcılarının 

hareketliliği zincir boyunca, moleküller arası transfer, zincirler arası transfer ve bloklar 

arası transfer olmak üzere üç Ģekilde gerçekleĢir. 

 

 

 
ġekil 2.6: Hopping kuralına göre polimerlerin iletkenlik örgüsü A: zincir boyunca yük taĢınımı B: 

zincirler arası yük taĢınımı C: bloklar arası yük taĢınımı 
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2.3. Ġletken Polimerlerin Sentezi 

 

Ġletken polimerlerin eldesinde önemli olan elektron konjugasyonunun 

geliĢtirilmesidir. Kimyasal polimerizasyon, elektrokimyasal polimerizasyon, 

fotokimyasal polimerizasyon, metatez polimerizasyon, yoğun emülsiyon 

polimerizasyonu, katılma polimerizasyonu, katı hal polimerizasyonu, plazma 

polimerizasyonu, çözünebilir baĢlatıcılı polimer hazırlanması tekniklerinin biri ile 

iletken polimerler sentezlenebilir.  

Elektrokimyasal polimerizasyon, iletken yüzeyler üzerine düzgün polimer 

kaplanmasında kullanılan en etkili yollardan bir tanesidir. Elektrokimyasal 

polimerizasyon, foksiyonel grupların kimyasal olarak polimer gövdesine bağlanmasıyla 

spesifik özelliklere kavuĢan konjuge polimerlerin optik ve elektrokimyasal özelliklerin 

incelenmesinde büyük kolaylıklar sağlar. Bu prosedürde oksidasyon potansiyeli çok iyi 

tanımlanmalı ve kontrol edilmelidir. Çünkü aynı monomer sisteminde, elektrotlara 

uygulanan potansiyel, sıcaklık ve eletrotlar gibi bazı elektrokimyasal parametreleri 

değiĢtirildiğinde çok farklı polimerler sentezlenebilir. Bu yöntemin avantajları aĢağıda 

sıralanmıĢtır (Roncali, 1992). 

 Küçük miktarlarda monomere ihtiyaç duyulması (genellikle 10–50 mg), 

 Sentez ve karakterizasyonun kısa sürede yapılabilmesi, 

 Yerinde ve eĢ zamanlı analiz, 

 Film kalınlığı, iletkenlik ve polimer morfolojisinin tarama hızı, uygulama 

potansiyeli ve polimerizasyon süresi değiĢtirilerek kontrol edilebilmesi,  

 Yan reaksiyonların, uygulanan potansiyelin kontrol edilmesiyle tamamen 

durdurulması veya azaltılması, 

 Basit bir teknik olması, 

 Doplanan polimerin elektrot yüzeyinde film oluĢturması. 

Kimyasal baĢlatıcılara göre elektrot potansiyelinin monomeri daha çok 

etkilemesi nedeniyle, kimyasal sentezde aktivasyonu mümkün olmayan keton, aldehit 

gibi monomerlerin elektrot potansiyeli ile kolayca aktifleĢtirilebilmesi, çözünmeyen 

iletken polimerlerin, UV, IR, Raman gibi yöntemlerle karakterizasyonuna imkân 

sağlaması nedeniyle de, tercih edilen elektrokimyasal polimerizasyondur. 
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2.4. Ġletken Polimerlerin Karekterizasyonu 

 

Ġletken polimerlerindeki yüksek konjuge yapılar polimerin çözücülerdeki 

iletkenliğini sınırlar ve bu yüzden iletken polimerlerin karakterizasyonu diğer 

polimerlere göre daha zordur. Ġletken polimerlerin redoks özelliklerinin anlaĢılmasında 

dönüĢümlü voltametri yöntemi en önemli yöntemlerden biridir. Yapısal doğrulama, 

molekül haraketleri ve çözünmüĢ polimerin yapısı nükleer manyetik rezonans yöntemi 

kullanılarak kontrol edilir. Molekül kütlesi, jel kromotografi kullanılarak hesaplanır. 

Diferansiyel taramalı kalorimetri ve termogravimetri ile camlaĢma, erime geçiĢleri ve 

bozunma sıcaklığı hesaplanabilir. Fourier dönüĢümlü infrared spektrofotometri 

yöntemiyle, polimer zincirinde doplama, iyonların ve fonksiyonel grupların 

belirlenmesinde kullanılır. Taramalı elektron mikroskopu ile polimerin morfolojik 

özellikleri belirlenir. 

 

2.5. Ġletken Polimerlerin Uygulama Alanları 

 

Ġletken polimerler, yalıtkan polimerlerle birlikte kullanılmaya baĢlanıldıktan 

sonra teknolojide kendine pek çok uygulama alanı bulmuĢtur. Günümüzde iletken 

polimerler, fotokataliz (Eskizeybek ve ark., 2012; Radoicic ve ark., 2013) , pH 

sensörleri (Sotomayor ve ark., 1997), gaz sensörleri (Pirsa ve Alizadeh, 2010; Jouva ve 

ark., 1995) , biyosensörler (Malhotra ve ark., 2006), elektrokromizim (Kondo ve ark., 

2011; Xu ve ark., 2011b; Kim ve ark., 2010; Xiao-qian ve ark., 2012; Niu ve ark., 

2013), fotokimyasal hücreler (Favaro ve ark., 2006), iyon seçici membran yapımı (Sata, 

1992; Dai ve ark., 2009) gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır. 

 

2.6. Ġletken Polimerlerin Optik Absorbsiyon ve Elektrokimyasal Özellikleri 

 

Doğadaki bulunan tüm moleküller, kızıl ötesi bölgeden (IR), mor ötesi bölgeye 

(UV) kadar olan ıĢığın belli bir bölgesiyle etkileĢim halindedirler (Rohatgi, 1978). Band 

boĢluğu değerleri 0.5 eV‟dan 4 eV‟a kadar değiĢen yarı iletken konjuge polimerler 

çoğunluğu görünür bölge ıĢığından etkilenir. IĢık yeterli bir enerji ile molekül tarafından 

absorblandığında, bir elektron temel hal enerji bandından (HOMO) uyarılmıĢ hal enerji 

bandına (LUMO) geçer (ġekil 2.7 ). 
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Bir elektronu HOMO düzeyinden LUMO düzeyine uyarmak için gerekli olan 

en düĢük enerji (en yüksek dalga boyuna sahip ıĢın) band boĢluğu değerine (Eg) eĢittir. 

Ġletken polimerde bant boĢluğunun artıĢı ya da azalıĢı, sırasıyla absorbsiyon 

spektrumunda mavi bölgeye ya da kırmızı bölgeye kaymalara neden olur. UyarılmıĢ 

hale geçen elektron ise temel hale geçerken ıĢımalı ya da ıĢımasız olarak geri döner. 

Optik band boĢluğu, polimerin UV-absorbsiyon spektrumunda en düĢük enerjili geçiĢe 

çizilen teğet ile belirlenir ve bu teğet ve apsisin kesiĢimi molekülün optik band boĢluğu 

(Eg) değerini verir. 

 

 

 
ġekil 2.7: (a) Moleküldeki temel hal enerji seviyesindeki elektronun ıĢık absorbsiyonu sonucunda 

uyarılmıĢ hal geçiĢi, (b) bu geçiĢ sırasında meydana gelen absorbsiyon bandı (Baycan Koyuncu, 2011). 

 

Burada bulunan sonuç dalgaboyunun bir fonksiyonu olduğundan nanometre 

(nm) cinsinden ölçülür. Bu ölçülen dalgaboyunun nanometre değerini enerjiye 

dönüĢtürmek için Planck eĢitliği kulanılabilir. 

 

     
  

 
       (2.1) 

 

Bu eĢitlikte,  

E:enerji (J),  

h: Planck sabiti (6.626x10
-34

 Js),  

c: ıĢık hızı (3x10
8
 ms

-1
 ),  

λ:dalga boyunu (m) ifade eder. 
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Bilindiği gibi 1eV, 1.602x10
-19

 J‟ dür. Yukarıdaki denklem bu değerler yerlerine 

konularak çözüldüğü zaman bize band boĢluğunun eV cinsinden enerji değerini 

vermektedir. 

Bu yöntemle bant boĢluğu hesaplanabilmekte, ancak HOMO ve LUMO enerji 

seviye değerleri hesaplanamamaktadır. Elektrokimyasal bant boĢluğu dönüĢümlü 

voltametri yöntemiyle hesaplanabilir. DönüĢümlü voltametri yöntemiyle molekülün ne 

kadar enerjiyle yükseltgenip indirgenebileceği belirlenebilir. Ġletken bir polimer 

elektronu HOMO pozisyonunda vereceğinden dolayı dönüĢümlü voltamogramda 

yükseltgenme potansiyelinin enerji olarak değerinden HOMO seviyesinin enerjisi, 

indirgenme potansiyelinden ise LUMO seviyesinin enerjisi hesaplanabilir. 

HOMO ve LUMO değerleri aĢağıdaki denklemden yararlanılarak hesaplanabilir 

(Baycan Koyuncu, 2011). 

 

ELUMO = -e(Eon(ind) – E1/2(Fc) + 4.8)    (2.2) 

EHOMO = -e(Eon(yük) – E1/2(Fc) + 4.8)    (2.3) 

 

Burada; Eon(ind.) döngüsel voltamogramda moleküle ait indirgenme pikinin 

baĢlangıç noktasının potansiyel değeri, Eon(yük.) ise döngüsel voltamogramda moleküle 

ait yükseltgenme pikinin baĢlangıç noktasının potansiyel değerini verir. Fc ise standart 

olarak kullanılan ferrosen bileĢiğine ait simgedir. 

 

 

2.7. Elektrokromizim 

 

Elektrokromizm, elektrokromik materyalin absorbans spektrumundaki tersinir ve 

belirgin değiĢikliklerin meydana getirdiği bir olaydır (Chen ve ark, 2011b). Bir 

elektrokromik materyalin renklenmesi onun redoks sürecine bağlıdır. 

Elektrokromik materyaller kendi içinde dört büyük sınıfa ayrılırlar: 

 GeçiĢ Metal Oksitleri 

 Metal Kompleksler 

 Organik Materyaller 

 Ġletken Polimerler 

 Birinci sınıfta WO3(Chananonnawathorn ve ark., 2012), V2O5 (Yano ve ark., 

2001), TiO2 (Al-Kahlout ve ark., 2006) gibi geçiĢ metal oksitleri bulunur. Ġkinci sınıfta 
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metal kompleksler olarak adlandırılan Fe4[Fe(CH)6]3 (prusya mavisi) (Chen ve ark., 

2011b ve CoFe(CN)6 (Pahal ve ark., 2010)  elektrokromik materyaller bulunur. Üçüncü 

elektrokromik malzeme sınıfı ise violojen (Ko ve ark., 2003) gibi organik maddelerdir. 

Elektrokromik materyallerin son sınıfı ise iletken polimerlerdir. Polianilin(Yano ve 

ark.,1999), poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) (Deepa ve ark., 2008; Chen ve 

ark., 2011b) bu sınıftaki elektrokromik materyallere örnek olarak verilebilir. Çizelge 

2.7.1‟de inorganik maddeler ve iletken polimerlerin elektrokromik özellikleri 

birbirleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

Çizelge 2.2: Ġnorganik materyallerle iletken polimerlerin elektrokromik özelliklerinin karĢılaĢtırılması 

 

 Ġnorganik Materyaller Ġletken Polimerler 

Hazırlama 

yöntemi 

Vakum evaporasyon, sprey 

piroliz gibi karmaĢık 

yöntemler 

Basit kimyasallarla elektrokimyasal 

polimerizasyon metodu kullanılarak film 

oluĢturulabilir. 

