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1. GİRİŞ
Analitik Kimya; fen ve tıbbın bütün alanlarında yararlı olan birçok güçlü fikir ve
yöntemlerden oluşan bir ölçme bilimidir. Teknolojideki gelişmeler analitik tayin ve
kontrol yöntemlerinin gelişimine yön vermiştir. Analitik kimya ve analiz metotları
madde sisteminin; kimyasal bileşimini (nitel–nicel analiz) ve madde yapısını (yapı
tayini) inceleyen iki uygulama alanı doğrultusunda yöntemler geliştirir. Günümüzde
sağlık ve ekolojik soruların ekonomik ve etik değerlere uygun araştırılması daha ön
plana çıkmıştır. Bunun sonucu olarak günümüzde analitikçi; yaşanılan çevre ve iş
ortamının, solunan havanın, içilen suyun, yararlanılan nehirlerin, göllerin ve denizlerin,
toprağın, yediğimiz gıdaların hatta insan ve hayvan bedeninin maddesel yapısına yönelik
soruları yaptığı analiz sonuçlarını bir ekonomist gibi toplumsal politikalara yön verecek
şekilde yorumlayarak ifade edebilmelidir. Çağımızda sanayinin geldiği düzey; bir
yandan toplumun gereksinimini karşılayacak çok büyük ölçekli üretim, öte yandan
yüksek kaliteli, gittikçe küçülen, nanometrik boyutlarda ileri teknoloji ürünleri ile hücre
altı moleküler düzeyde işlemleri yapma, bunları teknolojiye aktarma (gen teknolojisi)
noktasına ulaşmıştır. Analitikçi bu yeni sanayinin maddelerin bileşimi ve yapısına
yönelik sorularına cevap verebilmek için bir yandan eski analiz yöntemlerini
değiştirirken, bir yandan da yeni teknolojiye uygun analiz yöntemlerini geliştirmek
zorunda kalmıştır.
Malzeme bilimi ve ileri malzeme teknolojisi oldukça önemli bilim dalları haline
gelmiş, özellikle mühendislik ve temel bilimler alanında oldukça fazla ilgi görmüş ve
benimsenmiştir. Yüzey kimyası ve elektrokimyada da bu kapsamda çeşitli yenilikler
yapılmıştır. XX. yy sonlarına kadar mikro analiz araştırmaları yapılırken yeni yüzyılda
nanoteknoloji çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Nanoteknoloji; daha hızlı, düşük
maliyetli ve temiz üretim sistemi getirmekle birlikte yenilikçi, güçlü ve potansiyel olarak
da çok tehlikeli ya da faydalı olduğu bilinmeksizin yaşamımızın ve araştırmalarımızın
bir parçası olmuştur. Nanoteknolojinin gelişmesiyle yeni karakterizasyon yöntemleri
geliştirilmeye başlanmıştır. Cihazların duyarlılıkları artırılmış, görüntüleme özellikleri
hassaslaştırılmıştır. Molekül kaplanmış yüzeylerin kalınlıkları ölçülebilir ve moleküler
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görüntülenmeleri hassas bir şekilde sağlanabilir olmuştur. Yüzeyde yaklaşık 0.1 nm ve
daha büyük boyutta bağlanmış moleküler tabakaların karakterizasyonlarının yanı sıra
elektrot özellikleri de araştırılmaya başlanmıştır. Çeşitli şekillerde hazırlanmış olan
modifiye yüzeyler farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Modifiye elektrotlarla,
organik, inorganik ve biyokimyasal numuneler oldukça rahat analiz edilebilir hal
almıştır. Modifiye yüzey çalışmalarının artmasıyla birlikte çeşitli modifikasyon
teknikleri de geliştirilmeye başlanmıştır. Ancak birçok çalışmada modifiye yüzeylerin
karakterizasyon özellikleri çalışıldığı halde bu yüzeylerin kararlılıkları araştırılmamıştır.
Yüzeye bir şekilde bağlanmış (kovalent, adsorpsiyon, kaplama vb.) filmlerin ard arda
kaç defa kullanılabileceği, hangi potansiyel taramalarına karşı dayanabileceği, ne kadar
süre ve hangi ortamlarda saklanabileceği çok önemlidir. Bütün bunlar düşünülerek böyle
bir çalışma yapılmasının uygun olacağına karar verilmiş ve çalışmamızda, gelişen
teknolojiye ayak uydurabilmek amacıyla günlük hayatta kullanımı açısından öneme
sahip 1, 10–Fenantrolin türevlerinin camsı karbon (GC) elektrot yüzeyinde biriktirilmesi
sağlanmış, hazırlanan modifiye elektrotların kararlılıkları 3 farklı ortamda denenmiş,
metal ve DNA tutabilme özellikleri incelenmiştir.
Çalışma süresince kullanılan kimyasal ve diğer malzemeler özenle seçilmiş,
kimyasal maddeler bulunabilen en saf haliyle temin edilebildiğinden herhangi bir
saflaştırmaya tabi tutulmadan kullanılmış, malzemelerin temiz olmasına ve cihazların
kalibrasyonuna dikkat edilmiştir. Dolayısıyla yapılan deneylerin hiç bir safhasında
kullanılan kimyasal ve diğer malzemelerden herhangi sistematik bir hata gelmediği
düşünülmektedir. Çalışmanın elektrokimyasal kısımları Selçuk Üniversitesi Fen–
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Araştırma Laboratuarında ve Ankara
Üniversitesi

Fen

Fakültesi

Kimya

Bölümü

Elektroanalitik

Kimya

Araştırma

Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Elipsometri ölçümleri Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde, temas açısı, yüzey enerjisi ve
yüzey pH‟ının ölçümleri Selçuk Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde
gerçekleştirilmiştir.
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1. 1. Elektrokimya
Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks
(indirgenme–yükseltgenme) reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme
sahip bir konudur. Piller, akümülatörler kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren
düzeneklerdir ve günlük hayatımızda çok çeşitli amaçlar için elektrik enerjisi kaynağı
olarak kullanılmaktadırlar. Bazı metallerin saf eldesi veya yüzeylerinin başka bir metalle
kaplanması da elektrokimyasal yöntemlerle yapılır. Bu işlemlerde elektrik enerjisi
kimyasal enerjiye dönüştürülür ve bu işlem elektroliz olarak bilinir. Doğada çok sık
karşılaşılan ve gerçekleşmesi istenilmeyen bir olay olan korozyon da bir elektrokimyasal
süreçtir.
Elektrokimyasal tekniklerde, elektrot–çözelti sistemine bir elektriksel etki
uygulanarak sistemin verdiği cevap ölçülür. Daha çok akım olarak ortaya çıkan bu
cevap, sistemin özellikleri hakkında bilgi verir. Hemen hemen bütün elektrokimyasal
tekniklerde potansiyel, akım ve zaman parametreleri bulunur. Bu parametrelere tekniğin
adında yer verilir. Örneğin, voltametri, kronoamperometri, kronokulometri gibi
adlandırmalarda

sırasıyla

potansiyel–akım,

zaman–akım

ve

zaman–yük

parametrelerinden teknik hakkında kabaca bilgi edinilebilir. Elektroanalitik tekniklerin
çok çeşitli sınıflandırılmaları vardır. En yaygın olarak kabul edilen sınıflandırma Şekil 1.
1.‟de şematik olarak verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi elektroanalitik teknikler
genelde net akımın sıfır olduğu denge durumundaki statik metotlar ve denge
durumundan uzakta net akımın gözlendiği dinamik metotlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Tekniklerin çok büyük bir kısmında akım gözlenir ve bunlar çoğunlukla potansiyel
kontrollü veya akım kontrollüdür. Potansiyel ve akımın kontrol edildiği tekniklerde bu
parametreler büyük genlikli veya küçük genlikli olarak uygulanır. Büyük genlikli
teknikler diğerlerine göre daha yaygın olarak kullanılır.
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Şekil 1. 1. Elektroanalitik tekniklerin sınıflandırılması
Elektroanalitik teknikler kimyanın birçok alanında kullanılmaktadır. Bu kullanım
alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 Kantitatif analizler
 Kalitatif analizler
 Elektrot reaksiyonlarının mekanizmalarının belirlenmesi
 Elektrokimyasal ve kimyasal reaksiyonların kinetiklerinin incelenmesi
 Adsorpsiyon olaylarının incelenmesi
 Standard indirgenme potansiyellerinin belirlenmesi


Denge sabitlerinin bulunması
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Difüzyon katsayısının bulunması

Elektrokimyasal tekniklerin diğer analitik tekniklere göre avantajları vardır. Bu
avantajlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 Ucuz olması
 Seçici olması
 Çok az numune ile çalışılabilmesi
 Alt tayin sınırının düşük olması (LOD)
 Doğrusallık aralığının geniş olması
 Çok farklı elektrotlarla çalışılabilmesi
1. 2. Voltametri
Voltametri, Volt–am(pero)–metri kelimesinden türetilmiş olup, elektrokimyasal
bir hücreye uygulanan potansiyelin sonucu olarak kimyasal değişim nedeniyle hücreden
geçen akımın ölçüldüğü tekniklerin genel adıdır. Elde edilen akım–potansiyel eğrisine
voltamogram adı verilmektedir. Hücrede elektrolizin ortaya çıkmasına neden olan
potansiyel, uyarıcı sinyal olarak nitelendirilebilir ve sinyalin zamana bağlı olarak
değişmesi sinyalin dalga şeklini verir. Çeşitli sinyal dalga şekillerine göre voltametrik
tekniklerin isimlendirilmesi Şekil 1. 2.‟de verilmiştir.
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Şekil 1. 2. Bazı genel voltametrik teknikler için potansiyel uyarı sinyalleri
Voltametri deneyleri üçlü elektrot sisteminde gerçekleşir. Potansiyeli değişen
elektrot, çalışma elektrodu adını alır. Çalışma elektrodu; incelenen elektrokimyasal
olayın gerçekleştiği elektrottur ve işlevi elektrokimyasal ölçüm bölgesini oluşturmaktır.
Çalışma elektrodu üzerinde maddelerin indirgenmesinden dolayı oluşan akıma katodik
akım, yükseltgenmesinden dolayı oluşan akıma anodik akım denir. Bu elektrotlar amaca
bağlı olarak soy (inert) veya soy olmayan metallerden seçilebilir. GC, Pt, Au, HMDE ve
MFE voltametride tercih edilen çalışma elektrotlarıdır.
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Genel anlamda bir çalışma elektrodu;
 iletken olmalı,
 çalışılan potansiyel aralığında inert olmalı,
 negatif potansiyel sınırı yüksek olmalı,
 istenilen geometrik şekil kolaylıkla verilebilir ve kolay işlenebilir olmalıdır.
Potansiyeli deney süresince sabit kalan elektrot, referans elektrottur. Bu elektrot
polarizlenmeyen elektrot olarak da tanımlanır. Referans elektrodun potansiyeli yeterince
sabit olup, pil hücresinde potansiyeli ölçülen diğer elektrotlara kıyasla bir karşılaştırma
görevi görür. Yeterince sabit teriminden kasıt, potansiyelindeki değişimin; akım, zaman
ve değişkenlerdeki değişmelerden minimum ölçüde etkilenmesidir. Bu elektrotlar genel
olarak ikinci türden metalik elektrotlar olarak bilinirler. Referans elektrot olarak Ag/Ag+,
Ag/AgCl, SHE ve SCE yaygın şekilde kullanılır.
İdeal bir referans elektrot;
 tersinir olmalı ve Nernst eşitliğine uymalı,
 potansiyeli zamanla değişmemeli,
 az miktarda akım geçmesi ile potansiyelinde değişme olmamalı,
 potansiyeli, sıcaklık değişimlerinden fazla etkilenmemelidir.
Üçüncü elektrot yardımcı elektrottur bir diğer ifadeyle karşıt elektrottur. Görevi,
elektronlar için kaynak veya havuz oluşturmak ve böylece pilden akımın geçmesini
sağlamaktır. Çoğunlukla potansiyeli ölçülmez ve bilinmez. Genellikle soy metallerden
seçilir.
Dengedeki bir elektrokimyasal hücreye dışarıdan denge potansiyelinden farklı bir
potansiyel uygulanırsa, sistem yeniden dengeye ulaşmaya çalışır ve bu sırada bir elektrot
tepkimesi olur, yani akım geçer. Voltametrik hücrede yer alan ve alanı çok küçük olan
bir mikro çalışma elektrodu ile bir karşılaştırma elektrodu arasına uygulanan ve değeri
zamanla değiştirilen potansiyele karşı, çalışma elektrodu ile karşıt elektrot (iki elektrotlu
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hücrelerde çalışma elektrodu ile karşılaştırma elektrodu) arasındaki akım ölçülür.
Voltametride, herhangi bir maddenin elektrokimyasal davranışını incelemek için
elektroda uygulanabilecek potansiyel aralığının sınırları, kullanılan çalışma elektrodu,
çözücü ve elektrolitin türlerine bağlıdır.
Elektrokimyasal bir hücrede kullanılan elektrolit çok basit bir sulu çözücü, tuz
karışımlarının çözeltisi, bir pasta veya bir katı hatta bir gaz dahi olabilir. Ancak,
özellikle bu son sayılan elektrolitler kimyadan çok fiziğin alanına girmektedir. Genel
olarak bir elektrolit bir kaç bileşen içerir ve bu bileşenlerin her biri hücrede yapılan
gözlemi etkiler. Bu bileşenler; çözücü, destek elektrolit, tampon ve diğer maddelerdir.
Esas olan çözücünün varlığıdır. Ancak, diğer bileşenler de hemen hemen daima bulunur.
Çözücülerde aranan en önemli özellik yüksek dielektrik sabitine (

10) sahip olmasıdır.