ĠĢlenebilirlik Zayıf Yüksek 

ĠĢlenme maliyeti Yüksek Ġnorganik materyallere göre daha düĢük 

Renk eldesi Sınırlı sayıda 
Monomer, doplanma yüzdesi, potansiyel 

gibi değiĢkenlere bağlı olarak çok sayıda 

Zıtlık Orta Yüksek 

Kullanım süresi 10
3
 -10

5
 döngü 10

4
 -10

6
 döngü 

 

Polimerin doplanması sonucunda polimerin bant yapısında meydana gelen 

değiĢimler polimerin renk değiĢtirmesinde çok etkilidir. Doplama ile polimer zinciri 

üzerinde yüklü bölgeler oluĢur. Bu bölgelerden dolayı polimerin yeni bant boĢluğu 

oluĢur. OluĢan bu değiĢimlerin hepsi polimerin renginin değiĢmesine sebep olur. 

 

2.8. Benzo[c]sinnolinler 

 

1896 yılında Tauber tarafından fenazon olarak adlandırılan benzo[c]sinnolin, 

2,2ˈ-dihidribifenilin sulu HCl‟li ortamda 150 ‟a ve bu maddenin biasetil türevinin 

240 ‟a ısıtılmasıyla elde edilmiĢtir. 1950 yılından sonra benzo[c]sinnolinler olarak 

adlandırılmaya baĢlanmıĢtır (Öztürk, 2008). 2-Amino-2ˈ-nitrobifenil, deriĢik bazlar 

(NaOH, NaOMe veya benziltrimetilamonyumhidroksit) ile etkileĢtirilerek 

benzo[c]sinnolinin-N-oksite dönüĢtürülmüĢtür ve türevleri hazırlanmıĢtır (Corbett ve 
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Holt, 1961; Barton ve Thomas, 1964). ġekil 2.8‟de benzo[c]sinnolin ve 

benzo[c]sinnolin-N-oksit yapıları görülmektedir. 

 

NN

c

               

NN

O

 

       a              b 

 

ġekil.2.8: Benzo[c]sinnolin ve benzo[c]sinnolin-N-oksit yapıları 

 

3,8-diaminobenzo[c]sinnolin ve türevleri  

 fotoiletken yapımında(Hirosa ve ark., 1986),  

 fotoğrafçılıkta gümüĢ boya ağartıcı katalizör olarak (Jan, 1980),  

 renkli poliamit elyaf elde edilmesinde (Wolf ve ark., 1975) ve  

 yüksek termal kararlılığa sahip polimer elde edilmesinde (Etienne ve ark., 1969) 

kullanılmıĢtır.   

Benzo[c]sinnolinlerin mutojenik aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir 

(Üzdürmez, 2006). Ayrıca bazı benzo[c]sinnolin türevleri antikanserojen (Younong ve 

ark., 2003) antimikrobiyal (Minagava ve ark., 1993) ve herbisit (Enstwistle ve ark., 

1981) aktiviteye sahiptirler.  

3,8-diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksit‟in fenilazo türevi 7-fenilazo-3,8-diamino 

benzo[c]sinnolin-5-oksit (FADABSO) (ġekil 2.9) monomerinin elektrokimyasal olarak 

polimerizasyonu ilk kez bu tez çalıĢmasında gerçekleĢtirilecektir.  
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ġekil 2.9: 7-fenilazo-3,8-diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksit monomerinin yapısı 

 

FADABSO monomeri yapısında aromatik amin grubu ve azo (-N=N-) kromofor 

grubunu bir arada içermektedir. Bu iki yapının monomer yapısında birlikte 

bulunmasıyla, sentezlenen polimerin iletkenlik ve elektrokromik özelliklerinin 

iyileĢmesi beklenmektedir.  
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3. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

Yano ve Yamasaki‟nin yaptıkları bir çalıĢmada bir aramid olan poli(phenylene  

terephthalamide) (PPTA)‟in PANI ile polimer kompoziti oluĢturulmuĢ ve oluĢan 

polimer kompozite farklı potansiyeller uygulandığında 3 farklı renk; sarı (-0.4 V), yeĢil 

(+0.4 V), mor (+1.2 V) elde etmiĢlerdir. Ayrıca PPTA, PANI ve POPD ile birlikte bir 

polimer kompoziti daha oluĢturduklarında ise kırmızı (-0.4V), yeĢil (+0.4 V) ve mor 

(+1.2 V) renkleri elde etmiĢlerdir ( Yano ve ark. , 1999).  

2009 yılında yapılan bir çalıĢmada nanoyapıda olan NiO/poli(3,4-

etilendioksitiyofen)(PEDOT) polimer kompozit filmi elektrokimyasal yöntemle 

sentezlenmiĢtir. Elde edilen kompozit filmin kararlılığının çok yüksek olduğu ve mor ve 

açık mavi arasında tersinir olarak renk değiĢtirdiği gözlemlemiĢlerdir. Ayrıca polimer 

kompozit film 600 nm‟de %31‟lik bir geçirgenliğe ve hızlı cevap süresine sahip 

olduğunu göstermiĢlerdir (Xia ve ark.,2009). 

Toppare ve çalıĢma grubu, yapısında benzotriazol bulunan elektroaktif monomer 

sentezi yapmıĢlardır. Elektrokimyasal yöntemle polimerizasyonunu 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Nötral basamakta kırmızı olan polimerin rengi yükseltgenme ile 

önce yeĢile, sonra maviye dönüĢmüĢ ve üç temel renk gözlenebilmiĢtir. Aynı zamanda 

uzun alkil zincirlerine sahip olan polimer, çözünür bir Ģekilde sentezlenmiĢ ve güneĢ 

pilleri ve OLED‟ler için de kullanılabileceği, konusundaki verilerle desteklenmiĢtir 

(Balan ve ark., 2009). 

Tao ve çalıĢma grubu, bir çalıĢmalarında antrasen ve EDOT temelli bir 

kopolimeri trifloratboran dietil eterat içerisinde ITO elektrod yüzeyine elektrokimyasal 

yöntemle  sentezlemiĢlerdir. 1/4 antrasen/EDOT mol oranında sentezlenen kopolimer 

503 nm‟de %82 geçirgenlik göstermiĢ ve farklı potansiyeller uygulandığında gri, açık 

sarı, yeĢil, açık mavi ve mavi renkleri elde edilmiĢtir. Elde edilen kopolimerin bütün bu 

özelliklerinin yanında hızlı cevap süresi ve yüksek kararlığından ötürü elektrokromik 

cihazlarda geniĢ bir kullanım alanı bulacağı kaydedilmiĢtir (Tao ve ark., 2012).  

Yang ve arkadaĢları tarafından yapılan bir çalıĢmada, 3-trimetoksisilanilpropil-

N-anilin (TMSPA) ile 2,5-dimetoksianilinin(DMA), TMSPA‟nın farklı besleme hızları 

için elektrokimyasal kopolimerizasyonu dönüĢümlü voltametri tekniği kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. TMSPA-DMA kopolimerimerinin birikme hızı PTMSPA‟dan daha 

yüksek, PDMA‟dan ise daha düĢük olduğunu gözlemlemiĢlerdir. (TMSPA-ko-DMA) 

filmi iletken film olarak indiyum kalay oksit (ITO) elektrotda elektrokimyasal 
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polimerizasyonla biriktirilmiĢ ve elektrokromik cihazın optik kontrastı (∆T, %) UV-VIS 

spektoelektrokimyasal çalıĢmalar yapılarak tanımlanmıĢtır. Bu cihaz için renk değiĢimi 

+1.5 V ve -1.5 V arasında potansiyel değiĢimi yapılarak ∆T‟in kararlılığı geliĢtirilmiĢtir. 

Cihaz -1.5 V‟da açık sarı ve +1.5 V‟da mavi renk gösterdiği bulunmuĢtur (Kondo ve 

ark., 2011). 

o-Fenilendiamin ve o-tolidin (OT)‟in elektroaktif kopolimerleri sulu sülfürik 

asitte elektrokimyasal olarak sentezlenmiĢtir. Altın elektrot üzerine biriktirilen 

kopolimerin hem elektrokimyasal sentezi hem de karakterizasyonu için dönüĢümlü 

voltametri kullanılmıĢtır. Alınan voltamogramların OPD‟in farklı deriĢimlerinde farklı 

davranıĢlar gösterdiğini ortaya koymuĢtur. Elektrokimyasal aktivitesi üzerine pH‟ın ve 

tarama hızının etkisi çalıĢılmıĢtır. Kopolimerin pH 9 iken elektrokimyasal olarak aktif 

olduğu ve iletkenliğinin POT‟nin iletkenliğinden 2-2.7 kat daha düĢük olduğu 

görülmüĢtür (Salma ve Rudolf, 2006). 

Poli(2,5-dimetoksianilin)‟in (PDMA) elektrokromik özellikleri dönüĢümlü 

voltametri ve kronoamperometri yöntemleri kullanılarak incelenmiĢtir. DönüĢümlü 

voltametri sonuçları, PDMA‟nın lökomeraldinden emeraldin haline dönüĢümünün 

polianilin (PANI) ile karĢılaĢtırıldığında daha kolay olduğunu göstermiĢtir. ĠndirgenmiĢ 

PMDA‟nın yükseltgenmesi +0.27 V‟da gözlenmesine rağmen PANI için yükseltgenme 

potansiyeli +0.7 V‟da gözlenmektedir. PDMA‟nın UV-VIS spektrumunda 

λmax=375 nm, 460 nm ve 770 nm‟de üç optik geçiĢ gözlenmiĢtir. Bunlardan 

λmax=460 nm‟de gözlenen geçiĢin PDMA‟nın lökomeraldinden emaraldin Ģekline 

geçerken ara geçiĢ haline ait olduğu, dönüĢümlü spektrovoltametri deneylerinde 

gözlenmiĢtir. PDMA‟nın optik kontrast, akım ve elektrokromik verimi gibi 

elektrokromik özellikleride çalıĢılmıĢtır (Huang ve ark., 2002). 

Shan ve Mu tarafından yapılan bir çalıĢma da ise anilinin elektrokimyasal 

polimerizasyon hızını artırmada ferrosensülfonik asidin önemli bir rol oynadığı 

bulunmuĢtur. Ferrosensülfonik asitte hazırlanan polianilinin (PanFe) elektrokimyasal 

aktivitesinin, aynı Ģartlarda ferrosensülfonik asitsiz ortamda hazırlanan polianiline (Pan) 

göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. PanFe ve Pan‟ın her ikisine de ait 

voltamogramlar göstermektedir ki düĢük elektrokimyasal aktiviteleri polimerlerin düĢük 

elektron transfer kabiliyetlerinden kaynaklanmaktadır. pH 5‟de 60
o
C‟ın altındaki 

sıcaklıklarda -0.2 V ve 0.6 V potansiyel aralığında PanFe için iki katodik iki de anodik 

pik, Pan için ise bir katodik ve bir de anodik pik göstermektedir. PanFe‟ in 

voltamogramının incelenmesiyle ferrosülfonik asite ait karakteristik bir pik 



19 

 

 

gözlenmemiĢtir. Bunun sebebi polianilinin içinde çok az miktarda ferrosensülfonik asit 

bulunmasıdır, PanFe‟nin elektrokimyasal davranıĢı polianiline aittir ancak polianilinin 

içindeki ferrosensülfonik asidin elektron transfer kabiliyetini artırdığı bulunmuĢtur 

(Shan ve Mu, 2002). 