En çok kullanılan çözücüler ve dielektrik sabitleri; su, 80; DMF, 36.7; DMSO, 46.7 ve
ACN, 37.5‟dir. Polaritesi daha düşük çözücüler de voltametrik çalışmalarda
kullanılabilir. Ancak, yeterince iletkenliği sağlamak için ortama destek elektrolit ilave
edilir. Çeşitli tuzlar, asitler ve bazlar sulu ortamda destek elektrolit olarak kullanılabilir.
Elektroanalitik ölçümlerin çoğu sulu ortamda yapılmaktadır. Bu nedenle su en
önemli elektrokimyasal çözücülerden biridir. Çok yüksek saflıkta elde edilebilmesi,
ucuzluğu, toksik olmaması, başka çözücülere kıyasla çok fazla sayıda ve türde maddeyi
çözebilmesi suyun en büyük avantajlarıdır. Dezavantajı ise özellikle büyük moleküllü
organik bileşikleri yeterince çözememesi ve protik bir çözücü olmasıdır. Birinci
dezavantaj, diferansiyel puls voltametrisi gibi daha duyarlı teknikler kullanıldığında
kısmen de olsa giderilmektedir. Protik çözücü olması, yani hidrojen iyonları
bulundurması nedeniyle protonun yer aldığı elektrokimyasal reaksiyonlarda elektrolitin
tamponlanması gerekmektedir. Bazen su yerine karışık çözücülerde kullanılır. Karışık
çözücüler kullanılarak çözücünün çözücülüğü arttırılabilir. Su ile karıştırmak üzere
seçilen ikincil çözücüler (genellikle dioksan) büyük ölçüde sulu çözelti özelliğine
sahiptir. Karışık çözücülerle çalışırken bir kaç hususa dikkat etmek gerekir. Bunlardan
birincisi referans elektrot seçimidir. En iyi seçim sulu doygun kalomel elektrottur. Bu
elektrodun karışık çözücülerde kullanılması dikkate değer büyüklükte bir sıvı temas
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potansiyelinin ortaya çıkmasına sebep olmakla birlikte susuz referans elektrotların
kullanımına tercih edilir. İkinci husus, bir protik çözücü olarak suyun kullanılması
nedeniyle çözelti pH‟ının kontrol edilmesinin gerektiği durumlarda ortaya çıkar. Ancak,
böyle bir ortamdaki pH skalası tamamen sulu ortamdaki pH skalasından farklı
olacağından sulu ve karışık çözücülerde ölçülen pH değerlerinin karşılaştırılmaması
gerekir.
Susuz protik çözücüler olarak ise alkoller, organik ve inorganik asitler kullanılır.
Bunların çözücülük açısından sulu veya karışık çözücülere göre avantaj getirmedikleri
halde kullanılmalarının nedeni; bu çözücülerdeki reaksiyon mekanizmalarının
sudakinden çok farklı ve istenilen tarzda olmasıdır. Susuz çözücülerin çoğu aprotiktir.
Erimiş tuzlar ve ACN bu gruba girer. Susuz çözücülerin seçimindeki neden, bazı
elektrokimyasal türlerin sadece bu tür çözücülerde çözünebilmesidir. Ancak, bunların
saflaştırılması, suyun saflaştırılması işlemlerine kıyasla çok daha zordur. Öte yandan
atmosferdeki su ve oksijenle reaksiyon vermeleri veya bozunma gibi olumsuzlukları söz
konusudur.
Ortamın iletkenliğini ve elektroaktif maddenin elektrot yüzeyine yalnızca
difüzyonla taşınmasını sağlamak için destek elektrolit kullanılır. Destek elektrolit bu
göreve ek olarak bazı uygulamalarda ortamın pH‟ını ayarlayan bir tampon ya da
ortamda bazı iyonları kompleksleştiren bir ligand görevini de görebilir.
Ayrıca normal şartlarda havayla dengede olan bir çözeltideki çözünmüş olarak
bulunan

elektroaktif

oksijen

molekülü

konsantrasyonu

2x10–4

M‟dır.

Bu

konsantrasyondaki oksijen oldukça belirgin bir pik verir. Bu pik hem asidik hem de
bazik ortamda aşağıdaki tepkimeleri meydana getirir:
Asidik çözeltide:
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Nötral veya bazik çözeltide:

Bu reaksiyonların ortamda gerçekleşmesinin istenmediği durumlarda elektroliz
ortamında inert bir gaz, genellikle N2, uzun bir süre geçirilmelidir
Genel voltametrik ölçümler için kullanılan elektrokimyasal hücreler, 5–50 mL
çözelti ile çalışabilecek şekilde yapılmıştır. Teflondan yapılmış kapağa elektrotlar takılır.
Bir ince boru yardımıyla çözeltiden N2 gazı geçirilir. Hücre yüzeyde adsorpsiyon
yapmayan camdan imal edilmiştir. Sıcaklık kontrolünün gerektirdiği ölçümlerde
hücrenin dış kısmında suyun dolaşmasına izin veren özel hücreler kullanılmaktadır.
Elektrokimyasal hücreler iki elektrotlu ve üç elektrotlu olmak üzere
sınıflandırılabilir. İki elektrotlu hücrelerde bir çalışma elektrodu ile referans elektrot
bulunur. Referans elektrot uygun yapılmışsa potansiyeli, çözeltiden akım geçişiyle
değişmez. Ancak bazı durumlarda çalışma elektrodunun potansiyeli özellikle çözelti
direncinden dolayı değişmektedir. Bu nedenle direnci düşük çözeltinin kullanılmaması
veya elektrodun birbirine çok yakın yerleştirilmesi gereklidir. Bu problemlerin ortadan
kaldırılması için üç elektrotlu hücreler gelişmiştir. Üç elektrotlu sistemde çalışma
elektrodu, referans elektrot ve karşıt elektrot bulunur. Üç elektrotlu hücrelerde çalışma
elektrodu ve referans elektrodun yerleşmeleri oldukça esnektir. Ek olarak diğer bir
avantajı, akım referans elektrot üzerinden geçmez. Ek bir devreyle potansiyel çalışma
elektrodu ile referans elektrot arasında kontrol edilir, fakat çalışma elektrodu ile karşıt
elektrot arasındaki hücre akımı ölçülür.
Bir elektrokimyasal hücrenin çalışması sırasında maddenin elektrot yüzeyine
aktarımı üç yolla olur. Bu elektron aktarımı yolları, elektriksel göç (migrasyon),
difüzyon ve karıştırma (konveksiyon) olarak adlandırılır. Elektrokimyasal hücredeki
katot ile anot arasındaki potansiyel farkı elektriksel bir alan oluşturur. İyonlar bu alanın
etkisiyle ters yüklü elektrotlara doğru hareket etme eğilimi içine girerler ve böylece
elektriksel göç adı verilen bir olayla madde aktarımı olur. İyonların elektriksel alandaki
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hareket hızları, iyon yüküne, büyüklüğüne ve çalışılan ortamdaki yönlenme biçimine
bağlıdır. Deneysel koşullara bağlı olarak bu olaylardan birisi veya bir kaçı kütle
aktarımına katkıda bulunabilir. Hücredeki elektrotta tüketilen elektroaktif maddenin ara
yüzeyde azalan derişimini arttırmak üzere, çözeltiden madde aktarımı olayı difüzyon
adını alır. Difüzyonla kütle aktarımının hızı, ara yüzeyle çözeltinin iç kesimleri
arasındaki derişim farkına ve elektroaktif madde ile çözücünün türlerine bağlıdır. Her
maddeye özgü difüzyon hızını belirten bir difüzyon katsayısı, D, vardır. Çözeltinin
karıştırıldığı durumlarda elektrot ara yüzeyine konveksiyon yolu ile de madde aktarılır.
1. 2. 1. Dönüşümlü voltametri (CV)
İletken bir maddeyi içeren durgun bir çözeltideki çalışma elektroduna zamanla
doğrusal olarak artan bir potansiyel uygulandığında akım–potansiyel eğrisinin bir pik
şeklinde çıktığı görülür. Bu uygulamada potansiyel taraması ileri yönde belli bir
potansiyel değerine ulaştıktan sonra yine doğrusal olarak azalacak biçimde ters
çevrilirse, bu tekniğin adı dönüşümlü voltametri olur. Dönüşümlü voltametride ileri ve
geri yöndeki potansiyel tarama hızları aynı tutulabildiği gibi, istenildiğinde farklı tarama
hızları da kullanılabilir. Ayrıca ileri ve geri yöndeki tarama bir kez yapılabildiği gibi, bir
çok kez de yapılabilir.
Elektroda hızlı bir potansiyel taraması uygulandığı zaman potansiyel, standart
indirgenme potansiyeli değerine yaklaşır ve madde indirgenmeye başlar. Potansiyel
negatif değerlere ulaştıkça elektrot yüzeyindeki maddenin indirgenme hızı ve buna bağlı
olarak da daha fazla madde indirgeneceğinden akım değeri artar. İndirgenme hızı
arttıkça akımı, elektrot yüzeyine difüzyonla gelen madde miktarı kontrol etmeye başlar.
Difüzyon tabakası zamanla kalınlaşacağı için difüzyon hızı ve dolayısıyla akım azalır.
Şekil 1. 3.‟de dönüşümlü voltametri tekniğine ait potansiyel uyarı sinyal türü ve
dönüşümlü voltametri kullanılarak elde edilen voltamogramda akım–potansiyel ilişkisi
gösterilmiştir.
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Şekil 1. 3. a) Dönüşümlü voltametride elektroda uygulanan gerilim programı
b) Elde edilen akım–gerilim eğrisi
Dönüşümlü voltametri tekniğinde, tarama hızı değiştirilerek pik yüksekliklerinin
tarama hızı ile değişiminden adsorpsiyon, difüzyon ve elektron aktarım sayısına eşlik
eden kimyasal reaksiyon olaylarının var olup olmadığı ve varsa büyüklüğü belirlenebilir.
Ayrıca ileri ve geri tarama piklerinden reaksiyon mekanizması hakkında fikir edinilip,
kinetik veriler de elde edilebilir.
Dönüşümlü voltametri birçok alanda kullanılır. Bu tekniğin kullanım alanlarını;
 kantitatif analizler,
 yüzey modifikasyonu,
 elektrot reaksiyonlarının kinetiklerinin incelenmesi,
 çeşitli fizikokimyasal sabitlerin bulunması (D, n, i, K, E, α…),
 adsorpsiyon olaylarının incelenmesi,
 elektrot reaksiyonlarının mekanizmalarının incelenmesi ve


kompleks yapıların belirlenmesi olarak sıralayabiliriz.

1. 2. 1. 1. Tersinir reaksiyonlar
Dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak, tersinir bir indirgenme reaksiyonunda
elektrot reaksiyonunun;
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şeklinde olduğunu düşünelim. Burada elektrokimyasal tersinirlik ile elektron aktarım
hızının yüksek olduğu durumlar kastedilir. Ancak çok az sistem elektrokimyasal olarak
tersinirlik gösterir. Başlangıçta çözeltide yalnız O maddesi bulunur ve elektron aktarımı
dışında herhangi bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmez. Ayrıca elektrot yüzeyinde
adsorpsiyon olayının da meydana gelmediği kabul edilir. Potansiyel tarama hızı çok
yavaş ise i–E grafiği belli bir potansiyelden sonra sınır akımına ulaşır ve akım
potansiyelden bağımsız hale gelir. Potansiyel tarama hızı artırılınca i–E grafiği pik
şeklinde gözlenir ve tarama hızı arttıkça da pik yüksekliği artar. Tersinir bir reaksiyon
için [O] / [R] oranı Nernst eşitliği ile potansiyele bağlıdır.

Tersinir bir reaksiyonunun CV tekniğinde voltamogramı Şekil 1. 3.‟te
gösterildiği gibidir. CV‟de pik akımının değeri için sınır durumları ve tarama hızı göz
önüne alınarak ve DO=DR=D kabul edilerek Fick‟in İkinci kanunu‟ndan matematiksel
olarak aşağıdaki eşitlik türetilir.

Bu eşitlik Randles–Sevcik eşitliği olarak bilinir. 25 °C‟de Randles–Sevcik eşitliği
aşağıdaki şekle dönüşür.

Bu eşitliklerdeki terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir:
Ip

: Akım yoğunluğu, A/cm2

D

: Difüzyon katsayısı, cm2/s

v

: Tarama hızı, V/s

Co

: O türünün ana çözeltideki derişimi, mol/cm3
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n

: Aktarılan elektron sayısı
Bir reaksiyonun tersinirlik testi CV verilerinden faydalanılarak yapılabilir. Eğer

Ip–v1/2 grafiği doğrusal ise ve orijinden geçiyorsa sistem tersinirdir. Bunlarla beraber bir
sistemin tersinir olabilmesi için diğer bazı özelliklere de sahip olması gerekmektedir.
Tersinirlik kriterleri şunlardır.
 ΔEp = Epa–Epk = 59/n, mV
 |Ep–Ep/2 | = 59/n, mV
 |Ipa/Ipk | = 1
 Ip

v1/2

 Ep, v‟den bağımsızdır.
 Ep‟den daha negatif (veya daha pozitif) potansiyellerde I2

t‟dir.

Bir sistemin tersinir olması için yukarıdaki kriterlerin hepsinin geçerli olması
gerekmektedir. Bir veya bir kaç özellik geçerli değilse sistem tersinir değildir. Yeterince
geniş bir tarama hızı aralığında Ip ve Ep‟nin v ile ilişkisi test edilmelidir. Yukarıdaki
kriterlerden bir veya bir kaçı geçerli değilse elektrot reaksiyonu tersinmezdir veya kabul
edilenden daha kompleks bir mekanizmaya sahiptir.
1. 2. 1. 2. Tersinmez reaksiyonlar
Tersinir sistemlerde elektron aktarım hızı kütle aktarım hızından bütün
potansiyellerde büyüktür ve elektrot yüzeyinde Nernst Eşitliği geçerlidir. Nernst Eşitliği,
elektron aktarım hızı yeteri kadar büyük olmadığı için tersinmez sistemlerde geçerli
değildir. CV voltamogramının şekli tersinir durumdan farklıdır. Tersinmez sistemlerde
potansiyel tarama hızı çok düşük olduğu zaman elektron aktarım hızı kütle aktarım
hızından daha yüksektir ve sistem tersinir gibi gözlenebilir. Tamamen tersinmez bir
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sistemde katodik bir pikin ters tarama piki (anodik pik) gözlenmemektedir. Anodik pikin
gözlenmeyişi mutlaka elektron aktarım basamağının tersinmez olduğunu göstermez.
Örneğin; elektron aktarım basamağını takip eden çok hızlı bir kimyasal reaksiyonda;
meydana gelen ürün hızlı bir şekilde başka bir maddeye dönüşeceği için ters taramada
yükseltgenme piki gözlenmeyebilir.
Tersinmez bir dalganın aşağıdaki kriterlerin tümüne uyması gerekir.
 Anodik pik gözlenmez (Ters tarama piki gözlenmez.)
 Ipk

ν1/2

 Epk kayması 25 °C‟de tarama hızındaki 10 birimlik artmada 30/αcnα‟dir.
 Tarama hızı 10 kat artarsa |Ep–Ep/2 | = 48/(αCnα) mV‟dur.
Bir reaksiyon aşağıdaki kriterleri sağladığı zaman yarı tersinirdir.
 Ip, ν1/2 ile artar ancak doğrusal değildir.
 Ipa/Ipk = 1‟dir. (Eğer αc = αa = 0,5 ise)
 ΔEp > 59/n mV ve ΔEp, ν ile artar.
 Epk, v nin artması ile negatif değerlere kayar.
1. 2. 1. 3. CV tekniği ile adsorpsiyonun belirlenmesi
O + ne–

R seklindeki elektrot reaksiyonunun elektrokimyasal cevabı (yani

voltametrik i–E eğrisi) O veya R‟nin adsorpsiyonu ile önemli ölçüde değişebilir.
Elektrokimyasal deneye başlamadan önce ayrıca adsopsiyon dengesine ulaşılıp
ulaşılmadığına bakılmalıdır. Adsorpsiyonun varlığı durumunda, voltametrik metotlarla
ilgili daha önce kullanılan eşitlikler ve ilk sınır değerleri aynıdır. Ancak elektrot
yüzeyine olan madde göçü farklıdır. Çünkü elektrot yüzeyinde hem adsorbe olmuş O
türü hem de difüzlenen O türü elektrolizlenir. Oluşan R türü adsorbe olabileceği gibi
elektrot yüzeyinden çözeltiye doğru difüzlenebilir. O türünün elektrot yüzeyinde
difüzlenebilme hızı ile adsorpsiyon hızının farkı, R türünün uzaklaşma ve R‟nin
difüzlenme hızına eşittir. Bu net olarak belli bir akım verir. Deneyin başlangıcında
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hemen dengeye ulaşıldığı kabul edilerek ilgili elektrokimyasal metodun eşitlikleri ve
elektron transfer hızı da göz önüne alınır ve aşağıdaki durumlar için gerekli eşitlikler
türetilir.
Yalnız Adsorbe Olmuş Türlerin Elektroaktif Olduğu Durum: Yalnız adsorbe olan
O‟nun elektroaktif olduğu durumda adsorpsiyon hızı çok yüksekse, elektrot yüzeyinde
O‟nun difüzyonu ihmal edilebilir. Çünkü difüzyonla taşınma hızı, adsorpsiyon hızına
göre düşüktür. Adsorbe olan maddeler indirgenince bir taraftan da yeni maddeler
adsorbe olur. Bu durumda O‟nun adsorpsiyon dalgası, çözünmüş O‟nun adsorpsiyon
dalgasına göre daha pozitif potansiyellerde gözlenir. Kuvvetli adsorpsiyon durumlarında
düşük konsantrasyon ve yüksek tarama hızlarında oluşan akım, adsorpsiyondan dolayı
oluşan akımdır. Çözünmüş O‟nun akıma katkısı ihmal edilir. O‟nun adsorpsiyonunun
hızı ne kadar yüksekse o kadar fazla akım elde edilir. Dalganın tüm noktalarındaki akım
ve pik akımının tarama hızıyla doğru orantılı olarak değiştiği görülür. Difüzyon olayında
ise akım, tarama hızının karekökü ile değişir. Akım ve tarama hızı arasındaki oran yalnız
kapasitif akımın olduğu durumdaki gibidir. İndirgenme dalgasının altındaki alan adsorbe
olmuş O tabakasının indirgenmesi ile ortaya çıkan yükün ifadesidir.
Ürünün adsorpsiyonu: Ürünün kuvvetli adsorbsiyonu durumunda elektrot yüzeyindeki
konsantrasyon, ana çözelti konsantrasyonu ile aynıdır. R‟nin adsorbsiyonu sıfırdır. Bu
durumda, O ve R‟nin difüzyon eşitlikleri, toplam madde göçü eşitliği, adsorpsiyon
izotermi ve adsorpsiyon tersinir kabul edildiği için Nernst eşitliği ile çözülür. Bu
çözümlerden elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: Bir ön dalga veya ön pik gözlenir.
Sadece adsorbe olmuş türlerin elektroaktif olduğu durumda gözlenen pikin davranışı ile
bu pikin davranışı aynıdır. Ayrıca bu pik difüzyon kontrollü pikten daha pozitif
potansiyellerde gözlenir. Çünkü R‟nin adsorpsiyon serbest enerjisi; çözünmüş R‟ye
indirgenmesini, O‟nun adsorbe olmuş R‟ye indirgenmesine göre kolaylaştırır.
Adsorpsiyon olmadığı durumdaki dalgaya benzemesine rağmen difüzyon dalgasının
sekli değişir. Bu ön pikin yüksekliği tarama hızıyla doğru orantılı olduğu için ve
difüzyon pikinin akımı ise tarama hızının karekökü ile arttığı için adsorpsiyon pikinin
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akımının difüzyon pikinin akımına oranı tarama hızı arttıkça artar. Ürünün adsorpsiyonu
ile ilgili pikler Şekil 1. 4. ve 1. 5.‟te verilmiştir.

Şekil 1. 4. Ürünün kuvvetli adsorbsiyonunda gözlenen ön pik.

Şekil 1. 5. Ürünün kuvvetli adsorpsiyonunda gözlenen ön pikin tarama hızı ile değişimi.
Reaksiyona girenin adsorbsiyonu: O türünün adsorpsiyonu söz konusu ise adsorbe
olmuş O‟dan dolayı arka pik gözlenir ki bu arka pikin ortaya çıkma sebebi, adsorbe
olmuş türün çözeltideki türe göre daha kararlı olmasıdır. Bu durumun genel tartışması
yukarıda yapıldığı gibidir. İleri taramadaki difüzyon piki, O‟nun adsorpsiyonundan
etkilenmez. Çünkü adsorpsiyon dengesine ulaşıldığı kabul edildiği için difüzyon dalgası
değişmez. Çözünmüş O‟nun indirgenmesi muhtemelen hem serbest yüzeyde hem de
adsorpsiyon tabakasında meydana gelir. Bu arka pikin şekli paraboliktir ve bir önceki
bölümde tartışılan adsorpsiyon dalgasının özelliğini gösterir. Reaksiyona girenin
adsorpsiyonuna ilişkin pik Şekil 1. 6.‟da gösterilmiştir.
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Şekil 1. 6. Reaktifin kuvvetli adsorpsiyonunda gözlenen arka pik
1. 2. 1. 4. CV tekniği ile elektron mekanizmasının belirlenmesi
Elektron transferine eşlik eden kimyasal reaksiyonların varlığının tespitinde CV
çok önemli bir metottur. Genellikle ilk mekanizma araştırmaları CV ile yapılır. CV ile
mekanizma çalışmalarında mümkün olduğu kadar geniş potansiyel tarama hızı
aralıklarında çalışılır.
CE mekanizması: Bir elektrot reaksiyonunda elektron aktarım basamağından önce
elektroaktif maddenin oluşmasına yol açan bir kimyasal reaksiyonun bulunması CE
mekanizması olarak adlandırılır.

Böyle bir mekanizmada kimyasal basamağın (C) hızı çok yavaş ve elektron aktarım
basamağı (E) tersinir ise CV‟de pik gözlenmez. Bunun yerine kararlı haldeki gibi DC
polarogramına benzer bir voltamogram gözlenir. Burada gözlenen sınır akımından,
kimyasal reaksiyonun hız sabitleri aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır.
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Bu eşitlikte K, kimyasal basamağın denge sabitidir. Kimyasal reaksiyonun hızının çok
yüksek olması durumunda CV voltamogramı, normal difüzyon kontrollü durum ile
aynıdır. Bir elektrot reaksiyonu CE mekanizmasına göre yürüyorsa tarama hızı arttıkça
1/2

Ι /v
pk

azalır ve Ι /Ι oranı ν ile artar ve bu oran ≥ 1‟dir.
pa pk

EC mekanizması: EC mekanizmasında E basamağını bir C basamağı takip eder.

Bu tür bir mekanizmada E basamağının tamamen tersinmez olması durumunda kimyasal
basamağın voltamogramda hiç bir etkisi bulunmayacağı için kinetik veriler incelenemez.
E basamağının tersinir olduğu durumlarda C basamağının hız sabiti büyük ise anodik pik
yine gözlenemez. Fakat hız sabiti küçük ise anodik pik gözlenir.
EC

katalitik

mekanizması: Katalitik mekanizma EC mekanizmasının özel bir halidir. Bu

mekanizmada reaktif indirgendikten (veya yükseltgendikten) sonra bir kimyasal
reaksiyonla tekrar oluşur.