Yijie ve arkadaĢları tarafından 2013 yılında yapılan bir çalıĢmada 

EDOT/naftalin kopolimeri trifloroboran dietil etarat ortamında elektrokimyasal olarak 

polimerleĢtirilmiĢtir. EDOT/naftalin kopolimeri çözelti ortamındaki besleme oranının 

ve uygulanan elektrik potansiyelinin değiĢmesiyle çok renkli elektrokromik bir film 

elde edilmiĢtir. 8/1 oranında hazırlanan EDOT/naftalin kopolimerinin nötral durumda, 

maksimum absorpsiyon piki 531 nm‟de gözlemlenmiĢ. Renklenme ve açılma zamanları 

için bu dalgaboyunda sırasıyla 1.2 ve 3.6 s elektrik akımı uygulanarak elektrokromik 

özellikleri incelenmiĢtir. 500 adımdan sonra optik zıtlığının yalnızca %2‟sini kaybeden 

filmin çok iyi bir optik kararlılığa sahip olduğu gözlenmiĢtir. 

Benzo[c]sinnolinlerle ilgili yapılan literatür çalıĢması sonunda, 

benzo[c]sinnolinler ve türevlerinin elektrokromik özellikleri hakkında yapılan bir 

çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Yapılan literatür çalıĢması sonunda benzo[c]sinnolinlerin 

genellikle patentli çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür.  

1952 yılında Ross ve arkadaĢları yapmıĢ oldukları çalıĢmada %80 etanol 

ortamında 0.1 M tetrabutilamonyum hidroksit destek elektroliti kullanarak 2,2'-

dinitrobifenilin polarografik olarak indirgenme ürünlerini ve indirgenme 

mekanizmalarını incelemiĢlerdir. ÇalıĢmalar pH=1.9; pH=5.2 ve pH=13.0‟de 

yapılmıĢtır. 2,2'–dinitrobifenilin önce 4H
+
 + 4e

-
 mekanizmasıyla 2,2'–dinitrobifenile, 

2H
+ 

+ 2e
-
 mekanizmasıyla benzo[c]sinnolinoksite, 2H

+ 
+ 2e

-
 mekanizmasıyla 

benzo[c]sinnoline, 2H
+ 

+ 2e
-
 mekanizmasıyla dihidrobenzo[c]sinnoline indirgenmelerin 

gerçekleĢtiğini gösterilmiĢtir. Benzo[c]sinnolinin pH=1.9; pH=5.2 ve pH=13.0‟de 

sırasıyla  E
1/2

= -0.41 V, E
1/2

= 0.67 V ve E
1/2

 = -18 V yarıdalga potansiyel değerlerinde 2 

elektron alarak dihidrobenzo[c]sinnoline indirgendiğini ifade etmiĢlerdir. Her üç pH 

değerinde de iki elektronlu tek bir indirgenme piki gözlenmiĢtir. ÇalıĢmada ilkoviç 

eĢitliğinden yararlanarak difüzyon katsayısı hesaplanmıĢ ve 25 ‟da 4.26 × 10
-6

 cm
2
/s 

olarak bulunmuĢtur. 

1992 yılında Garrido ve arkadaĢları yapmıĢ oldukları çalıĢmada, 

benzo[c]sinnolin ve dihidrobenzo[c]sinnolininin civa elektrot yüzeyine kuvvetli bir 

Ģekilde adsorbe olduğunu dönüĢümlü voltametri çalıĢmaları sonucunda göstermiĢlerdir. 

Adsorpsiyonun Langmuir izotermine göre, meydana geldiğini belirtmiĢlerdir. %5‟lik 
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etanol su ortamında pH 11‟de -0.8 V civarında anodik ve katodik pikler gözlemiĢler ve 

indirgenmenin iki elektronlu tersinir bir indirgenme olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Benzo[c]sinnolin (BCC) camsı karbon elektrot yüzeyine elektrokimyasal 

olarak susuz ortamda sentezlenmiĢtir ve modifiye edilmiĢ yüzeyin karakterizasyonu 

dönüĢümlü voltametri tekniği kullanılarak yapılmıĢtır. 2BCC‟nin elektrokatalitik etkisi 

O2‟nin indirgenmesiyle incelenmiĢtr. Aynı zamanda ĠĢbir ve arkadaĢları yine bu 

çalıĢmada 2-benzo[c]sinnoline-6-oksit (2BCCNO) monomerini de camsı karbon 

elektrot yüzeyinde sentezleyerek onunda O2‟i indirgemesini incelemiĢler ve 2BCC ve 

2BCCNO‟nun O2‟nin elektrokimyasal olarak indirgenme verimlerini 

karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmalarının sonunda 2BCC ve 2BCCNO ile modifiye edilmiĢ 

camsı karbon yüzeylerinin O2‟i elektrokimyasal olarak indirgeme aktivitesi 

incelendiğinde 2BCC ile modifiye edilmiĢ camsı karbon elektrodun daha aktif olduğu 

sonucuna varmıĢlardır (ĠĢbir ve ark., 2011). 

Benzo[c]sinnolinlerin baĢka bir uygulama alanı olan metal yüzeyi 

modifikasyonu amacıyla yapılan bir diğer çalımada asetonitril-0.1 M tetrabütilamonyum 

floroborat (TBATFB) çözücü-destek elektrod sisteminde 1 mM 

2-benzo[c]cinnolinediazonium tetrafloroborat tuzu (BCC-DAS) çözülmüĢ ve 200 mV/s 

tarama hızında +0.4 V ve -0.8 V arasında, Pt elektrot yüzeyi dönüĢümlü voltametri 

yöntemiyle modifiye edilmiĢtir (ĠĢbir ve ark., 2009). 

Azo boyalardan olan 2-[(8-Hidroksiquinolin-5-yl)azo]benzo[c]sinnolinin 

(HQAB) elektrokimyasal özellikleri incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada HQAB sentezlenmiĢ 

ve daha sonra karakterizasyon çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. HQBA‟nın 

elekrokimyasal indirgenmesi dönüĢümlü voltametri, kronoamperometri ve sabit 

potansiyel elektroliz yöntemleriyle damlayan civa elektroduyla pH 3.5-9.4 aralığında 

incelenmiĢtir. Asidik ortamda 4 katodik pike ve 2 anodik sahip olduğu belirtilmiĢtir 

(Öztürk, 2010).  
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

4.1. Kimyasal maddeler 

 

Asetonitril (analitik saflıkta, Merck) herhangi bir saflaĢtırma iĢlemi yapılmadan 

kullanılmıĢtır. Tetra-n-bütil amonyum perklorat (TBAP) perklorik asit (Merck) ve 

tetrabütilamonyum hidroksit(Fluka) çözeltilerinin reaksiyonu sonucu elde edilmiĢ olup 

1:9 oranında su-etil alkol karıĢımında kristallendirip yüksek vakum altında 120ºC‟da 12 

saat kurutulmuĢtur. Deneysel çalıĢmalar esnasında kullanılan N2 gazı HABAġ A.ġ.den 

temin edilmiĢtir. 

 

4.2. Deneysel Malzemeler 

 

Elektrokimyasal çalıĢmalarda çalıĢma elektrodu olarak 7x50x0.5 mm 

boyutlarına sahip iki yüzeyi indiyum tin oksit kaplanmıĢ cam (ITO) (Rs=1-15) elektrot 

kullanılmıĢtır. Referans elektrot olarak Ag/Ag+ elektrot, karĢıt elektrot olarak Pt tel 

elektrot kullanılmıstır. ITO elektrotlar kullanılmadan önce BRANSON 1510 ultrasonik 

banyoda, saf su, aseton ve daha sonra asetonitrile daldırılarak sonikasyon yöntemiyle 

temizlenmiĢtir. Saf su Direct Q Milipore cihazından sağlanmıĢtır (ġekil 4.1). 

 

 

 

ġekil 4.1: Deneylerde kullanılan ultrasonikasyon ve saf su cihazı 
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4.3. Kullanılan Cihazlar 

 

4.3.1. Potantiyostat 

 

Elektropolimerizasyon sırasında ve oluĢan polimerin karekterizasyonunda Ivium 

Compactstat potantiyostat (ġekil 4.2a) kullanılmıĢtır. Elektrokimyasal çalıĢmalar 

kuvartz küvet içerisinde, oksijenden arındırılmıĢ azot gazı ortamında referans, karĢıt ve 

çalıĢma elektrodu içeren üç elektrodlu bir sistemde (ġekil 4.2b) gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

        

              a        b 

ġekil 4.2: (a) Deneylerde kullanılan potantiyostat, (b) üç elektrodlu elektrokimyasal hücre sistemi 

 

4.3.2. UV-Görünür Bölge (UV-vis)Spektrofotometresi  

 

ITO elektrod yüzeyine elektrokimyasal polimerizasyonla kaplanan polimerin 

optik özelliklerini incelemek amacıyla spektroelektrokimyasal çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmalar Ocean Optics HR 4000 spektrofotometresinde (ġekil 4.3a) 1 mm geçiĢ 

yoluna sahip kuvartz hücrede gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 4.3b). 

 

(a)                                                   (b) 

ġekil 4.3: (a) Spektroelektrokimyasal çalıĢmalarda kullanılan spektrofotometre, (b) kullanılan hücre 

 

IĢık Kaynağı 

Spektrofotometre 

ÇalıĢma Elektrodu 

Referans Elektrot 

KarĢıt Elektrot 
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4.3.3. Kolorimetri Ölçümleri 

 

Üretilen elektrokromik filmin kolorimetri ölçümleri Ocean Optics HR 4000 

spektrofotometresinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

4.3.4. Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopisi 

 

ITO elektrot yüzeyine elektrokimyasal polimerizasyon metoduyla kaplanan 

polimerin yapısal analizleri için FTIR spektrumaları Perkin Elmer model 

spektrofotometre ile kaydedildi. Reaksiyonlar sonunda ürünlerde beklenen değiĢimler 

(bağ oluĢumu ve bağ kaybolması) bu yöntemle takip edilmiĢtir. 

 

 

ġekil.4.4: Kullanılan FTIR spektrofotometresi 

 

4.3.5. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

 

ITO elektrod yüzeyine elektrokimyasal polimerizasyonla kaplanan polimerin 

yüzey morfolojileri FEI Quanta250 FEG Model taramalı elektron mikroskobunda 

alındı. 

 

4.3.6. Ġletkenlik Ölçümleri 

 

ITO elektrot yüzeyine kaplanan polimerin iletkenliği ENTEK Dört Nokta Ölçüm 

Sistemiyle ölçülmüĢtür. 
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4.4. Kullanılan Yöntemler 

 

4.4.1. FTIR Spektroskopisi 

ÇeĢitli organik moleküller için FTIR ile fonksiyonel grup analizi gerçekleĢtirilir. 

Bir molekülün infrared ıĢımasını absorplayabilmesi için dipol momentinde net 

bir değiĢim olması gerekmektedir. Molekülün üzerine gönderilen infrared ıĢımasının 

frekansı, molekülün titreĢim frekansına eĢit olduğu zaman ancak bir absorpsiyon söz 

konusu olabilir. O2, N2 ve Cl2 gibi homonükleer moleküllerde titreĢim ve dönme 

hareketleri sırasında net bir dipol moment değiĢimi olmadığı için bu moleküller infrared 

ıĢımasını absorplayamazlar. 

Infrared spektroskopisi basit ve güvenilir bir ölçüm tekniği olduğundan hem 

araĢtırmada hem de sanayide sıklıkla kullanılmaktadır. IR spektroskopisinde, amaç 

herhangi bir bileĢiğin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak veya yapısındaki değiĢiklikleri 

incelemektir. BileĢiğin alınan IR spektrumu ile yapıdaki bağların durumu, bağlanma 

yerleri, yapının aromatik veya alifatik olduğuna dair bir bilgi edinebiliriz. Bu yöntem 

tek baĢına çok aydınlatıcı olmamaktadır. Diğer spektroskopik yöntemlerde destekleyici 

olarak kullanılmalıdır. 