1/2

Bu mekanizma tarama hızının azalmasıyla Ι /ν
pk

oranı artan tek mekanizmadır.

pk

değeri Randles–Sevcik eşitliğinden beklenenden daha büyüktür ve düşük tarama
hızlarında sınır değere ulaşabilir.
ECE mekanizması: Bu mekanizmada ilk indirgenmeyi takiben, oluşan R maddesi bir
kimyasal reaksiyonla yine indirgenebilen O‟ maddesine dönüşür.
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1. 2. 2. Kronoamperometri (CA)
Kronoamperometride öncelikle çalışma elektroduna herhangi bir indirgenmenin
olmadığı E1 potansiyeli uygulanır. Sonra uygulanan potansiyel aniden E2 potansiyeline
değiştirilir. E2 potansiyeli seçilirken indirgenme difüzyon kontrollü olmalıdır. E1 ve E2
potansiyeli seçilirken önce maddenin DC polarogramı veya CV‟si alınır. Başlangıç
potansiyeli (E1) olarak akımın henüz gözlenmediği artık akım bölgesindeki potansiyel
seçilir. Normal polarogramın plato bölgesinde veya CV‟nin pik potansiyelinin biraz
daha ilerisindeki bir potansiyel E2 potansiyeli olarak seçilir. Potansiyel E2 değerinde bir
süre sabit tutulur.
Sabit tutulan bu potansiyelde oluşan akımın zamanla değişimi aşağıda Cottrell
eşitliğinde verilmektedir.

Bu eşitlikte; akım, t1/2 ile ters orantılı olarak değişir. Cottrell eşitliğine göre akım, t 1/2‟ye
göre grafiğe geçirildiği zaman orijinden geçen bir doğru elde edilir. Bir elektrokimyasal
reaksiyonunun difüzyon kontrollü olup olmadığı bu grafik yardımıyla test edilir. İletken
maddenin difüzyon katsayısı ve aktarılan elektron sayısı da bu grafikten bulunabilir.
Ayrıca deneyin güvenilir olabilmesi için zaman aralığının geniş tutulması gerekir. 100–
300 ms‟lik zaman aralığı deney için yeterlidir. Pratikte 1–1000 ms arasındaki zaman
aralığında tarama yapılır. Şekil 1. 7.‟de kronoamperometride potansiyel–zaman ilişkisi
ve Şekil 1. 8.‟de kronoamperometride akım–zaman ilişkisi gösterilmiştir.
Kronoamperometri tekniği kullanılarak,
 bir maddenin difüzyon katsayısı bulunabilir,
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 elektron aktarım reaksiyonunun hız sabiti hesaplanabilir,
 elektrot reaksiyonunun mekanizması belirlenebilir,
 elektron aktarım basamağına eşlik eden bir kimyasal reaksiyonun hız sabiti
bulunabilir ve
 elektrotta bir adsorpsiyon olayı meydana gelip gelmediği belirlenebilir.

Şekil 1.7. Kronoamperometride
potansiyel–zaman ilişkisi

Şekil 1. 8. Kronoamperometride
akım–zaman ilişkisi

1. 2. 3. Kronokulometri (CC)
Kronokulometri (CC) tekniğinde, yük–zaman ilişkisi incelenir. Deney süresince
oluşan akım zamana karşı grafiğe geçirilir. Matematiksel metotla bu grafiğin integralinin
alınması sonucunda toplam yük bulunur. Toplam yük ile zaman arasındaki ilişki için
aşağıdaki eşitlik verilmektedir.

Q–t1/2 grafiğinin eğiminden elektrot reaksiyonunda aktarılan elektron sayısı ve
difüzyon katsayısı hesaplanabilir. Şekil 1. 9.‟da kronokulometride yük–zaman ilişkisi
gösterilmiştir. Elektrot yüzeyine iletken madde adsorplanmış ise, elektrot yüzeyine
adsorbe olmuş madde ve çift tabakada biriken yükleri de göz önüne almak gerekir. Bu
durumda toplam yük eşitliği aşağıdaki şekilde olur.
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Bu eşitlikte;

: Difüzyonla elektrot yüzeyine ulaştıktan sonra indirgenen maddenin yük

Q(t)

miktarı
Qd

: Çift tabakada biriken yük miktarı, C

nFAΓ y

: Adsorbe olan Y maddesinin indirgenmesi sonucunda oluşan Coulomb
cinsinden yük miktarı

n

: Aktarılan elektron sayısı, e–/mol

F

: Faraday sabiti, C/mol

A

: Elektrodun yüzey alanı, cm2

Co

: Ana çözelti içindeki Y maddesinin derişimi, mol/cm2

Do

: Y maddesinin difüzyon katsayısı, cm2/s

Γo

: Elektrot yüzeyine adsorbe olmuş Y maddesinin mol/cm2 birimli
derişimi

Şekil 1. 9. Kronokulometride yük–zaman ilişkisi
1. 2. 4. Doğrusal taramalı voltametri (LSV)
Elektroaktif bir madde içeren karıştırılmayan çözeltide bir mikro elektrot ile
referans elektrot arasında doğrusal olarak artan bir potansiyel programı uygulanır ve bu
sırada geçen akım ölçülürse, bu yönteme taramalı voltametri denir. Doğrusal taramalı
voltametri tekniğinde potansiyel tarama hızı 0.01–1000 V/s arasında değiştirilebilen
önemli bir deneysel değişkendir. Şekil 1. 10.‟da elektroda uygulanan potansiyel
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programı ve elde edilen voltamogram görülmektedir. Görüldüğü gibi akım belli bir
potansiyel değerine kadar artmakta ve bir maksimumdan geçtikten sonra durgun
çözeltide maddenin elektrot yüzeyine difüzyonla aktarımının yeterli hızda olmaması
nedeniyle azalmaktadır.

Şekil 1. 10. Taramalı voltametride a) elektroda uygulanan gerilim programı
b) elde edilen voltamogram
1. 2. 5. Puls teknikleri
Puls voltametri tekniği, destek elektrolit yükleme akımını ortadan kaldırmak için
geliştirilmiş ve bundan dolayı voltametrik ölçümlerin tayin sınırı daha da düşmüştür.
Faradayik akım/yükleme akım oranını artırmak için basamaklı, normal puls ve kare
dalga gibi bir kaç dalga şekli kullanılmıştır. Potansiyel pulsunun uygulanması yaklaşık
50 ms kadar sürer. Potansiyel adımından sonra yükleme akımı çok hızlı bir şekilde ihmal
edilebilecek kadar küçük bir değere ulaşır. Ancak bu esnada faradayik akım daha yavaş
bir şekilde düşer. Böylece pulsun son bir kaç milisaniyedeki örnekleme akımı hemen
hemen neredeyse tamamen faradayik akımdır denilebilir.
Normal puls ve diferansiyel puls voltametrisinin her ikisiyle de cıva damla
elektrot kullanıldığında her bir cıva damlası için potansiyel pulsu uygulanır. Diğer bir
yandan bu her iki teknik de diğer katı elektrotlara uygulanabilir. Damlama zamanı,
mekanik bir vurucu (knocker) ile kontrol edilerek cıva damlasının maksimum

24

büyütülmesiyle puls eşzamanlı (senkronize) kılınır. Damla ömrünün sonuna yakın bir
zamanda yükleme akımının iştiraki minimumdur. Bu esnada faradayik akım
ulaşabileceği maksimum değerdedir.
Puls teknikleri bir sabit veya değişen DC sinyali üzerine bir kare dalganın
biniştirilmesi ile oluşan bir uyarıcı sinyalin uygulandığı tekniklerdir. Voltametrik puls
tekniklerinin avantajı akımın örneklendiği noktalarda kapasitif akımın minimum
olmasıdır. Bu nedenle sinyal/gürültü oranı iyileştirilmiş olup, 10–7–10–8 M derişimlerin
tayinine imkan vermektedir.
1. 2. 5. 1. Normal puls voltametrisi (NPV)
Normal puls voltametri, her bir damla ömrünün sonuna yakın, önceden
belirlenmiş, bir zamanda ardışık damlalarda artan bir seri puls genliğinden meydana
gelir (Şekil 1. 11. ).

Şekil 1. 11. Normal puls voltametrisi için uyarı sinyali
Elektrot, pulslar arasında sabit bir potansiyelde kalır, bu potansiyelde analit
reaksiyona girmez. Akım ölçülür, yaklaşık 40 ms sonra puls uygulanır, bu esnada
yükleme akımı sıfıra yaklaşır. Bunların yanında sürekli kısa pulslar nedeniyle analit
taneciklerin akışı daha fazla olur, bunun sonucunda faradayik akım artar.
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1. 2. 5. 2. Diferansiyel puls voltametrisi (DPV)
Diferansiyel puls teknikleri bir çok elektroaktif türün eser miktarlarının tayininde
sıklıkla kullanılmaktadır. En çok tercih edilen puls tekniği diferansiyel puls polarografisi
veya voltametrisi olup, bu teknikte yavaşça yükselen bir DC sinyali üzerine
yükseklikleri sabit voltaj pulslarının biniştirilmesi ile oluşan uyarıcı sinyal
kullanılmaktadır. Akım, pulstan hemen önce ve pulsun sonuna doğru iki kere ölçülerek
bunların farkı sinyal olarak kaydedilmektedir. Her bir analite ait yarı dalga potansiyeli;
EP = E1/2 – ∆E/2
eşitliğinden hesaplanabilir. Burada; ∆E, puls genliğidir. Puls genliğinin ve potansiyelin
iyi seçilmesiyle duyarlılık artırılabilir. Bir çok durumda 50 mV‟luk bir potansiyel farkı
ile pikler birbirinden ayırt edilebilir. Tersinmesiz redoks sistemlerinde daha düşük ve
daha yayvan akımlar (duyarlılık daha zayıf) elde edilmektedir. Diferansiyel puls
tekniğinde ölçülen akım aşağıdaki eşitlik olarak verilir.

∆I‟nın maksimum değeri P=1 iken E olup, puls uygulaması ile akım ölçümü arasında
geçen süre, katodik tersinir bir reaksiyon için;
EP = E1/2 – ∆E/2
dir. Burada; ∆E, puls genliği adını alır.
Reaksiyon tersinir değilse ilişki çok daha karmaşık olup pik akımı:
∆Ip = z2F2AD1/2 c∆E/4RTπ1/2t1/2
ile verilir. Bu ilişki ve pik genişlikleri hakkındaki diğer ilişkiler yarı dalga potansiyelleri
arasındaki farkın 100 mV veya daha az olduğunda 1 elektron transferli tersinir iki olayı
herhangi bir diferansiyel puls tekniği ile ayırmanın mümkün olmadığını göstermektedir.
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Fakat böyle bir olay için pik yarı yüksekliğindeki genişliğin minimum değeri 90 mV‟dan
fazladır. Ancak, z‟nin artması ile pikler daha yüksek ve daha dar olurlar. Gerek artık
akımın, gerek difüzyon sınır akımının ölçüldüğü potansiyellerde, pulstan önce ve pulsun
sonunda ölçülen akımlar arasındaki fark çok azdır. Bu nedenle diferansiyel puls
voltametri ve polarografi tekniklerinde, bu potansiyellerde fazla bir akım ölçülmez. Bu
tür akım ölçümünde en büyük fark voltametrik ve polarografik dalganın E1/2 değerinde
ortaya çıktığından bu potansiyelde ∆I maksimum değere ulaşır.
Diferansiyel puls tekniğinin avantajı, akımın örneklendiği noktalarda kapasitif
akımın minimum olmasıdır. Bu nedenle sinyal/gürültü oranı iyileştirilmiş olup, 10–7–10–
8

M derişimlerin tayinine imkân vermektedir. Şekil 1. 12.‟de diferansiyel puls

voltametrisi için sinyal yanıtları verilmiştir.

Şekil 1. 12. Diferansiyel puls voltametrisi için sinyal grafikleri
1. 2. 6. Kare dalga voltametrisi (SWV)
Kare dalga voltametrisi geniş genlikli bir diferansiyel tekniktir. Basamakların üst
üste biniştirildiği simetrik bir kare dalganın birleştirilmesiyle oluşan bir dalga şeklidir
(Şekil 1. 13.). Her bir kare dalga dönüşümü için bir ileri yöndeki pulsun sonunda ve bir
de ters yöndeki pulsun sonunda olmak üzere akım iki kez örneklenir. Voltamogram
mükemmel bir duyarlılık ve etkin bir ayırmayla sonuçlanır. Tayin sınırı yaklaşık 10–8
M‟dir. Kare dalga voltametrisinin en büyük avantajı hızlı olmasıdır. Sonuç olarak analiz
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süresi çok belirgin bir şekilde azalır ve tüm polarogram bir kaç saniye içinde kaydedilir.
DPV ile karşılaştırılırsa; DPV‟de analiz süresi yaklaşık üç dakikadır. Hızlı tarama
sayesinde tek bir cıva damlası üzerinde tüm voltamogram kaydedilir. Tekniğin hızı, pek
çok klinik uygulamalarında istenildiği gibi analizlenen örnek sayısını artırmasına izin
verir.

Şekil 1. 13. Kare dalga uyarı sinyali ve polarogramı
1. 2. 7. Sıyırma Voltametrisi
Çevre ve klinik örneklerinde eser miktardaki elementlerin tayini için yöntem
geliştirilmesi gerekliliği sürekli artmaktadır. Sıyırma voltametrisi bu amaçla geliştirilmiş
yöntemlerden biridir. Yöntemin kullanımı son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir.
Sıyırma voltametrisi tüm elektroanalitik teknikler içinde tayin sınırı en iyi olan tekniktir.
Duyarlılığı, çoklu analiz imkanı, seçiciliği, ucuzluğu ve ölçüm basamağının kolaylığı
nedeniyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Analiz iki adımdan oluşur: Birinci adımda
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analit potansiyel kontrollü elektroliz ile elektrot üzerinde toplanır, ikinci adımda ise
analit elektrot yüzeyinden uygun bir potansiyel taraması ile uzaklaştırılır, yani sıyrılır.
Sıyırma analizinin, uyarma sinyali ve tipik bir voltamogram örneği Şekil 1. 14.‟de
görülmektedir.

Şekil 1. 14. Doğrusal taramalı sıyırma voltametresinde
a) Uyarı sinyali

b) Pb+2 için sıyırma voltamogramı

Elde edilen piklerin yüksekliği metal iyonlarının çözeltideki derişimine, ön
deriştirme potansiyeline ve süresine, çözeltinin karıştırılma hızına ve sıyırma sırasında
uygulanan tarama hızına bağlıdır. 10–5 M‟lık bir derişim için yaklaşık 5 dakika, 10–8
M‟lık bir derişim için yaklaşık 30 dakikalık ön elektroliz süresi uygundur. Ön deriştirme
işlemi bittikten sonra potansiyel taraması uygulanmadan önce çözeltinin durgunlaşması
için yaklaşık 30 saniye beklenmelidir. Sıyırma analizinin duyarlılığı, doğrusal potansiyel
taraması yerine diferansiyel puls yöntemi uygulanarak daha da artırılabilir. Bu tür
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analizde 10–9 M‟lık bir çözelti derişimi için 5 dakikalık ön elektroliz süresi yeterli olur.
Kısa önderiştirme süresiyle 10–10 – 10–11 M gibi tayin sınırı elde edilmektedir. Bu teknik
ile çevre ve biyolojik örneklerden çeşitli metal iyonları ve organik bileşiklerin analizi
mümkün olmaktadır. Diğer metal analizi için kullanılan spektroskopik tekniklerle
kıyaslandığında sıyırma voltametrisi enstrümentasyon kolaylığı, eş zamanlı ve çoklu
element analizi yeteneğine sahip ve maliyetinin ucuz olması gibi avantajlara sahiptir.
1. 2. 7. 1. Anodik sıyırma voltametrisi (ASV)
Sıyırma voltametrisinde eğer potansiyel taraması daha negatif potansiyellerden
daha pozitif potansiyellere doğru yapılıyorsa anodik sıyırma voltametrisinden söz edilir.
Anodik sıyırma voltametrisi ağır metallerin tayini için ilk olarak kullanılan sıyırma
tekniğidir. Önderiştirme basamağı metalin civa üzerinde elementel hale indirgenerek
toplanması basamağını içerir. Anodik sıyırma analizi daha çok civada çözünebilen ağır
metallerin tayinine uygulanır. Elektrot önce negatif bir potansiyelde tutularak, metal
iyonlarının civa ile amalgam oluşturmak üzere indirgenmesini sağlar. Bu şekilde
toplanan metaller daha sonra bir anodik tarama ile elektrottan uzaklaştırılırken tipik
yükseltgenme pikleri içeren voltamogramlar elde edilir, bu şekilde civa ile tayin edilen
metaller Cd2+, Cu2+, Ga3+, Ge4+, Ni2+, Pb2+, In2+, Zn2+, Bi2+, Sb3+, Sn2+, ve Ti+‟dir. Hg2+,
Au3+, Ag+ ve Pt4+ gibi diğer metal iyonları, wax ile doyurulmuş grafit ve GC elektrot
gibi katı elektrotlar kullanılarak ASV ile tayin edilebilmektedir. ASV‟de önderiştirme
basamağı etkin fakat sınırlıdır. Yalnızca amalgam oluşturan elementler etkin olarak
toplanabilir, amalgam oluşturmayan veya çok yüksek negatif potansiyellerde metalik
hale indirgenen elementler ASV ile tayin edilemezler.
1. 2. 7. 2. Katodik sıyırma voltametrisi (CSV)
Civa içerisinde çözünmeyen, daha çok anyonik maddelerin analizine uygulanan
bir voltametrik tekniktir. Civa burada inert bir elektrot değil, aktif bir elektrottur. Civa
elektrot kendisiyle az çözünen tuz oluşturan anyonların analizinde de kullanılabilir.
–

Toplama potansiyeli yeterince anodiktir ve bu potansiyelde x anyonu;
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tepkimesi gereğince elektrot yüzeyinde tuz formunda toplanır ve katodik bir sıyırma
aracılığı ile elementel civa oluşurken, anyon çözeltiye geçerek analizlenir.
1. 2. 7. 3. Adsorptif sıyırma voltametrisi (AdSV)
Adsorptif toplamanın iki üstünlüğü vardır. Birincisi metalin herhangi bir
değerliğinin

toplanabilir

olmasıdır.

İkincisi

ise

analitin

elektrot

yüzeyinde

monomoleküler olarak toplanabilmesidir. Bu nedenle indirgeme akımı etkin türlerin
difüzyonundan bağımsızdır. Çok hızlı tarama teknikleri uygulanabilmektedir. Metal
veya kompleksteki ligandın indirgenmesi veya yükseltgenmesi ile toplanmış materyalin
kantitasyonu yapılabilmektedir. Ayrıca toplanmış materyalin indirgenmesi katalitik
olarak hızlandırılabilmektedir.
1. 2. 8. Polarografi
1927 yılında Çekoslovak bilim adamı Jaroslav Heyrovski tarafından geliştirilen
Polarografi, voltametrik bir metottur. Başlangıçta, DC polarografisi (normal polarografi)
ile sınırlı kalan bu metot son yıllardaki gelişmelerle çok başvurulan duyarlı ve güvenilir
bir metot haline gelmiştir. Polarografi önemli bir eser analiz metodudur. Bu metotla
periyodik cetvelde yer alan elementlerin büyük bir kısmı ile indirgenebilir veya
yükseltgenebilir fonksiyonel grup bulunduran organik maddelerin doğrudan veya dolaylı
analizi yapılabilmektedir. Polarografide çalışma elektrodu olarak damlayan civa
elektrodu kullanılır. Damlayan civa elektrodu klasik şekliyle 0.05–0.08 mm iç çaplı bir
kılcal cam borudur. Bu kılcalın bir ucu 1–50 mL kadar çözelti bulunduran bir hücreye
daldırılır. Diğer ucu 30–80 cm yüksekliğindeki bir boru yardımıyla civa deposuna
bağlanır. Son yıllarda üretilen cihazlarla birlikte daha detaylı elektrot sistemleri
geliştirilmiştir.
Maddelerin indirgenmesi veya yükseltgenmesi sonucunda çalışma elektrodu
üzerinde akım meydana gelir. Yükseltgenmeden dolayı oluşan akıma anodik akım,
indirgenmeden dolayı oluşan akıma ise katodik akım denir. Belli bir potansiyelden sonra

31

akımın sabit kaldığı bir plato bölgesine ulaşılır. Bu akıma sınır akımı adı verilir.
Reaksiyon gerçekleşmeden önce elektrot üzerinde küçük de olsa bir akım gözlenir.
Oluşan bu akıma ise artık akım denir. Artık akım ile sınır akımı arasındaki yükseklik
dalga yüksekliğidir. İletken maddenin derişimi ile dalga yüksekliği doğrusal olarak
artmaktadır. Polarografi bu özelliği sayesinde kantitatif analizlerde kullanılabilmektedir.
Yarı dalga potansiyeli, akımın sınır akımı değerinin yarısına eşit olduğu potansiyeldir.
Yarı dalga potansiyeli E1/2 ile gösterilmektedir. E1/2 değeri standart yarı hücre potansiyeli
ile yakından ilişkilidir. Genellikle E1/2 değeri iletken maddenin derişimine bağlı değildir.
Yarı dalga potansiyelinin her madde için karakteristik olması polarografinin kalitatif
analizlerde de kullanılabilmesini sağlamıştır. Polarografide difüzyon kontrollü sınır
akımından başka kinetik ve adsorpsiyon kontrollü akımlar da vardır. Kinetik akım,
iletken maddenin bir kimyasal reaksiyon sonucu oluşması ile gözlenir. İletken maddenin
derişimi, kimyasal reaksiyonun hızı ile kontrol edildiği için bu akıma kinetik akım denir.
Elektrot yüzeyine iletken maddenin, ürünün veya ortamda bulunan diğer maddelerin
adsorpsiyonu gibi faktörlerle de bazen akım kontrol edilebilir. Bu akıma da adsorpsiyon
akımı adı verilir.
1. 3. Modifikasyon
Elektrokimyada modifiye elektrot yaklaşımı elektrokimyacının elektrot yüzeyini
kontrol edebilme arzusundan kaynaklanmıştır. Elektrot yüzeyini kaplayarak farklı
özelliklere sahip yeni bir elektrot elde etme yöntemine modifikasyon denir.
Modifikasyon sonucunda elde edilen elektroda ise, modifiye elektrot denir. Elektrot
yüzeyine bilinçli olarak bazı kimyasal ajanların tutturulması ile elektrot yüzeyinin
tutturulan ajanın kimyasal özelliklerine sahip olacağı düşünülmüştür. Böylece
elektrokimyasal reaksiyonların hızlarının ve seçiciliklerinin kontrolü (elektrokataliz)
sağlanmış; olumsuz adsorpsiyon engellenmiş ve bazı durumlarda istenen optik özellikler
kazandırılmış olabilecektir. Elektrokimyacılar tarafından elektrot modifikasyonu ile
temelde 4 kullanım alanı öngörülmektedir. Bunlar; elektrokataliz, ön derişim, membran
engeli ve elektrosalmadır. Modifiye elektrot araştırmaları son yılların oldukça popüler
konularından biridir. Kimyasal olarak modifiye edilmiş elektrotların elektro sentez,