Eğer örnek katı ise spektroskopik potasyum bromür (KBr) ile belli oranda 

karıĢtırılarak homojenize edilir. KBr‟ün infrared bölgesinde absorpsiyonu olmadığı için 

kullanılması uygundur. Kullanılan KBr nem içermemelidir. Çünkü içerdiği nem IR 

spektrumda hatalı bantların gözlenmesine neden olur. 

Çözeltilerin spektrumunun alınması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli 

faktör, seçilen çözücünün IR bölgesinin her yerinde ıĢığı geçirebilmesidir. Bu nedenle 

en fazla tercih edilen çözücüler karbontetraklorür, kloroform, karbondisülfür, 

siklohekzan, benzen, tetrakloroetilendir. Ayrıca kullanılan çözücünün infrared 

hücresinin yapıldığı maddeyi çözmemesine de dikkat edilmelidir. Hücreler genelde 

tuzdan (NaCl) yapılmıĢ tabletler olduğundan sıvı örnek kesinlikle su içermemelidir. 

Aksi durumda örnek hücresi fiziki hasar görecektir. 

Gazlar için ise havası boĢaltılmıĢ hücreler kullanılır. IR spektroskopisinde katı, 

sıvı, gaz ve çözelti halindeki örneklerin spektrumları alınabilir. Spektrum almadan önce 

“background” ölçüm almak önemlidir. Örnek eğer katı, sıvı veya gazsa havaya, çözelti 

ise çözücüye karĢı “background” ölçümü alınır. 
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IR spektroskopisinde, amaç herhangi bir bileĢiğin yapısı hakkında bilgi sahibi 

olmak veya yapısındaki değiĢiklikleri incelemektir. BileĢiğin alınan IR spektrumu ile 

yapıdaki bağların durumu, bağlanma yerleri, yapının aromatik veya alifatik olduğuna 

dair bir bilgi edinebiliriz. Bu yöntem tek baĢına çok aydınlatıcı olmamaktadır. Diğer 

spektroskopik yöntemlerde destekleyici olarak kullanılmalıdır. IR atlası olarak 

adlandırılan ve saf bileĢiklerin spektrumlarının yer aldığı bir atlas bulunmaktadır. 

Alınan spektrumlar bu atlastaki spektrumlarla da karĢılaĢtırılabilir. Ayrıca cihazlarla 

birlikte IR kütüphaneleri temin edilebilmekte ve alınan spektrumlar bu kütüphanelerle 

kıyaslanabilmektedir. Bu Ģekilde hakkında yapısal bilgi sahibi olunmayan maddelerin 

yapısal çözümlemesi daha kolay yapılabilmektedir. 

FTIR yönteminin polimerlere uygulanmasıyla daha hassas ve sağlıklı analizler 

yapılabilmektedir. Bir titreĢimin infrared absorpsiyona ve raman saçılmasına yol açması 

farklı olaylara dayandığından raman çalıĢmaları çoğu kez infrared çalıĢmaları 

tamamlayıcı olarak kullanılır. Bu yöntemde benzer ıĢık kaynaklarının kullanılmasıyla 

deneysel zorluklar kısmen azaltılır (BeĢergil, 2003) 

 

4.4.2. SEM  

 

Temel olarak SEM, Tungsten, Lantan hekzaborit katottan veya alan emisyonlu 

gun‟dan (FEG) ortaya çıkan elektronların kullanımı incelenecek malzeme yüzeyine 

gönderilmesi sonucu oluĢan etkileĢmelerden yararlanılması esasına dayanır. SEM‟ler 

genel olarak bu elektron enerjisi 200-300 eV‟dan 100 keV‟a kadar değiĢebilir. Bu 

amaçla, yoğunlaĢtırıcı elektromanyetik mercekle toplanan, objektif mercekle  odaklanan 

elektron demeti, yine elektromanyetik saptırıcı bobinlerle örnek yüzeyinde tarama 

iĢlemini gerçekleĢtir. Bir taramalı elektron mikroskobunda görüntü oluĢumu temel 

olarak; elektron demetinin incelenen örneğin yüzeyi ile yaptığı fiziksel etkileĢmelerin 

(elastik, elastik olmayan çarpıĢmalar ve diğerleri) sonucunda ortaya çıkan sinyallerin 

toplanması ve incelenmesi prensibine dayanır. 

Bunlardan ilki, gelen elektron demetindeki elektronların, malzemedeki atomlarla 

yapmıĢ olduğu elastik olmayan çarpıĢma sonucu (yani, örnek yüzeyindeki atomlardaki 

elektronlara enerjilerini transfer ederek) ortaya çıkan ikincil elektronlardır. Bu 

elektronlar örnek yüzeyinin yaklaĢık 10 nm‟lik bir derinliğinden ortaya çıkarlar ve 

bunların tipik enerjileri en fazla 50 eV civarındadır. Ġkincil elektronlar foto çoğaltıcı tüp 
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yardımıyla toplanıp, örneğin tarama sinyali konumuyla iliĢkilendirilerek yüzey 

görüntüsü elde edilir. 

Elektron demeti ile incelenen örnek yüzeyindeki malzeme arasındaki 

etkileĢmede ortaya çıkan diğer bir elektron grubu ise geri saçılma elektronları adı 

verilen elektronlardır (bu elektronlar, yüzeye gelen elektron demeti ile yaklaĢık 180  açı 

yapacak biçimde saçılırlar). Geri saçılma elektronları, yüzeyin derin bölgelerinden 

(yaklaĢık 300 nm‟ye kadar) gelen daha yüksek enerjili elektronlardır. Bu enerjideki 

elektronlar bir foto çoğaltıcı tüp tarafından tespit edilemeyecek kadar yüksek enerjiye 

sahip olduklarından, genellikle quadrant foto dedektörlerle (yani katı hal dedektörleri) 

yardımıyla tespit edilir. Bilindiği üzere bu tür dedektörler üzerine gelen elektronların 

indüklediği elektrik akımın Ģiddetine göre çıkıĢ sinyali verirler (kısaca hatırlatmak 

gerekirse, incelenecek örnekteki yüksek atom numarasına sahip bir atomdan saçılan 

elektronun enerjisi küçük atom numaralı bir atomdan saçılana göre daha yüksektir). 

Sonuç olarak ikincil elektronlar incelenen örneğin kompozisyonu hakkında bilgi verir. 

Gelen elektron demetinin incelenen örnek yüzeyi ile yapmıĢ olduğu diğer bir 

etkileĢme ise (yaklaĢık 1000 nm derinlik civarında), karakteristik X ıĢınlarının çıktığı 

durumdur (enerjileri kV mertebesindedir). Buna göre örneğe çarpan elektron, örnekteki 

atomun iç yörüngesinden bir elektron kopmasına neden olunca, enerji dengelenmesi 

gereği bir üst yörüngedeki elektron bu seviyeye geçer ve geçerken de ortama bir X ıĢını 

yayar ve buna da karakteristik X ıĢını adı verilir.  Bu X ıĢını mesela 10 mm
2
 çapındaki 

bir Si (Li) dedektörle algılanır, ortaya çıkan sinyal yükselticiye, oradan çok kanallı 

analizöre ve daha sonra da SEM sistemin bilgisayarına gönderilir. Sonuçta ortaya çıkan 

karakteristik X ıĢını (ki bu ıĢının enerjisi her atoma özeldir), SEM‟ de incelenen 

malzemenin element bakımından muhtevasının nitel ve nicel olarak tespit edilmesine 

yardımcı olur. 

 

4.4.3. DönüĢümlü Voltametri 

 

DönüĢümlü voltametri yöntemi kullanılarak elektrokimyasal bir sistemin 

özellikleri hakkında bilgiler edinilir ve ayrıca da proseslerin karmaĢık taraflarının, 

elektron transfer reaksiyonlarının ve kinetik özelliklerinin anlaĢılmasını sağlar. Bu 

metot değiĢen ve özel deneysel Ģartlarda (tarama hızı, çözelti bileĢimi, pH, sıcaklık vb) 

elektrot yüzeyinde oluĢturulan filminlerin elektrokimyasal davranıĢlarının 

incelenmesinde sıklıkla kullanılır. Bu metotta karıĢtırılmayan çözeltide, üçgen 
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potansiyel dalga Ģekli kullanarak (ġekil 4.5) sabit çalıĢma unun potansiyeli lineer olarak 

taraması ile oluĢur. Potansiyel tarama süresince potantiyostat, uygulanan potansiyel 

sonucu oluĢan akımı ölçer. OluĢan akım-potansiyel grafiği voltamogram olarak 

adlandırılır.    
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ġekil 4.5: (a) DönüĢümlü voltametri de elektroda uygulanan üçgen dalga gerilim programı, (b) elde 

edilen akım-potansiyel cevabı  

 

DönüĢümlü voltamogramların incelenmesiyle; 

 Bir sistemin hangi gerilimlerde ve kaç adımda indirgenip yükseltgendiğini, 

 Elektrokimyasal açıdan tersinir olup olmadığını, 

 Elektrot tepkimesinin bir çözelti tepkimesi ile elele gidip gitmediğini, 

 Redoks tepkimesi ürünlerinin kararlı olup olmadığını, 

 Yüzeye tutunma olup olmadığını anlamak mümkündür. 

Tipik bir deneyde, potansiyel taramasına düĢük değerinden baĢlanır. Anodik 

potansiyel taraması monomer yükseltgeninceye kadar devam eder ve polimer oluĢur. 

Daha sonra baĢlangıç değerine doğru katodik geri tarama yapılır. Katodik geri tarama 

esnasında polimer indirgenerek elektrot yüzeyinde biriktirilir (Hibbert, 1993). 

Tersinir bir proseste indirgenmiĢ ve yükseltgenmiĢ türler bir denge içerisindedir. 

Ġdeal tersinir bir redoks reaksiyonunda, indirgenmiĢ ve yükseltgenmiĢ türlerin 

konsantrasyonları Nernst eĢitliğine uyar. Bir redoks reaksiyonu Nernst eĢitliğine göre ne 

kadar çok sapma gösterirse, tersinir reaksiyon özelliklerinden de o kadar çok sapmalar 

gözlenir. Nernst eĢitiğine göre anodik pik potansiyeli(Ep,a) ve katotik pik potansiyeli 

(Ep,k) arasındaki fark aĢağıdaki gibi ifade edilir. 

a b 
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    (4.1) 

 

Tersinir bir system için pik akımı, aĢağıdaki gibi Randless-Sevcik eĢitliğiyle 

tanımlanır (Bard, 1980). 