32

elektro kataliz ve enerji dönüşümü amacıyla kullanımından başka bu elektrotlar elektro
analizde giderek artan bir ilgi görmektedir. Elektrot yüzeylerinin modifikasyonuna ait
pek çok çalışma mevcuttur (Antonıadou 1986, Delamar 1997, Salimi 1999, McCreery
2000, Hu 2000, Zang 2001, Sarapuu 2003, Solak 2003, Ghodbane 2004, Vaik 2004,
Yang 2004, Li 2004).
Elektroanalitik kimyada elektrot/elektrolit ara yüzeyini geçen elektron sayısı
ölçülerek gerçekleştirilen pek çok analitik yöntemin geniş bir uygulama alanına sahip
olduğu bilinmektedir. Ancak, elektrotların elektron transfer edebilme yeteneği bazı özel
olaylar sonucunda azalmakta ve bu tür elektrotların analitik uygulama alanları
sınırlanmaktadır. Sözü edilen özel olaylar elektrot yüzeyinde istenmeyen çökelme veya
adsorpsiyon ile bir aşırı gerilimin uygulanmasını gerektiren yavaş reaksiyon olaylarıdır.
Bu olaylar elektrot yüzeyinin hazırlanması ile kısmen kontrol edilebilirse de 1970‟li
yılların ortalarına kadar yaygın olarak kullanılan elektrot materyalleri C, Au, Pt ve Hg
ile sınırlı kalmıştır. Bu amaçla kullanılan substratın aşağıdaki özelliklere sahip olması
gerekir:
 Elektriksel iletkenliği yüksek olmalıdır.
 Korozyona ve etkileştiği çözeltiden gelen diğer etkilere karşı iyi bir direnç
göstermelidir.
 Elektrotlar mekanik olarak kararlı olmalıdır. Kullanım süreci boyunca
elektrot yüzeyinin değişmemesi mekanik ve kimyasal yönden kararlılığını gösterir.
Yavaş ilerleyen kimyasal reaksiyonlar (örneğin; yüzey oksidasyonu) veya yüzeyin
etkileştiği çözeltiden gelen safsızlıkların adsorpsiyonu sonucu yüzey değişime maruz
kalabilir.
 Bileşikler substrat yüzeyine kovalent bağlarla tutturulacak ise, substrat
bağlanma reaksiyonları için elverişli olmalıdır.
Modifiye elektrotlarda elektrot yüzeyine, kimyasal maddeler kendiliğinden ya da
dışarıdan bir etkiyle tutunabilir. Bu tutunma sonucunda kimyasal maddeler elektrot
üzerinde bir tabaka meydana getirebildikleri gibi önceden var olan başka bir tabaka
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üzerine de tutunabilirler. Böylece elektrot yüzeyi farklı bir çalışma aralığı sunduğu gibi
seçimlilik ya da katalizörlük gibi vasıflar da kazanabilir. Elektrot yüzeyine tutunan
maddelerin, elektrodun iletkenliğini kaybettirmemesi gerektiğine dikkat edilmelidir.
Bunun gereği olarak ya modifiye edici madde iletken olmalıdır ya da elektrodun
iletkenlik özelliklerini yitirmeyeceği derecede ve biçimde kaplanmalıdır. Modifiye edici
malzemeler organik veya inorganik olabilir. Organik madde olarak genelde polimerler
kullanılmasına karşılık inorganik madde olarak da ligandlar, kompleksler ya da metal
oksitleri kullanılır. Modifiye edici malzemeler korozyondan korunma, moleküler
elektronik ve elektroanalitik kimya gibi birçok alanda oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır.
1. 3. 1. Modifikasyon Metotları
Pek çok amaca hitap eden modifiye yüzeylerin hazırlanması, tercih edilen amaca
ve şartlara uygun olması kaydıyla pek çok şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin,
seçici merkezler ile modifiye edilmiş elektrot yüzeyleri analitik ve sentetik
uygulamalarda ilgi görmektedir. Bu seçici merkezler, taç eterler, kriptantlar,
klorodekstrinler, diğer pek çok makrosiklik moleküller, yani özel şelat yapıcı ligandlar
içerirler. Bunlardan pek çoğu elektrot yüzeyini modifiye etmek için kullanılmaktadırlar.
Kendiliğinden oluşan tek tabaka (SAM) ve Langmuir–Blodgett (LB) yöntemleri
ile katı substrat yüzeylerine uygun moleküller tek tabaka veya çoklu tabakalar şeklinde
kolayca tutturulabilmektedir. SAM ve LB filmleri, organik bir maddenin çözeltisi
içerisine katı bir substratın daldırılmasıyla basit bir şekilde oluşturulabilmektedir.
Örneğin, altın elektrot yüzeyine alkan tiyollerin tutturulması bu yüzeylere örnek olarak
verilebilir. Sülfürün, 20–35 kcal/mol aralığındaki bağlanma enerjisi sebebiyle altın
substrata özel bir eğiliminin olduğu ve ayrıca alkil tiyollerin gümüş, bakır, paladyum ve
platin gibi birçok metal yüzeyinde kolayca toplandığı bilinmektedir. Alkil karboksilatlar
alüminyum ve mika gibi çeşitli yüzeylere karsı eğilimlidir.
Modifikasyonda en çok başvurulan metot, bir diazonyum tuzunun aprotik bir
çözücü ortamında indirgenmesiyle çözeltide bir aril radikali oluşturulması ve bu
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radikallerin karbon elektrot yüzeyine kovalent bağlarla bağlanmasıdır. Bu reaksiyonda
diazonyum tuzu indirgendiğinde, bir aril radikali ve azot molekülü meydana gelir.
Farklı diazonyum tuzları kullanılarak istenen özellikte elektrot yüzeyleri oluşturulabilir.
R grupları; COOH, NO2 gibi gruplar olabilir (Delamar 1997, Ghodbane 2004).
R–Ar–N+ N+e –
Camsı Karbon+R–Ar .

R–Ar. +N2
GC–Ar–R

Amin oksidasyonu ile elektrot modifikasyonu, amin grubu bağlı bir molekülün
sulu ortamda camsı karbon, platin veya altın gibi metal bir çalışma elektroduna
dönüşümlü voltametri yöntemi uygulanarak tutturulması ile gerçekleşmektedir ve oluşan
yüzey Şekil 1. 15.‟de görüldüğü gibidir.

Şekil 1. 15. Amin oksidasyon yöntemi ile elde edilen yüzey
Dönüşümlü voltametri voltamogramında, pozitif tarama yapılarak, amin
bileşiğinin yüzeye tutunma piki oldukça belirgin bir şekilde görülebilmektedir. Çoklu
tarama yapılsa bile, molekül amin oksidasyonu yöntemi ile elektrot yüzeyine genellikle
ilk taramada bağlanır ve ondan sonraki döngülerde pik gözlenmez. Ancak pik
gözlenmese bile, döngü sayısı arttıkça, elektrot üzerinde çoklu tabakalar da oluşabilir.
Amin oksidasyonu ile kaplanan elektrot, diazonyum tuzu ile modifiye edilen
elektrot kadar kararlı olmayabilir. Bu yüzden amin oksidasyonu ile modifiye edilen
elektrodun, kaplandıktan hemen sonra kullanılması gerekmektedir, yani kullanım ömrü
çok uzun değildir. Bu modifiye elektrodun temizliği, diazonyum tuzu modifikasyonu ile
kaplanan elektrodun temizliği gibidir. Diazonyum tuzu sentezi ile, amin grubu içeren
molekülün amin grubu, N2+ grubuna dönüşür ve modifikasyon sırasında, N2+ grubu
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ayrılır. Bu molekül elektroda karbon atomundan bağlanır. Ancak amin oksidasyonunda
molekül elektroda azot atomundan bağlanır. Diazonyum tuzu modifikasyonu ile amin
oksidasyonu modifikasyonu

arasındaki

bir

başka fark ise, diazonyum

tuzu

modifikasyonunun susuz ortamda, amin oksidasyonu modifikasyonunun ise sulu
ortamda gerçekleşmesidir.
Alkol oksidasyonu ile elektrot modifikasyonu, hidroksil grubu bağlı bir
molekülün sulu ortamda camsı karbon, platin veya altın gibi metal bir çalışma
elektroduna dönüşümlü voltametri yöntemi uygulanarak tutturulması ile gerçekleşmekte
ve Şekil 1. 16.‟da görüldüğü gibi bir yüzey elde edilmektedir.

Şekil 1. 16. Alkol oksidasyonu yöntemi ile elde edilen yüzey
Alkol oksidasyonu ile modifikasyonda da aynı amin oksidasyonunda olduğu gibi,
sulu ortamda çalışılır. Modifiye edilen elektrodun temizliği, diazonyum tuzu
indirgenmesi ile modifiye edilen elektrodun temizliğine benzer sekilde yapılır.
Her ne şekilde elde edilmiş olursa olsun elde edilen bir modifiye elektrodun
yüzeyine, çeşitli kimyasal reaksiyonlarla çok çeşitli maddeler de tutturulabilir.
Böylelikle daha çok kullanım alanına sahip elektrot modifikasyon alanı elde edilir.
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1. 4. Fenantrolinler
Heterohalkalı ligand ve türevleri, biyolojik etkileri nedeniyle oldukça önemli
bileşiklerdir. Halka üyesi olarak azot, kükürt ve oksijen gibi atomları içeren
heterohalkalı bileşikler hem endüstrinin çeşitli alanlarında hem de tıpta yaygın bir
şekilde kullanılmaktadırlar. 1,10–Fenantrolin ve türevleri ligand olarak biyokimya
çalışmalarında

özellikle

metaloenzimlerin

inhibisyonlarında

yaygın

olarak

kullanılmaktadır. 1,10–Fenantrolin ve türevleri çok dişli ligand özelliği gösterdiğinden,
geçiş metallerinin pek çoğu ile kararlı koordinasyon bileşikleri oluşturmaktadır (Chao
1999). Fenantrolin çalışmaları ilk olarak kantitatif analizlerde indirgenme–yükseltgenme
titrasyonları için redoks indikatörü olarak davranan metalik kompleksleri oluşturma
formunun değerlendirilmesiyle başlamıştır (Walden 1931, Walden 1933). Fakat daha
sonra bu indikatörleri elde etmek üzere farklı potansiyel değerlerinin uygulanması
gerektiği açıklanmış ve yapılan çalışmalar sonucunda 0.87–1.33 V potansiyel aralığında
1, 10–Fenantroline bağlı farklı grupların etkisiyle ile redoks titrasyonlarında kullanmak
üzere pek çok farklı indikatör tespit edilmiştir (Smith 1935). Şekil 1. 17.‟de Fenantrolin
türevlerinin temel birimi olan 1, 10–Fenantrolinin kimyasal yapısı şematik olarak
gösterilmiştir.

Şekil 1. 17. 1, 10–Fenantrolinin kimyasal yapısı
Ramirez–Silva ve arkadaşları tarafından 1, 10–Fenantrolin molekülü üzerinde
farklı pozisyonlardaki grupların etkisi çalışılmış ve elektrofilik yer değiştirmenin
elektron yoğunluğunun yüksek olduğu 3, 5, 6 ve 8 numaralı yerlerde olduğu ve
nükleofilik yer değiştirmenin ise 2, 4, 7 ve 9 numaralı yerlerde olduğu tespit edilmiştir.
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Bu pozisyonlardaki herhangi birindeki hidrojen değişimi özelliklerinde çok büyük bir
değişime neden olacağı belirtilmiştir. 5 numaralı pozisyonundan –nitro, –metil, –klorür,
–bromür, –hidroksil, –fenil ve –amin gibi grupları bünyesine alabilmektedir. Bu düşünce
ile Banks, Brandt, Yasuda, Steinhaus, James ve Schilt tarafından yapılan çalışmada 5
pozisyonunda farklı gruplar bulunduran 1, 10–Fenantrolin türevlerinin kimyasal
özellikleri faklı metotlarla tespit edilmiştir. Brandt ve James; 5 pozisyonunda –nitro
grubu bulunduran 1, 10–Fenantrolinin susuz ortamdaki potansiyometrik ölçümleri
sonucunda pKa değerini sırasıyla 3.57 ve 2.8 bulmuşlardır. Aynı çalışmayı sulu ortamda
gerçekleştiren Banks pKa değerini 4.18 bulmuştur. 5 pozisyonunda –amin bulunduran
yapı

için

sadece

James

tarafından

susuz

ortamda

potansiyometrik

ölçüm

gerçekleştirilmiş ve pKa değeri 5.23 olarak bulunmuştur. Maddelerin kimyasal
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada 5 pozisyonunda bulunabilecek
–klorür, –bromür, –metil, –fenil, –sülfo ve –nitro gruplarına ait çok deneme yapılmasına
rağmen 5–Amino–1, 10–Fenantrolin için sadece potansiyometri tekniği susuz ortamda
denenmiştir. Özellikle 1, 10–Fenantrolin ve türevi 5–Amino–1, 10–Fenantrolin
koordinasyon kimyasında çok tercih edilmektedir. Ligandları ve kompleksleri moleküler
kataliz, solar enerji dönüşümü, kolorimetrik analizler, moleküler tanıma, tek tabaka
sistemler, nükleik asit probları olarak pek çok alanda uygulamalara sahiptir. Teknolojik
cihazların gelişimini içeren bu tür moleküler sistemlerle ilişkisine bağlı olarak bu
maddelerin yapısını keşfetmek önemlidir. Bu bilgiler ışığında, elektrokimyasal olarak
beş çeşit 1, 10–Fenantolin türevi incelenmiş ve elde edilen modifiye elektrotlarla 1, 10–
Fenantrolin türevlerine yeni uygulama alanları bulunmaya çalışılmıştır. Maddelere ait
bilgiler aşağıda verilmiştir.
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Molekül
Ağırlığı
(g/mol)

Kısa
gösterimi

Elde
Edilişi

1, 10–
Fenantrolin C12H8N2.H2O
mono hidrat

216

F

Ticari

5–Nitro–
1, 10–
Fenantrolin

C12H7N3O2

225

5NF

Sentez

5–Amino
1, 10–
Fenantrolin

C12H9N3

225

5AF

Sentez

5–Amino,
6– Nitro
1, 10–
Fenantrolin

C12H8N4O2

240

5A6NF

Sentez

5, 6–
Diamino–
1, 10–
Fenantrolin

C12H10N4

210

56DAF

Sentez

Maddenin
Adı

Kapalı
Formülü

Molekül Formülü

Tablo. 1. 1. Çalışmada kullanılan 1, 10–Fenantrolin ve türevlerine ait bilgiler

39

1. 5. Spektroskopi ve Yüzey Analizi
Spektroskopi, çeşitli tipte ışınların madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalı
için kullanılan genel bir terimdir. Spektroskopinin kapsamı; eskiden sadece
elektromanyetik ışıma ile madde arasındaki etkileşimler olarak ifade edilirken; bu ifade
bugün için madde ve diğer enerji türleri arasındaki etkileşimleri de içerecek şekilde
genişletilmiştir. Atomik ve moleküler spektroskopiye dayanan geniş bir analitik yöntem
grubu olan spektrometrik yöntemler ise ışın şiddetinin bir fotoelektrik çevirici veya
başka türden bir elektronik araç kullanılarak ölçülmesi ile ilgilidir. En yaygın şekilde
kullanılan spektrometrik yöntemler elektromanyetik ışımaya dayanır; bir kaç şekilde
bulunan bu enerji tipinin en kolay tanınabilenleri ışık ve ısı ışımasıdır. İnsan duyuları ile
daha zor algılanan enerji tipleri ise gama ışınları, X–ışınları, ultraviyole, mikrodalga ve
radyo frekans ışınlarıdır. Teknolojideki gelişmeler sonucu elektron–iyon spektroskopisi
gibi yüzey analiz teknikleri, optik mikroskop yerine elektron mikroskopisi, tünel
elektron mikroskopisi, atomik kuvvet ve iş fonksiyon spektroskopisi gibi moleküler
büyüklüklerin görüntülenmesine imkan veren görüntüleme teknikleri, optik sensörler,
laser ve fiber optik, nano ve hatta femto saniyede ölçüm yapan yarı iletken dedektörlü
ölçüm sistemleri ileri teknoloji laboratuvarlarının vazgeçilmez araçları olmuştur.
Katılardaki atomlar, komşu atomların elektriksel çekim kuvvetleri ile sabit
konumda yerleşmişlerdir. Ancak katı maddenin yüzeyindeki atomlarda, kendilerinden
daha altta olanlara göre az sayıda komşu atom vardır. Yüzey atomları bu elektriksel
kuvvet dengesizliğini telafi edebilmek için, çevredeki sıvı ve gaz atomlarını çekmeye
çalışırlar. Bu da katıların karakterizasyonu için yararlı bilgiler sağlayan adsorpsiyon adlı
bir sürece yol açar. Yüzeydeki bu değişikliğin belirlenmesi; bir yüzeyin fiziksel ve
kimyasal olarak incelendiği çalışmalarda önemlidir. Son yüzyıllarda yüzey analizi için
çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan spektroskopik olarak yüzey analiz
yöntemleri bir katının angström veya nanometre kalınlığındaki yüzey tabakası hakkında
kalitatif ve kantitatif bilgi sağlar. Genel olarak, bir numune için yüzey analizi Şekil 1.
18.‟de verilmiştir.
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Şekil 1. 18. Yüzey analizi şematik gösterimi
Şekil 1. 18.‟de katı numune foton, elektron, iyon veya moleküllerle ışınlanır. Bu demetin
yüzey üzerine çarpması sonucu, katı yüzeyden yine fotonlardan, elektronlardan,
moleküllerden oluşan ikincil bir demet yayınlanır. Birincil demeti oluşturan parçacık
tipiyle ikincil demeti oluşturan parçacık tipi mutlaka aynı olmak zorunda değildir.
Saçılma, tozlaşma veya emisyon sonucu meydana gelen ikincil demet daha sonra çeşitli
spektroskopik yöntemlerle incelenir.
Bu çalışmada, sentezlenen maddelerin yapısının aydınlatılmasında spektroskopik
tekniklerden; NMR ve IR, DNA çalışmalarında UV–Vis, yüzey karakterizasyonu için
ise EIS, Temas Açısı Ölçümü ve Elipsometri teknikleri kullanılmıştır.
1. 5. 1. Elektrokimyasal impedans spektroskopisi
Bir devredeki bütün toplam dirence impedans denir. İmpedans spektroskopisi
elektrokimyasal sistemleri ve yöntemleri araştırmak için etkili bir tekniktir.
Elektrokimyasal impedans spektroskopisi elektrokimyasal tekniklerden farklı olarak,
hem hacim araştırmalarında hem de dakikalardan mikro saniyelere uzanan zaman
sabitleriyle bağlantılı ara yüzey işlemlerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca impedans
metodu denge veya sabit halde küçük boyutta bir dalga sinyali ölçülen elektrokimyasal
hücredeki sapmaya dayanmaktadır. Sapma; uygulanan potansiyel, uygulanan akım veya
hidrodinamik elektrotlarda konveksiyon hızı gibi parametrelerin geniş bir aralığı olabilir.
Bu tekniğin temel avantajı sapmalar (değişimler), yeterince küçük olduğu sürece cevabın
yaklaşık olarak doğrusal olmasıdır (Bard 2001). İmpedans temelde yüksek frekanslar
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uygulandığında kapasitans ve indüktif değişikliklerden etkilenen direncin ölçümüne
dayanmaktadır. Elektriksel direnç, bir devre elemanının elektriksel akıma karşı
gösterdiği dirençtir. İmpedans ile direnç arasındaki benzerlik; impedansın da direnç gibi
elektriksel akıma karşı bir devrenin direnç göstermesi ile ölçülen bir değer olmasıdır.
Dirençten

farkı

ise;

ideal

direncin

sahip

olduğu

basit

özellikler

ile

sınırlandırılamamasıdır.
Eşdeğer devre elemanına bağlı olarak üçlü elektrot sisteminde, en az üç tane
değere ihtiyaç vardır. Bunlar;
 referans elektrot ile çalışma elektrodu arasında kalan elektrolit çözeltinin
direnci (Re),
 çift tabaka kapasitansı Cdl,
 faradayik impedans olarak adlandırılan yük transfer impedansı (Zf) olarak
sıralanabilir.
EIS verilerinin doğru olup olmadığı, denk olabileceği düşünülen bir elektriksel
devre ile özdeşleştirilmek suretiyle kontrol edilir. Model devrelerde yaygın olarak
bulunan başlıca devre elemanları; dirençler (örneğin; hücredeki çözelti direnci),
kapasitörler ve indüktörlerdir. Kompleks impedans, bir hücrenin direncinden ve
kapasitansından kaynaklanan ZGerçek ve ZSanal bileşenlerini içerir. Şekil 1. 19.‟da genel
elektriksel elemanlar şema olarak gösterilmiştir.

Şekil 1. 19. Genel elektriksel elemanlarının şematik gösterimi
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EIS‟nin en basit devresi Randles devresidir. Çözelti direnci, bir çift tabaka
kapasitörü ve bir yük transfer veya polarizasyon kapasitörüne sahiptir. Şekil 1. 20.‟de
Randles devresi görülmektedir.

Şekil 1. 20. Randles devresinin şematik görünümü
İmpedans ölçümleri birçok alanda kullanılabilmektedir. Kullanım alanları;
korozyon çalışmaları, metal kaplama çalışmaları, yarı iletken elektrotların özelliklerinin
incelenmesi, biyosensörler, iletken ve yarı iletken polimerlerin özelliklerinin
incelenmesi, biyolojik sistemler, ince organik film özelliklerinin tespiti, bataryalar ve
yarı iletken polimerlerin özelliklerinin incelenmesi olarak sıralanabilir.
Yapılan bu çalışma sırasında Gamry Analitik sistemlere ait EIS 300
elektrokimyasal impedans yazılımı kullanılmıştır.
1. 5. 2. Elipsometri
Elipsometri numune yüzeyinden yansıyan ışığın polarizasyonundaki değişimin
ölçülmesi üzerine kurulan ve tahrip edici olmayan bir ölçüm tekniğidir. Her ne kadar,
elektromanyetik dalganın polarizasyon durumunun ölçülmesi önemli olsa da elipsometri
asıl olarak polarizasyon durumunu modifiye eden bir optik sistem hakkında bilgi
edinilmesi için yol göstermektedir.
Bu yöntemle elde edilen deneysel veri genellikle Fresnel katsayılarına bağlı olan
psi ve delta parametreleri ile ifade edilir. Bu iki katsayı malzemenin optik özellikleri ve
fiziksel boyutları hakkında bilgi içerir. Spektroskopik elipsometri karmaşık bir
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fonksiyon olan rho'nun dalga boyu bağımlığını ölçer. Günümüzde, çoğu elipsometre
numune üzerinden yansıyan ışığın polarizasyonunu mekanik olarak dönen polarizör
birimi ile çözümlemektedir. Bu tür elipsometrelerde, pek çok gelişmelere rağmen, bazı
durumlarda düşük hassasiyet ve özellikle az yansıma veren numunelerde düşük
sinyal/gürültü oranı ile karşılaşılabilmektedir. Bu ölçüm tekniği ile başlıca filmin
kalınlığı, kırılma indisi, sönüm katsayısı, kristalliği, kompozisyonu, derinlemesine ya da
alansal tek biçimliliği ve mikro yapısı gibi özellikleri belirlenebilmektedir.
Yapılan bu çalışma sırasında Nanofilm EP3 model elipsometre cihazı ile 532 nm
dalga boyunda 73o‟lik açı ile yalın GC ve modifiye elektrotlarda yüzey karakterizasyonu
yapılmıştır.
1. 5. 3. Temas açısı
Bir katı yüzeyi ile temastaki bir sıvı yüzeyi bir açı oluşturur. Temas açısı adı
verilen bu açının büyüklüğü, sıvının kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri
(kohezyon kuvvetleri) ile sıvı katı arası çekim kuvvetlerinin (adezyon kuvvetleri)
göreceli

büyüklüğüne

bağlıdır.