 

           
  
 
 ⁄   

 
 ⁄     

 
 ⁄     (4.2)  

 

Burada; 

 

n : Reaksiyondaki elektron sayısı 

A : Elektrotun yüzey alanı (cm
2
) 

D : Düfüzyon katsayısı (cm
2
/s) 

C
b
 : Ġç çözeltideki elektroaktif türlerin konsantrasyonu (mol/cm

3
) 

v  : Tarama hızı (V/s) 
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ġekil 4.6: Tersinir sistem için gerilim tarama hızınına ve gerilim tarama hızının kareköküne karĢı akım 

grafiği 

 

ġekil 4.6‟de görüldüğü gibi tersinir ve difüzyon kontrollü sistemlerde pik akımı, 

tarama hızının karekökü doğrusal orantılıdır. Bu tür prosesler için reaktantların ve 

oluĢan ürünlerin çözücü ortamında tamamen çözündüğü kabul edilir ve yüzey prosesleri 

(reaktantların ve ürünlerin adsorpsiyonu) ihmal edilebilir. Bununla beraber bu kural 

elektroaktif polimerler için değiĢiklik gösterebilir. Çünkü elektroaktif polimer eletrot 

yüzeyine yapıĢır. Bu yüzden bu tür prosesler düfüzyon kontrollü değildirler ve pik 

akımı Randles-Sevcik eĢitliği ile hesaplanamaz. Onun yerine yüzeye bağlanmıĢ türler 

için pik akımı aĢağıdaki eĢitlik ile verilir. 
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       (4.3) 

 

Burada; 

 

F : Faraday sabiti(96485 C/mol) 

г : Yüzeye bağlanmıĢ elektroaktif merkezlerin konsantrasyonu 

 

Bu yüzden bir madde yüzeye bağlı ise anodik ve katodik pik akımları, tarama 

hızı ile doğrusal olarak derecelendirilir. Çözeltideki veya elektrot yüzeyindeki iletken 

polimer filmlerin redoks reaksiyonları çok nadiren tersinirdirler. Çünkü indirgenme ve 

yükseltgenme esnasında polimer yapısında meydana gelen değiĢiklerden dolayı, Nernst 

eĢitiğinin kinetik sınırlamalarına uyum sağlanamaz.  

Döngülü voltametri metodu iletken bir polimerin elektrokimyasal olarak 

büyütülmesinde de kullanılır. Elektroaktif bir monomerin polimerizasyonu tersinmez bir 

tepkimedir. Monomer tersinmez olarak yükseltgenir. Sistemde elektroaktif iki tür 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki monomer, diğeri ise elektrot yüzeyinde birikmiĢ olan 

polimerdir. Anodik akımın artmaya baĢladığı potansiyel değerinde, monomerler radikal 

katyonlarına yükseltgenmeye baĢlar. Monomerin yükseltgenmesini, kimyasal eĢleĢme 

takip eder ve ilk önce dimerin, daha sonra oligomerlerin oluĢumu ile sonuçlanır. Halka 

birim sayısının artıĢı ile akım Ģiddetinde bir artma olur. Elektroaktif bir monomerin 

dönüĢümlü voltamogramı Ģekil 4.7‟de verilmiĢtir.  
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ġekil 4.7: Elektroaktif bir monomerin dönüĢümlü voltomogramı 
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4.4.4. Gerilim Kontrollü Elektroliz 

 

Gerilim kontrollü olarak yapılan elektroliz iĢlemi, çalıĢma, referans ve karĢıt 

elektrotları içeren üç elektrotlu bir hücrede gerçekleĢtirilir. Elektroyükseltgenme 

durumunda çalıĢma elektrodu anot, karĢıt elektrot katottur. Anot ve katot arasındaki 

gerilim farkı E, elektroliz süresince bir potansiyostat yardımıyla sabit tutulur. 

Potansiyostatın çıkıĢ gerilimi Ģu eĢitlikle verilir: 

 

                      (4.4) 

 

Burada Eanot ve Ekatot, anot ve katodun karĢılaĢtırma elektroduna karĢı gerilimleri, 

i elektroliz akımı ve R ise anot-katot arasındaki çözelti direncidir.  

 

4.4.5. Kronoamperometri 

 

Amperometrik elektrotlar sabit voltaj altında çalıĢan hücreden ibarettir. 

Elektroda sabit potansiyel uygulanarak sistemin termodinamik dengesi bozulur. 

Sistemde buna tepki olarak elektrodun 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 

elektrodu ile referans elektrot arasına incelenen sistemin voltamogramında plato 

bölgesinde sabit gerilim değeri uygulanırsa basit elektrot tepkimesi için zamanın 

karakökü ile azalan bir akım oluĢur. Uygulanan sabit bir gerilimde akımın zamanla 

değiĢiminin ölçüldüğü bu yöntem kronoamperometri adını alır. Kronoamperometri 

deneylerinde çalıĢma elektroduna uygulanan etki, sabit bir gerilim basamağı 

uyarmasıdır (ġekil 4.8a). BaĢlangıçta çalıĢma elektrodunun gerilimi pozitiftir, t=0 

anında çalıĢma elektrodunun gerilimi 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 (ġekil 4.8b). 
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ġekil 4.8: (a) Kronoamperometrik uyarı, (b) Kronoamperometrik cevap (Bard ve ark., 1980) 

 

4.4.6. Spektroelektrokimya 

 

Optik ve elektrokimyasal metotların birleĢtirilmesi, spektroelektrokimya, 

inorganik, organik ve biyolojik redoks sitemlerinin büyük çoğunluğunu araĢtırmak için 

1980‟lerin baĢlarından beri çalıĢılmaktadır. BaĢarılı olarak optiksel görüntülemenin 

moleküler spesifikliği ile elektrokimyasal bozunmaların kombinasyonu akım 

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

açıklanması için ve kinetik ve termodinamik parametrelerinin tanımlanması için 

oldukça kullanıĢlıdır. ġekil 4.9‟da deneylerde spektroelektrokimyasal çalıĢmalar için eĢ 

zamanlı kulladığımız potantiyostat ve spektrofotometre görülmektedir. 

 

 

ġekil 4.9: Spektroelektrokimya çalıĢmaların yürütüldüğü cihaz düzeneği 
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4.4.7. Kolorimetri 

 

Elektrokromik malzemeler farklı renklere ve renk tonlarına sahiptir. Renkler 

sadece sözlerle tam olarak açıklanamaz. Bunun yerine renkleri objektif ve doğru Ģekilde 

değerlendirmek için renkleri sayısal değerlerle nitelendiren bir renk sistemi 

kullanılmaktadır. Bu amaç için kolorimetre denilen bir cihaz kullanılmaktadır. Bu cihaz 

ile renklere, üç boyutlu uzayda çeĢitli koordinatlar verilerek tanımlanır. Her renk 

ölçülen değerlere göre CIE 1931 Lab renk uzayında (ġekil 4.10) konumlandırılır. 

 

 

ġekil 4.10: CIE LAB renk uzayı 

 

CIE LAB renk uzayında x, y ve z eksenleri sırasıyla büyüklük (a), yoğunluk (b) 

ve parlaklık (L) olarak tanımlanır. Bu üç değer kolorimetri analizleri ile elde edilir. Yxy 

sistemide ayrıca renkleri tanımlamak için kullanılır. Bu sistemde systemde CIE LAB 

sistemiyle benzerdir. Bu sistemde parlaklık Y, renkteki kırmızılık x, yeĢil renk miktarı 

ise y ile gösterir. 
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4.4.8. Dört Nokta Ġletkenlik Ölçüm Tekniği 

 

Dört noktalı elektrot tekniği ile iletkenlik ölçüm tekniği ile genellikle 1 μA ile 

1 mA arasındaki iletkenlikler ölçülebilir. Bu cihazda iletkenlik ölçümü yalıtkan yüzey 

üzerine yerleĢtirilen polimere bir düzlem üzerinde eĢit aralıklarla sıralanmıĢ elektrotlar 

dört farklı noktadan temas ettirilir. En dıĢtaki iki elektrot arasından sabit akım geçirilir 

iken iç kısımdaki iki elektrot ile potansiyel ölçümü yapılır. Uygulanan sabit akım ve 

ölçülen potansiyel değerleri kullanılarak Ohm yasasına göre direnç hesaplanır. Cihazın 

en basit Ģekilde gösterimi ġekil 4.11‟de verilmiĢtir. Bilinen sabit akım (I) birinci 

elektrotdan polimere uygulanır ve dördüncü elektroda ise uygulanan akım toplanır. 

Akım uygulanması esnasında 3 ve 4 numaralı elektrotlar arasındaki potansiyel fark 

ölçülür. Ġletkenlik ölçümü aĢağıdaki eĢitlik kullanılarak hesaplanır hesaplanır.  

 

 σ = ln2 / (πRd)      (4.5) 

 

Burada R numunenin direnci, d numunenin kalınlığını temsil eder. 

 

 
 

ġekil 4.11: Dört noktalı elektrot ile iletkenlik ölçümü 

 

 

4.5. Polimerin Elektrokimyasal DavranıĢı 

 

FADABSO‟nun elektrokimyasal davranıĢları oda sıcaklığında, azot 

atmosferinde, çalıĢma elektrodu olarak ITO, karĢıt elektrot olarak platin tel ve referans 

elektrod olarak gümüĢ tel kullanırak incelenmiĢtir. ÇalıĢma elektrodu olarak kullanılan 
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ITO, her kullanımda önce prosedürüne uydun olarak temizlendikten sonra 

kullanılmıĢtır.  

FADABSO‟nun elektropolimerizasyonu asetonitril (ACN) ortamında 0.1 M 

TBAP destek elektroliti kullanılarak sürekli gerilim taraması yapılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

FADABSO‟nun elektrokimyasal polimerizasyonuna, 

 Gerilim tarama aralığının, 

 Gerilim tarama hızının, 

 Monomer deriĢiminin, 

 Döngü sayısının, 

etkisi incelenmiĢtir. 
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4.6. Polimerin Elektrokromik Özellikleri 

 

4.6.1. Spektroelektrokimyasal çalıĢmalar 

 

Poli-FADABSO‟nun spektroelektrokimyasal özellikleri uygulanan gerilimin 

değiĢmesi ile elektronik geçiĢlerindeki değiĢiklikler kronoabsortimetri yöntemi olarak 

bilenen, kronoamperometri ve optik spektroskopi yöntemleri birleĢtirilerek 0.1 M 

TBAP-ACN destek elektrolit çözücü ortamında incelenmiĢtir. 

 

4.6.2. Polimerin aç-kapa (switching) özellikleri 

 

Polimerin renk değiĢimi göstermesi ve bu değiĢimin hızlı olması 

elektrokromizim uygulamaları için önemli bir husustur. Çift potansiyel basamaklı 

kronoamperometri metodu polimerin optik zıtlığını ve aç-kapa zamanını incelemek için 

kullanılır. Çift potansiyel basamaklı kronoamperometri deneyinde, baĢlangıç ve ikinci 

potansiyel olmak üzere iki potansiyel ve bu iki potansiyelde kalma süresi belirlenir. 

Polimer ITO elektroda kaplandıktan sonra bir taraftan çift potansiyel basamaklı 

kronoamperometri metodu ile akım zaman ölçümü gerçekleĢtirilirken diğer taraftan eĢ 

zamanlı olarak polimerin maksimum dalga boyunda iki redoks hali arasındaki yüzde 

geçirgenlik (%T) değiĢimi ölçülmektedir. 
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5. DENEYSEL BULGULAR 

 

5.1. FADABSO Monomerinin Sentezi 

 

Bu tez çalıĢmada elektropolimerizasyonu gerçekleĢtirilen, elektrokimyasal 

davranıĢı ve spektrofotometrik özellikleri incelenen FADABSO monomeri TÜBĠTAK 

110T817 araĢtırma projesi kapsamında, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 

Bölümünde sentezlenmiĢtir. FADABSO‟nun kimyasal olarak sentezi ġekil 5.1‟de 

gösterilmiĢtir. 

 

NH2 NH2

N
+

NN N

O
-

NH2

HCl

NaNO2 \ 0 °C 

N
+

N

NH2NH2

N N
+

O
-

NaBF4

N
+

N BF4

-

N
+

N BF4

-

 

 

ġekil 5.1: FADABSO monomerinin sentezi 

 

Anilin (4.65 g, 4.5 mL 50 mmol), 25 mL HCl çözeltisine (v/v =1:1) ilave edildi 

ve tuz-buz banyosunda 0-5°C‟a soğutuldu. KarıĢtırılarak NaNO2‟in (3.65 g, 53 mmol) 

8 mL sudaki çözeltisi ilave edildi ve buz banyosunda 30 dakika karıĢtırıldı. NaBF4‟ın 

(7.6 g, 70 mmol) 15 mL sudaki çözeltisi soğutuldu ve karıĢtırılarak hazırlanan 

diazonyum çözeltisine sıcaklık 5°C‟yi geçmeyecek Ģekilde katıldı ve 10 dakika daha 

karıĢtırıldı. Çöken benzendiazonyum tetrafloroborat tuzu sinterlemiĢ cam süzgeçten 

süzüldü, sarı katı su ve eterle yıkandı. Verim 5.3 g %53. Benzendiazonyum 

tetrafloroboratın (0.48 g, 2.5 mmol) 2 mL DMF‟deki çözeltisi, 

3,8-diaminobenzo[c]sinnolin-5-oksitin (0.23 g, 1 mmol) 8 mL AcOH‟ deki çözeltisine 

karıĢtırılarak katıldı ve oda sıcaklığında 24 saat karıĢtırıldı; karıĢım 200 mL suya 

döküldü. OluĢan çökelek süzülerek ayrıldı, su ile yıkandı, havada kurutuldu ve 

asetondan kristallendirildi, e.n. 175°C (bozunma). Verim 0.17 g, %53.  
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FTIR (cm
−1

): 3326, 3224, 3142 ve 3060 (N-H gerilmesi), 1346 ve 1193 (C-N 

gerilmesi), 1410 (N=N gerilmesi), 1475 ve1326 (N-O gerilmesi) 

1
H NMR (300 MHz,DMSO-d6); δ 8,75 (t, 2H, 3-NH2), 8,38 ve 8,35 (i, 2H, H-1 

ve H-10), 7,95 (i, 2H, J= 7,5 Hz, H-2‟), 7,62 (i, 1H, J=2,2 Hz, H-7), 7,55 (ü, 2H, H-3‟), 

7,45 (ü, 1H, H-4‟), 7,35 (ii,1H, J=9,2 ve J=2.2 Hz, H-9), 7,30 (i, 1H, J=9,5 Hz, H-2), 6,2 

(t, 2H, 8-NH2). Kütle (EI-MS): m/z 329 (M-H), 253 (M-77). 

 

5.2. FADABSO Monomerinin Elektropolimerizasyonu 

 

Elektrot yüzeyinde polimer filmlerin oluĢturulması çeĢitli polimerizasyon 

yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Bunlar arasında kimyasal ve elektrokimyasal 

yöntemler daha çok kullanılmaktadır. Elektropolimerizasyonun reaksiyonların oda 

sıcaklığında gerçekleĢtirilmesi, film kalınlığının kontrolü ve homojen film eldesi gibi 

birçok avantajı vardır. Elektropolimerizasyonu gerçekleĢtirebilmek için genelde sürekli 

potansiyel taraması ve sabit potansiyel elektrolizi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 

çalıĢmada monomerin elektrokimyasal polimerizasyonu sürekli potansiyel taraması ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Elektrokimyasal aktivitesi en iyi olan polimer filmin elde edilebilmesi amacıyla 

 Gerilim tarama aralığı, 

 Gerilim tarama hızı, 

 Monomer deriĢimi, 

 Döngü sayısı gibi deneysel parametreler incelenmiĢtir. 

FADABSO monomerinin elektrokimyasal polimerizasyonu 0.1 M TBAP- ACN 

destek elektrolit çözücü ortamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneysel çalıĢmalar sırasında 

ITO elektrod çalıĢma elektrodu olarak, Pt tel karĢıt elektrot olarak ve Ag tel referans 

olarak kullanılmıĢtır. ġekil 5.2‟de 0.1 M TBAP içeren ACN‟de 1 mM FADABSO‟nun 

genel dönüĢümlü voltomogramı verilmiĢtir. 
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ġekil 5.2: 1 mM FADABSO monomerinin 0.1 M TBAP/ACN destek elektrolit çözücü sistemindeki genel 

dönüĢümlü voltomogramı 

 

5.2.1. Gerilim tarama aralığının etkisi 

 

FADABSO monomerinin sürekli gerilim taraması ile elektropolimerizasyonunda 

öncelikle uygun gerilim tarama aralığı araĢtırılmalıdır. Polimerizasyonun en iyi Ģekilde 

gerçekleĢeceği gerilim aralığını yani pozitif ve negatif gerilim sınırını bulmak için 

monomerin genel voltametrik davranıĢı incelenmiĢtir (ġekil 5.2). Ġlk olarak gerilim 0 

V‟da sabit tutulup pozitif gerilim sınırı monomerin birinci (+0.9 V) ikinci (+1.25 V) ve 

üçüncü (+2 V) yükseltgenme piki ötesinden olacak Ģekilde değiĢtirilmiĢtir. 1 mM 

FADABSO monomerinin, ITO elektrod yüzeyine 50 döngü olacak Ģekilde, 100 mV/s 

tarama hızında ve 0.1 M TBAP içeren ACN destek elektrolit-çözücü ortamında 0 ile 

+0.9 V; 0 ile +1.25 V ve 0 ile +2 V gerilim tarama aralıklarında polimerizasyonu 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Her bir çalıĢmadan sonra çalıĢma elektrodu monomer ve elektrolit 

fazlasından kurtarılmak için asetonitril ile yıkandıktan sonra incelenmiĢ ve yüzeyinde 

kahverengi bir kaplamanın oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Bu polimerleĢmelere ait çok döngülü 

dönüĢümlü voltamogramlar ve her bir elektropolimerizasyon sonucu elde edilen 

kaplanmıĢ elektrodun 0.1 M TBAP içeren ACN‟deki boĢ çözelti voltamogramları ġekil 

5.3 a, b ve c‟de verilmiĢtir. Voltamogramlar incelendiğinde 0 ile +0.9 V gerilim 

aralığında yani birinci yükseltgenme piki ötesinden dönülerek elde edilen dönüĢümlü 

voltamogramda ilk döngüde monomerin yükseltgenme piki devam eden döngüler ile 
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azalmıĢ ve polimerin indirgenme ve yükseltgenmesine ait piklerin sürekli gerilim 

taraması ile akımlarında ok yönünde azalma meydana geldiği gözlemlenmiĢtir. 0 ile 

+1.25 V ve 0 ile +2V gerilim aralıklarında elde edilen polimer filme göre 0 ile +0.9 V 

gerilim aralığında elde edilen polimer filmin daha elektroaktif olduğu gözlenmiĢtir. 

Negatif gerilim sınırını bulmak için ise pozitif gerilim sınırı +0.9V olarak sabit tutulmuĢ 

ve negatif gerilim değerleri değiĢtirilmiĢtir. -0.6 V ile +0.9 V; -1.5 V ile +0.9 V ve 

-1.8 V ile +0.9 V gerilim tarama aralıklarında polimerleĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 

5.3 d, e ve  f‟de verilen voltamogramlar incelendiğinde -0.6 ile +0.9 V gerilim tarama 

aralığında en fazla film büyümesinin oluĢtuğu, dolayısıyla en iyi polimerleĢmenin bu 

gerilim tarama aralığında gerçekleĢtiğine karar verilmiĢtir. 
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ġekil 5.3: Poli-FADABSO‟ya ait a.1) 0 ile +0.9 V b.1) 0 ile +1.25 V c.1) 0 ile +2,00 V d.1) -0.6 ile 

+0.9V e.1) -1.5 ile +0.9 V f.1) -1.8 ile +0.9 V  gerilim tarama aralıklarındaki dönüĢümlü voltamogramları 

ve a.2,b.2, c.2, d.2, e.2, f.2) oluĢan polimerlerin monomersiz boĢ çözelti ortamındaki 

davranıĢları(100 mV/s) 

 

5.2.2. Gerilim tarama hızının etkisi 

 

FADABSO‟nun sürekli gerilim taraması ile elektropolimerizasyonunda gerilim 

tarama hızının etkisi önemlidir. Bu çalıĢmada 1 mM FADABSO monomeri ve 0.1 M 

TBAP içeren ACN ortamında -0.6 V ile +0.9 V gerilim tarama aralığında 25 mV/s, 50 

mV/s, 100 mV/s ,200 mV/s ve 300 mV/s gerilim tarama hızlarında 50 döngülük 
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polimerizasyonlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Elektrot yüzeyinde elde edilen polimer filmlerin 

monomer içermeyen 0.1 M TBAP-ACN destek elektrolit-çözücü sistemindeki 

voltamogramları karĢılaĢtırılarak ġekil 5.4‟de verilmiĢtir. Bu voltamogramlardan 

görüldüğü üzere gerilim tarama hızı çok düĢük olduğunda oluĢan filmin 

elektroaktivitesi daha düĢüktür. Elektropolimerizasyon sırasındaki gerilim tarama 

hızının artmasıyla kaplanmıĢ elektrodun boĢ çözeltideki elektroaktivitesi de artmaktadır. 

Maksimum boĢ çözelti pik akımı 200 mV/s gerilim tarama hızındaki 

elektropolimerizasyon ile kaplanan ITO elektrotta elde edilmiĢtir.  

 

 

 

ġekil 5.4: 0.1 M TBAP içeren asetonitrilde farklı gerilim tarama hızlarındaki poli-FADABSO‟ya ait 

dönüĢümlü voltamogramların karĢılaĢtırılması.  

 

5.2.3. Monomer deriĢiminin etkisi 

 

FADABSO‟nun sürekli gerilim taraması ile elektropolimerizasyonuna monomer 

deriĢiminin etkisini araĢtırmak için 0.1 M TBAP içeren asetonitril ortamında -0.6 V ile 

+0.9 V gerilim tarama aralığında, 200 mV/s gerilim tarama hızında 50 döngülük 

polimerizasyonlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Monomer deriĢimi olarak 1 mM, 2 mM, 5.0 mM 

ve 10.0 mM deriĢimleri çalıĢılmıĢtır. DüĢük monomer deriĢiminde polimer filmin 

büyümesinin daha az olduğu monomer deriĢiminin artması ile elektropolimerizasyon 

miktarının arttığı ve polimer filmin elektrot yüzeyinde daha koyu kahverengi ve kalın 

bir film oluĢturduğu gözlemlenmiĢtir. Ancak monomer deriĢimin daha arttırılmasıyla 
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polimerin büyümesinin azaldığı gözlemlenmiĢtir. Farklı deriĢimlerde elde edilen poli-

FADABSO kaplı elektrotların monomer içermeyen 0.1 M TBAP-ACN destek 

elektrolit-çözücü sistemindeki boĢ çözelti voltamogramları karĢılaĢtırılarak ġekil 5.5‟de 

verilmiĢtir.   

 

 

ġekil 5.5: 0.1 M TBAP içeren asetonitrilde farklı deriĢimlerde elde edilen poli-FADABSO‟e ait 

dönüĢümlü voltamogramların karĢılaĢtırılması (200 mV/s).  

 

5.2.4. Döngü sayısının etkisi 

 

0.1 M TBAP-ACN destek elektrolit-çözücü ortamında, 200 mV/s gerilim tarama 

hızında, -0.6 V ile +0.9 V gerilim tarama aralığında 1 mM FADABSO‟nun sürekli 

gerilim taraması ile elektropolimerizasyonuna döngü sayısının etkisi araĢtırmak için, 

farklı döngü sayılarında elektropolimerizasyonlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Farklı döngü 

sayılarında elde edilen poli-FADABSO filmlerin monomer içermeyen 0.1 M 

TBAP/ACN destek elektrolit-çözücü ortamındaki dönüĢümlü voltamogramları 

karĢılaĢtırılarak Ģekil 5.6‟da verilmiĢtir.  
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ġekil 5.6: 0.1 M TBAP içeren asetonitrilde farklı döngü sayılarında elde edilen poli-FADABSO‟ya ait 

dönüĢümlü voltamogramların karĢılaĢtırılması (200 mV/s).  

 

BoĢ çözelti voltamogramları incelendiğinde döngü sayısının artmasıyla pik 

akımlarında artıĢ olduğu, katodik ve anodik pik gerilimlerinin giderek negatif bölgeye 

kaydığı belirlenmiĢtir. Bu durum bize döngü sayısının artması ile yüzeydeki kaplama 

miktarının arttığı göstermektedir. Ancak 75 döngü sayısında gerçekleĢen 

polimerleĢmenin yaklaĢık 50. döngülerden sonra yükseltgenme ve indirgenme pik 

akımlarında azalma gözlemlenmiĢ dolayısıyla yüzeyde biriken polimer miktarı arttıkça 

yüzeyin elektroaktivitesinin düĢtüğü sonucuna varılmıĢtır. Sonuçlar karĢılaĢtırıldığında 

polimerleĢmenin 50 döngü sayısında gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir. 

 

5.2.5. Poli-FADABSO’nun pik akımına gerilim tarama hızının etkisi 

 

FADABSO‟nun sürekli gerilim taraması ile elektropolimerizasyonunda pik akım 

Ģiddetinin tarama hızı ile değiĢim prosesinin difüzyon kontrollü ya da elektrot üzerine 

adsorpsiyon kontrollü olarak mı gerçekleĢtiğini görmek önemlidir. ġekil 5.7‟de poli-

FADABSO filmine uygulanan gerilim tarama hızı (25, 50, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 

600, 700, 800, 900, 1000 mV/s) arttıkça katodik ve anodik pik akım Ģiddetlerinin de 

arttığı gözlenmiĢtir.  
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ġekil 5.7: 0.1 M TBAP içeren asetonitrilde farklı gerilim tarama hızlarında elde edilen poli-

FADABSO‟ya ait dönüĢümlü voltamogramların çakıĢtırılması. 

 

Ancak polimerin düĢük tarama hızlarında (25, 50 ,75 ve 100 mV/s) ve yüksek 

tarama hızlarında (200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000 mV/s) farklı redoks 

proseslerine sahip olduğu görülmüĢtür. Bu yüzden bu redoks prosesi iki durum için ayrı 

ayrı değerlendirilmiĢtir. ġekil 5.8‟de düĢük tarama hızlarındaki potansiyel-akım 

grafikleri görülmektedir. Polimere uygulanan gerilim tarama hızı arttıkça pik 

akımlarının arttığı görülmektedir.  
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ġekil 5.8: Poli-FADABSO‟nun düĢük tarama hızlarındaki cevap voltomogramları (TBAP-ACN) 

 

Etken redoks prosesini belirleyebilmek için katodik ve anodik pik akım 

Ģiddetlerine karĢılık gerilim tarama hızı ve gerilim tarama hızının karakökü grafikleri 

çizilmiĢtir (ġekil 5.9). Grafikler incelendiğinde gerilim tarama hızı artıĢı ile pik akım 

Ģiddetinde doğrusal bir artıĢ gözlenmiĢtir. Bu doğrusal bağıntı, redoks prosesinin ITO 

elektrot üzerine adsorpsiyonu ile kontrollü olduğunu; oluĢan pikin bir yüzey piki 

olduğunu göstermektedir.  
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ġekil 5.9: Poli-FADABSO filmine ait düĢük tarama hızlarındaki pik akımlarının (a) gerilim tarama 

hızına, (b) gerilim tarama hızının kareköküne karĢı değiĢimi. 

 

Aynı Ģekilde yüksek tarama hızları içinde etken redoks prosesi incelenmiĢtir. 

ġekil 5.10‟da yüksek tarama hızlarındaki potansiyel-akım grafikleri görülmektedir. 

Polimere uygulanan gerilim tarama hızı arttıkça pik akımlarının arttığı görülmektedir. 
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ġekil 5.10: Poli-FADABSO‟nun yüksek tarama hızlarındaki cevap voltomogramları (TBAP/ACN) 

 

Etken redoks prosesini belirleyebilmek için katodik ve anodik pik akım 

Ģiddetlerine karĢılık gerilim tarama hızı ve gerilim tarama hızının karakökü grafikleri 

yüksek tarama hızları için de çizilmiĢtir (ġekil 5.11). Grafikler incelendiğinde gerilim 

tarama hızının karakökünün artıĢı ile pik akım Ģiddetinde doğrusal bir artıĢ gözlenmiĢtir. 

Bu doğrusal bağıntı, redoks prosesinin ITO elektrot üzerine difüzyon kontrollü 

oluĢtuğunu göstermektedir.  
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ġekil 5.11: poli-FADABSO filmine ait yüksek tarama hızlarındaki pik akımlarının (a) gerilim tarama 

hızına, (b) gerilim tarama hızının kareköküne karĢı değiĢimi. 

 

5.3. Polimer ve Polimer kompozitlerin FTIR spektrumları 

 

FADABSO monomeri ITO eletrot yüzeyine belirlenen optimum koĢullarda 

elektrokimyasal polimerizasyon metoduyla polimerleĢtirilmiĢtir. Sentezlenen poli-
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FADABSO dimetilformamit (DMF) çözücüsüne daldırılarak çözülmüĢ ve KBr ile 

karıĢtırılmıĢtır. Daha sonra DMF buharlaĢtırılarak ortamdan uzaklaĢtırılmıĢ ve 

kurutulmuĢtur. Kurutma iĢlemi tamamlandıktan sonra poli-FADABSO‟nun KBr ile 

pellet hazırlanmıĢ ve FTIR analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 5.12‟de poli-

FADABSO‟ya ait FTIR spektrumu görülmektedir. 
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ġekil 5.12: poli-FADABSO‟ya ait FTIR spektrumları 

 

ġekil 5.12 incelendiğinde 3362 cm
-1

‟ de gözlemlenen band çözülme iĢleminden 

sonra kurutmanın tam olarak gerçekleĢtirilememesinden kaynaklanan suyun yapısında 

bulunan O-H gerilmesine aittir. 3225 cm
-1

‟de ise polimerin yapısında bulunan N-H 

gerilmesine aittir. 2925 ve 2850 cm
-1

‟de polimerimizi çözdüğümüz ortama ait band 

gözlemlenmiĢtir. ġekil 5.13‟de FADABSO ve poli-FADABSO‟ya ait FTIR 

spektrumları karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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ġekil 5.13: FADABSO ve poli-FADABSO‟ya ait FTIR spektrumları 

 

Monomere ve polimere ait FTIR spektrumları karĢılaĢtırıldığında monomerde 

görülen bandlar, polimerde birleĢerek yayvanlaĢmıĢtır. Bu da bizim için 

polimerizasyonun gerĢekleĢtiğinin bir diğer kanıtıdır. 

 

5.4. Polimer Filmin SEM fotoğrafları 

 

FADABSO sürekli gerilim taraması yöntemiyle ITO elektrot yüzeyine 

polimerleĢtirilmiĢ ve sentezlenen polimer filmin morfolojik yapısının incelenmesi 

amacıyla SEM yöntemi kullanılmıĢtır. TBAP/ACN destek elektrolit-çözücü sisteminde 

200 mV/s tarama hızında 50 döngü sürekli gerilim taraması ile ITO yüzeyine kaplanan 

polimer filmin farklı ölçeklerde (10000, 50000 ve 100000) yüzey görüntüleri alınmıĢtır. 

ġekil 5.14‟de ITO elektrot yüzeyindeki poli-FADABSO‟nun yüzey görüntüleri 

verilmiĢtir. 
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ġekil 5.14: ITO elektrot yüzeyindeki poli-FADABSO filminin a) 10000, b) 50000, c) 100000 kat 

büyütülerek kaydedilen SEM fotoğrafları (görüntü alınan alanlar çerçeveyle belirtilmiĢtir.) 

 

SEM görüntülerinden yola çıkılarak ITO elektrot yüzeyinde polimer filmin 

homojen bir Ģekilde oluĢtuğu görülmüĢtür. 

 

5.5. Monomer ve Polimerin Optik Karakterizasyonu 

 

FADABSO monomeri ve elektrokimyasal polimerizasyon ürünü 

poli-FADABSO‟ya ait UV-Vis spektrumları ACN içinde alınmıĢtır (ġekil 5.15). 

FADABSO monomerine ait spektruma bakıldığında, 311, 368 ve 526 nm‟de üç ana 

absorpsiyon bandı görülmektedir. ITO elektrot yüzeyine kaplanmıĢ poli-FADABSO‟ya 

ait spektruma bakıldığında ise 325 ve 494 nm‟de iki ana absorbsiyon bandı 

görülmektedir. Monomere ait 311 ve 368 nm‟deki bandların polimerizasyon sonunda 

birleĢerek polimere ait 325 nm‟deki absorbsiyon bandını oluĢturmuĢtur. Absorbsiyon 

Ģiddeti monomere göre artmıĢtır. Ayrıca elde edilen bandların monomere ait bantlara 

göre daha yayvan olduğu görülmüĢtür. Bu yayvanlaĢmanın nedeni ise katı halde π-π  

etkileĢiminin daha güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. FADABSO ve poli-

FADABSO‟nun absorpsiyon bantlarından hesaplanan optik bant boĢluğu değerleri 

sırasıyla 2.17 ve 1.99 eV‟dur. 

a b c 
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ġekil 5.15: Monomer ve polimere ait UV-vis absorbsiyon spektrumları 

 

5.6. Polimerin Elektrokimyasal Karakterizasyonu 

 

Poli-FADABSO‟nun TBAP/ACN destek elektrolit-çözücü sistemindeki 

voltomogramaları ġekil 5.16‟da görülmektedir.  Voltomogram incelendiğinde poli-

FADABSO‟ ya ait +0,94 V ve +0,12 V‟da iki adet tersinmez yükseltgenme piki ve 

-0,3 V‟da ise bir adet tersinmez indirgenme piki görülmektedir.  

 

ġekil 5.16: Poli-FADABSO‟ya ait dönüĢümlü voltomogram (TBAP/ACN) 
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Elektrokimyasal ve optik ölçümler sonunda elde edilen bilgilerle, optik ve 

elektrokimyasal bant boĢlukları hesaplanmıĢtır (Çizelge 5.1). Polimerizasyon sonucunda 

optik bant boĢluğunun artması polikonjuge bağ yapısından kaynaklanabilir. (Baycan 

Koyuncu, 2011) 

 

Çizelge 5.1: poli-FADABSO‟nun elektrokimyasal ve optik band boĢluğu değerleri 

 

Ġndirgenme 

pik 

potansiyeli 

(V) 
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pik 

potansiyeli 

(V) 

HOMO 

(eV) 

LUMO 
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Elektrokimyasal 

bant boĢluğu 

(eV) 

Optik 

bant 

boĢluğu 

(eV) 

NN

O

NH2H2N

N

N

H

 

Poli-FADABSO 

-0.3 0.94 -5.565 -4.38 1.276 1.99 

 

5.7. Spektroelektrokimyasal ÇalıĢmalar 

 

Spektroelektrokimya, elektrokimyasal ve spektroskopik yöntemlerin eĢ zamanlı 

kullanıldığı bir tekniktir. Spektroskopik ölçümler genellikle elektroliz sırasında 

elektrodun daldırıldığı çözeltide yapılır. ÇalıĢmanın bu kısmında uygulanan gerilimin 

artırılması ile polimer filmlerin elektronik geçiĢlerinin incelenmesi için 

spektroelektrokimyasal deneyler yapılmıĢtır. FADABSO monomerinin elektrokimyasal 

olarak polimerleĢtirilmesi ile elde edilen poli-FADABSO filminin farklı redoks 

hallerine karĢılık gelen farklı gerilimlerin uygulanması ile polimer filmlerin absorpsiyon 

spektrumlarındaki değiĢimler incelenmiĢtir.  

 

5.7.1. FADABSO ve poli-FADABSO’nun elektrokromik özelliklerinin incelenmesi 

 

Poli-FADABSO‟nun spektroelektrokimyasal incelemelerinden önce 

monomerinin spektroelektrokimyasal incelemesi yapılmıĢtır. Bu iĢlem sırasında, 

spektroelektrokimyasal hücrede referans elektrot olarak Ag/Ag
+
 elektrodu, karĢıt 

elektrot olarak Pt tel elektrot ve çalıĢma elektrodu olarak Pt tül elektrot kullanılmıĢtır. Pt 

tül elektroda +1.5 V‟dan baĢlayarak -0.5 V‟a kadar azalan gerilim değerleri uygulanmıĢ 
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ve UV-vis bölge absorpsiyon spektrumları kaydedilmiĢtir (ġekil 5.17). Monomerin 

farklı gerilim değerlerinin uygulanması ile elde edilen UV-vis bölge absorpsiyon 

spektrumları incelendiğinde -0.5 V‟da absorpsiyon Ģiddetinin en düĢük olduğu, 

uygulanan gerilim değerlerinin artması ile absorpsiyon Ģiddetinde çok küçük de olsa 

artıĢ olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 5.18).  
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ġekil 5.17: 1 mM FADABSO ve 0.1 M TBAP içeren asetonitril çözeltisinde 100 mV/s gerilim tarama 

hızında -0.5 V ile +1.5 V arasında voltajlar uygulanarak elde edilen UV-vis bölge absorpsiyon spektrumu.  
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ġekil 5.18: -0.5 V ile +1.5 V potansiyel aralığında eĢ zamanlı olarak elde edilen Poli-FADABSO‟nun, (a) 

20 sn süre ile 30 defa ölçülen akım-zaman eğrisi, (b) 690 nm dalga boyundaki % geçirgenlik değiĢimi. 

 

Polimer filmin spektroelektrokimyasal olarak incelemesi için, potansiyodinamik 

polimerizasyon ile Ģeffaf ITO elektrot yüzeyinde polimer filmin kaplanması 

sağlanmıĢtır. 1 mM FADABSO ve 0.1 M TBAP içeren ACN‟de -0.6 V ile +0.9V 

gerilim tarama aralığında 50 döngü ve 200 mV/s tarama hızında ITO elektrotta polimere 

ait kahverengi bir film elde edilmiĢtir. ITO elektrot üzerinde elektropolimerizasyon ile 
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oluĢturulan polimerin voltaj değiĢimlerinin etkisi ile optik özelliklerindeki değiĢimleri 

izlemek amacıyla spektroelektrokimyasal çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu amaçla polimer 

film ile kaplanmıĢ ITO elektroda spektroelektrokimyasal hücrede farklı gerilim 

değerleri uygulanarak filmin UV-vis bölge absorpsiyon spektrumları kaydedilmiĢtir. 

339 ve 500 nm‟deki absorbsiyon bandının Ģiddeti azalırken, tersinir olarak 800 nm 

civarındaki absorpsiyon bandının Ģiddeti artmaktadır. Uygulanan potansiyel ile 

absorbsiyon bandalarında meydana gelen değiĢimden dolayı polimerin rengi 

kahverengiden sarıya doğru değiĢmiĢtir (ġekil 5.19). 

300 400 500 600 700 800
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

-1,25 V

1,5 V

A
 b

 s
 o

 r
 b

 a
 n

 s

D a l g a b o y u  ( n m )

 

       
   1.5 V     1 V     0,5 V     0,0 V    -0,5 V    -1 V    -1.25 V 

  L:81,1 

  a:21,2 

  b:13,1 

  L:81,2 

  a:21,6 

  b:13,1 

  L:81,3 

  a:21,9 

  b:13,1 

  L:81,2 

  a:22,1 

  b:12,9 

  L:81,1 

  a:22,1 

  b:13,5 

  L:81,1 

  a:16,9 

  b:15,2 

  L:81,1 

  a:15,4 

  b:16,1 

 

ġekil 5.19: -1.25 V ile +1.5 V potansiyel aralığında eĢ zamanlı olarak elde edilen poli-FADABSO‟nun 

spektroelektrokimyasal davranıĢı ve renk değiĢimi 

 

ġekil 5.20‟de poli-FADABSO‟nun yüzde optik geçirgenlik değiĢimleri 

verilmiĢtir. Bu çalıĢma sırasında poli-FADABSO filminin renk değiĢtirme kabiliyeti 
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339, 500 ve 798 nm‟deki absorpsiyon bandının geçirgenliğindeki değiĢimin analizi ile 

izlenmiĢtir. ITO elektroda -1.25 V ile +1.5 V arasında ve bu gerilim değerlerinde 20 s 

kalma süresi uygulanmıĢtır. Yukarıda belirtilen dalga boylarında sırasıyla %5, %5 ve 

%6 renk değiĢimi elde edilmiĢtir. 
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ġekil 5.20: -1.25 V ile +1.5 V potansiyel aralığında eĢ zamanlı olarak elde edilen Poli-FADABSO ‟nun 

339, 500 ve 798 nm dalga boylarındaki % geçirgenlik değiĢimi. 

 

Poli-FADABSO filminin uygulanan gerilime ne kadar zamanda cevap verdiğini 

ve filmin bir renkten diğer bir renge ne kadar zaman içerisinde geçeceğini görmek 

önemlidir. Polimer filmin uygulanan potansiyele cevap verme süresi  ġekil 5.21 

üzerinden hesaplanmıĢtır. 
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ġekil 5.21: poli-FADABSO‟nun uygulana potansiyele cevap verme süresi 

 

Uygulanan gerilim ile geçirgenlikte meydana gelen %95‟lik değiĢim için geçen 

süre polimer filmin cevap süresini vermektedir. ġekil 5.6.4‟de görüldüğü üzere 

798 nm‟de elde edilen geçirgenlik ölçümünde -1.25 V gerilim uygulandığında filmin 

renk değiĢimi için gereken cevap süresi 17 sn gerilim yön değiĢtirdiğinde filmin buna 

cevap verme süresi 19 sn olarak bulunmuĢtur. 

 

5.8. Polimer Filmin Elektriksel Ġletkenliği 

 

ITO yüzey üzerinde film halinde dönüĢümlü voltametri yöntemiyle kaplanan poli-

FADABSO‟nun elektriksel iletkenliği dört nokta iletkenlik ölçüm cihazı ile oda 

sıcaklığında ölçülmüĢtür. Polimer filmin farklı noktalarından alınan iletkenlik 

değerlerinin ortalaması alınmıĢtır. Polimerin iletkenliği 1.8 10
-2

 S/cm olarak 

ölçülmüĢtür. 10
-2

 S/cm mertebesindeki iletkenlik değerinin iletken polimerler için 

yüksek bir iletkenlik değeri olduğunu ve sentezlediğimiz poli-FADABSO‟nun iyi bir 

iletken polimer olduğunu söyleyebiliriz. 
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6. SONUÇLAR  

 

Bu tez çalıĢmasında 7-fenilazo-3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit monomerinin 

elektrokimyasal polimerizasyon metoduyla polimerizasyonu ve elde edilen polimerin 

elektrokromik özelliklerinin incelenmesi ilk defa gerçekleĢtirilmiĢtir. Öncelikle 

FADABSO monomerini ITO elektrot yüzeyine sentezlemek için gerekli optimum 

koĢullar belirlenmiĢtir. Daha sonra elde edilen bu polimer filmin elektrokromik 

özellikleri incelenmiĢtir.  

FADABSO‟nun elektrokimyasal polimerizasyonu TBAP-ACN destek elektrolit-

çözücü ortamında sürekli gerilim taraması yöntemiyle, optimum koĢulları belirlemek 

amacıyla bir seri deney yapıldıktan sonra gerçekleĢtirilmiĢtir. Monomersiz çözücü 

ortamında elde edilen poli-FADABSO‟ya ait indirgenme ve yükseltgenme pikleriyle 

polimerizasyonun gerçekleĢtiği kanıtlanmıĢtır. Polimere ait indirgenme ve 

yükseltgenme piklerinin elde edilmesiyle ITO yüzeyinde elektroaktif bir yüzey 

oluĢturulduğu gözlemlenmiĢtir. 

Sentezlenen polimerin yapısal ve morfolojik karakterizasyonun gerçekleĢtirlmesi 

amacıyla FTIR ve SEM yöntemi kullanılmıĢtır. FTIR spektrumları incelendiğinde 

monomerin absorbsiyon bantlarında meydana gelen değiĢimin (bantların kaybolması 

ve/veya birleĢmesip yayvanlaĢması) polimerizasyonun gerçekleĢtiğine dair bir diğer 

önemli kanıttır. SEM yöntemiyle ise ITO yüzeye polimerin homojen bir Ģekilde 

kaplandığı görülüp morfolojisi hakkında bilgi edinilmiĢtir. 

Polimerizasyon gerçekleĢtirilden sonra elde edilen poli(4phDASO)‟nun iletken 

polimerler için önemli bir parametre olan optik ve elektrokimyasal bant boĢluğu 

hesaplanmıĢtır. Bu hesaplamalar sonucunda optik ve elektrokimyasal bant boĢluğu 

sırasıyla 1.99 ve 1.276 eV olarak hesaplanmıĢtır. Optik ve elektrokimyasal 

karakterizasyonu tamamlanan polimerin spektroelektrokimyasal karakterizasyonu 

çalıĢılmıĢtır. +1.5 V ile -1.25 V gerilim aralığında değiĢen gerilimler uygulanmıĢ ve 

absorbsiyon spektrumları kaydedilmiĢtir. Spektrumlar incelendiğinde gerilimin 

değiĢmesiyle birlikte spektrumlarda da değiĢiklik gözlenmiĢtir. Poli-FADABSO +1.5 V 

gerilim uygulandığında kahverenge sahipken, gerilimin -1.25 V‟a gitmesiyle renginde 

bir açılma meydana gelmekte ve gerilim -1.25 V iken ITO elektrot yüzeyindeki polimer 

filmin rengi sarıdır. Ayırıca renkteki bu değiĢim L, a ve b değerlerinde ve absorbsiyon 

spektrumlarında meydana gelen değiĢimlerle desteklenmektedir. Poli-FADABSO 

filminin 798 nm dalga boyunda optik zıtlığı %6 olarak ölçülmüĢtür. Sonuç olarak 
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sürekli gerilim taraması ile elde edilen polimerin görünür bölgede absorpsiyon yaptığı 

ve absorpsiyonun polimerin farklı redoks hallerine karĢılık gelen farklı gerilimlerin 

uygulanması ile değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bu sonuç sürekli gerilim taraması ile elde 

edilen polimerin elektrokromik uygulamalar için kullanılabileceğini göstermektedir. 

Ayrıca ITO elektrot yüzeyine sentezlenen poli-FADABSO‟nun iletkenlik 

değerinin 10
-2

 S/cm mertebesinde olduğu yani iletkenlik değerinin çok iyi olduğu 

görülmüĢtür. 

Ġletken polimerlerin elektrokromik uygulamaları teknolojinin her geçen biraz 

daha ilerlemesiyle birlikte kendisine geniĢ bir uygulama alanı bulmaktadır. Bu amaçla 

elde ettiğimiz iletken elektrokromik polimer filmin teknolojide kendisine uygulama 

alanı bulacağını ve daha baĢka çalıĢmalara temel olacağını umut etmekteyiz. 
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