Kohezyon

kuvvetlerinin

büyüklüğü,

adezyon

kuvvetlerinin büyüklüğünden ne kadar fazla ise, sıvı katı arasındaki temas açısı da o
denli büyük olur. Diğer bir ifade ile büyük bir temas açısı sıvı katı çekim kuvvetlerinin
azlığının, küçük bir temas açısı ise bu kuvvetlerin büyük olmasının bir göstergesidir. Bu
açının değerlendirilmesi 900 üzerinden yapılır. Açının 90o‟ye olan yakınlığı yüzeyin
hidrofobik ve hidrofilikliği hakkında bilgi verir ve 90o‟ye ne kadar yakınsa yüzey o
kadar hidrofobiktir denir, bu kıyaslamalar 90o temas açısı bazında yapılan deney grupları
içerisinde karşılaştırılmalı olarak değerlendirilir. Temas açısının büyüklüğü, katı yüzeyin
düzlüğü ve temizliğinden başka sıvının saflık derecesine de bağlıdır.
Temas açısı, bir sıvı ile bir katının ilk tabakası arasındaki etkileşim kuvvetlerinin
bir ölçüsüdür. Bu fazlar arasındaki etkileşimlerin güçlü olması durumunda sıvı damlası
katı yüzeyi üzerinde yayılır ve onu ıslatır. Temas açıları, aynı zamanda sıvı–katı
sistemlerine ait karakteristik sabitlerin ve katıların yüzey enerjilerinin elde edilmesinde
önemli bilgiler verir. Yüzey gerilim verilerini kullanarak ara yüzey geriliminin
hesaplanması ilk kez Fowkes tarafından yapılmıştır. Fowkes fazlar arasında yalnızca
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aynı tür etkileşimler olduğunu varsayarak katı ve sıvı arasındaki etkileşimleri
açıklamıştır. Örneğin, apolar maddeler çevredeki ikinci fazın yalnızca apolar kısmı ile
etkileşirler.
Bu yöntemle, yüzey gerilimleri, apolar ve polar bileşenleri bilinen sıvılarla,
yüzey arasındaki ara yüzey gerilimlerinin hesaplanması mümkündür. Buna ek olarak
katıların; katı yüzeyi ile temas halinde olan sıvıların temas açılarının bilinmesi ile yüzey
enerjileri de hesaplanabilmektedir.
Yapılan bu çalışma sırasında KSV CAM 200 model temas açısı ölüm cihazından
faydalanılmıştır.
1. 5. 4. Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR)
NMR atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerine bağlı bir fiziksel olgudur. Tek
sayılı nükleon içeren tüm çekirdekler ve çift sayılı olan bazı diğer çekirdeklerin bir
manyetik momenti vardır. En yaygın kullanılan çekirdekler hidrojen–1 ve karbon–
13'dür, ancak başka elementlerin de bazı izotopları gözlemlenebilir.
NMR, bir manyetik çekirdeği incelemek için onun manyetik momentini dışarıdan
uygulanan kuvvetli bir manyetik alan ile aynı doğrultuya sokar, sonra momentlerin
yönlenmesi bir elektromanyetik dalganın etkisiyle ile bozulur. Manyetik alan tarafından
yönlendirilmiş olan çekirdeğin momenti yer alabileceği iki enerji seviyesi vardır, biri
manyetik alanla aynı yönde olan düşük enerjili seviye, öbürü manyetik alana ters yönde
olan, yüksek enerjili seviyedir. Bu iki seviye arasındaki enerji farkına karşılık gelen
frekansta bir foton soğurulursa moment bir an için yön değiştirir, dolayısıyla o frekansta
bir rezonans gözlemlenir. Bu rezonans, NMR ve MR görüntülemede kullanılır. NMR
spektroskopisi bir molekül hakkında fiziksel, kimyasal ve yapısal bilgi edinmek için
kullanılan başlıca tekniklerden biridir. Biyolojik moleküllerin çözelti içinde üç boyutlu
yapıları hakkında ayrıntılı bilgi veren tek yöntemdir. Ayrıca, NMR, basit kuantum
bilgisayarlar oluşturmak için kullanılan tekniklerden biridir. Terimde kullanılan
"nükleer" sözcüğü atomun çekirdeğine değinmektedir, radyoaktivite ile hiçbir ilgisi
yoktur. Şekil 1. 21.‟de H–NMR‟ına ait sistematik piklerin yeri gösterilmiştir.
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Şekil 1. 21. Bazı grupların H–NMR‟a ait pikleri
Bu çalışmada kullanılmış olan 1, 10–Fenantrolin ve türevlerinin sentezlerinden
sonra yapılarının aydınlatılmasında VARIAN marka NMR kullanılmıştır.
1. 5. 5. Infrared spektroskopisi (IR)
Titreşim spektroskopisi, maddenin infrared ışınlarını absorplaması veya saçması
üzerine kurulmuş olan bir spektroskopi dalıdır. Homo nükleer moleküller (N2, O2 ve Cl2)
hariç bütün moleküller infrared ışınlarını absorplar ve infrared spektrumu verirken homo
nükleer moleküller de Raman spektrumunda sinyal verirler. Titreşim spektroskopisinde
ışınlar dalga boylarıyla değil, dalga sayılarıyla belirlenir. Titreşim spektroskopisi
organik bileşiklerin tanınmasında kullanılır. Optik izomerler dışında hiçbir bileşiğin
titreşim spektrumu birbirinin eşdeğeri değildir. Bu teknik ile nicel analiz de
yapılabilmektedir. Fakat genellikle daha uygun ve daha kesin bir nicel analiz yöntemi
bulunabileceğinden nicel uygulamalar nitel olanlara göre daha önemsizdir.
Infrared ışınlarının dalga boyları 1000–300.000 nm olmasına rağmen infrared
spektroskopisinde genellikle dalga boyları 2500 ile 25.000 nm arasında olan ışınlardan
yararlanılır. Bu aralık dalga sayısı cinsinden 400–4000cm–1‟e karşılık gelir.
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Moleküller üzerlerine düşen elektromanyetik enerjiyi absorplarlar. Bu arada
bağın gerilmesi sonucu atomlar birbirine yaklaşır veya uzaklaşır. Eğer atom sayısı ikiden
fazla ise bağlar arasındaki açı değişir. Moleküldeki bağlar, açılar ve kütleler (atomlar)
farklı olduğu için her birinin titreşim enerjisi de farklıdır. Raman Spektroskopisi IR‟nin
tamamlayıcısı olup IR‟de gözlenmeyen zayıf titreşimlerin görülmesini sağlar ki çoğu
zaman maddelerin yapı tayininde bu iki yöntem yeterli gelmez ve bu iki spektrum
maddenin kütle, UV ve NMR spektrumları ile birlikte yorumlanır. Tablo 1. 2.‟de IR‟ye
ait bazı spektral bölgeler verilmiştir.
Dalga Sayısı (cm–1)

Gerilme Türü

X

3700–2500

X–H gerilmesi

C, N, O ya da S

2300–2000

C=X gerilmesi

C ya da N

1900–1500

C–X gerilmesi

C, N ya da O

1300–800

C–X gerilmesi

C, N ya da O

Tablo 1. 2. IR‟deki önemli spektral bölgeler
Bu çalışmada kullanılan 1, 10–Fenantrolin ve türevlerinin sentezlerinden sonra
yapılarının aydınlatılmasında Perkin Elmer 1600 Series FT–IR spektrometresi
kullanılmıştır.
1. 5. 6. Ultraviyole–Visible spektrofotometre (UV–Vis)
Ultraviolet ( morötesi ) ışınları elektromanyetik spektrumda X–Ray ile görünür
bölge arasında yer alır. UV ışınlarının dalga boyları 100 ile 400 nm aralığındadır. UV
ışınlarının soğurulması maddede elekronik geçişlere sebep olur. Soğurulan bu enerji
daha sonra ısı, ışın veya kimyasal tepkime olarak geri verilir. Genellikle UV
spektrofotometreler görünür bölge ile birleşik haldedir ve UV–visible olarak
adlandırılırlar. Bu tür spektrofotometreler dalga boyları 100 ile 800 nm arasında değişen
ışınlarla tarama yapar. UV ve görünür bölge ışık kaynakları aynı sistem içinde kullanılır.
Software sayesinde 100–400 nm arasında UV, 400–800 nm arasında görünür bölge ışık
kaynağı kullanılır. Bu sistemde ışık kaynağından çıkan ışık önce slitten geçerek ışık
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bölücüye kadar gelir. Burada ışık iki eşit parçaya bölünerek uygun optik sistem
yardımıyla referans ve örnek küvetine ayrı ayrı gönderilirler. Küvetlerden çıkan ışık
dedektörlere gelir, burada bu ışık şiddetleri ölçülür ve kaydedilir. Daha sonra elde edilen
veriler Absorbansa karşı dalga boyu grafiğine geçirilir ve gerekli hesaplamalar grafik
yardımı ile yapılır.
Bu

çalışmada

DNA

çözeltilerinin

konsantrasyonlarının

belirlenmesinde

Shimadzu UV 1700 marka UV–Visible Spektrofotometresi kullanılmıştır.
1. 6. DNA ve Yapısı
Yaşam bilgilerini içeren, bunları saklayan ve bunların proteine dönüştürülmesini
gerçekleştiren biyopolimerlere Nükleik Asitler denir. Nükleik asitlerin genel yapısı,
karbonhidrat–fosfodiester polimerleri şeklindedir. Bilim dünyasının en geniş kapsamlı
projesi olan İnsan Genom Projesi ve insanın baz diziliminin açığa kavuşturulmasıdır.
DNA da çoğu biyomolekül gibi bir polimerdir ve monomeri nükleotit denen yapılardır:

Şekil 1. 22. Nükleotitin şematik yapısı
Şekil 1. 22.‟de görüldüğü gibi her nükleotit bir fosfat, beş karbonlu bir şeker
(DNA'da deoksiriboz, RNA'daysa riboz) ve bir azotlu bazdan oluşur. Bu azotlu bazlar
adenin, guanin (çift halkalı pürinler) ve sitozin, timin ve urasil (tek halkalı
pirimidinler)‟dir. RNA'da, DNA'daki timinin yerini urasil almıştır. DNA'nın çok önemli
bir özelliği ikili sarmal yapıda olmasıdır. Bu sarmalın iç kısmında birbirleriyle hidrojen
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bağı yapan azotlu bazlar bulunur; iskeleti ise fosfat ve şeker grupları oluşturur. Fosfatlar
dışta kaldığından DNA'yı negatif yüklü yapar ve dış kısmında Mg2+ iyonları bulunur.
DNA'nın Magnezyum tuzu olarak kristallenmesi bu yüzdendir. DNA‟da pürin ve
pirimidin nükleotidleri arasındaki eşleşmeler son derece spesifiktir (A–T ve G–C
şeklinde). Bu sayede, DNA yapısında yer alan bir polinükleotid zinciri daima ikinci
zincirin tamamlayıcısı olduğundan, bir zincirdeki baz dizisi verildiğinde ikinci
zincirdeki baz dizisi bulunabilmektedir. Bazları arasında yer alan hidrojen bağları
tarafından çift sarmal DNA molekülünün iki zinciri bir arada tutulmaktadır.
Eşleşmelerin görülebileceği şematik diyagram Şekil 1. 23.‟de verilmiştir. Çift zincirli
sarmalda; bazlar sarmalın iç kısmında, fosfat ve şeker omurgası ise dış kısmında yer
aldığı için sarmalın iç kısmı hidrofobik, dış kısmı ise hidrofilik özelliktedir. DNA
ısıtıldığında, heliks yapısı bozularak ikiye ayrılır. Denatürasyon adı verilen DNA heliks
yapısının

bozulması

UV‟de

260

nm

dalga

boyunda

absorpsiyon

ölçülerek

gözlemlenebilmektedir. G ve C arasında üç hidrojen bağı (G≡C) bulunduğundan yüksek
derişimde G ve C içeren DNA iki hidrojen bağı taşıyan A ve T (A=T) bulunduran DNA
yapısına göre daha yüksek sıcaklıkta denatüre olmaktadır. Uygun şartlar altında çift
zincirli DNA tekrar oluşabilir, bu işlem renatürasyon olarak isimlendirilir.

Şekil 1.23. Eşleşmenin görülebileceği şematik diyagram
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1. 7. Biyosensörler ve Metal Sensörler
Biyosensörler; biyolojik tepkimelerde hedef analitleri denetlemek için kullanılan
küçük algılayıcı cihazlardır ve analizlenecek madde ile seçimli bir şekilde etkileşime
giren biyoaktif bir bileşenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan sinyali ileten bir iletici
sistemin bir ölçüm sistemiyle kombinasyonu sonucunda oluşturulurlar. Birbiri içine
geçmiş biri biyokimyasal diğeri elektrokimyasal özellikteki iki çeviriciden yani üç temel
bileşenden

oluşmaktadır.

Bunlar,

seçici

tanıma

mekanizmasına

sahip

“biyomolekül/biyoajan”, bu biyoajanın incelenen madde ile etkileşimi sonucu oluşan
fizikokimyasal sinyalleri elektronik sinyaller dönüştürülebilen “çevirici” ve “elektronik”
bölümleridir. Bu bileşenlerden en önemlisi, tayin edilecek maddeye karşı son derece
seçimli fakat tersinir bir şekilde etkileşime giren, duyarlı biyolojik ajandır. Biyoajanlar,
biyoaffinite ajanları ve biyokatalitik ajanlar olmak üzere iki alt gruba ayrılırlar.
Biyoaffinite ajanları olan antikorlar, hormon almaçları, DNA, lektin gibi moleküller
antijenlerin, hormonların, DNA parçacıklarının ve glikoproteinlerin moleküler
tanımlanmasında kullanılırlar. Kompleks oluşum sonucunda tabaka kalınlığı, kırınım
indeksi, ışık emisyonu ve elektriksel yük gibi fizikokimyasal parametrelerin değişimine
neden olurlar. Biyokatalitik ajanlar ise, analit üzerinde moleküler değişime neden
olmakta ve bu dönüşüm sonucu ortamda azalan ya da artan madde miktarı takip edilerek
sonuca gidilmektedir. Bu amaçla saf enzim sistemleri, mikroorganizmalar ve bitkisel ya
da hayvansal doku parçaları kullanılır. Şekil 1. 24.‟de bir biyosensörün oluşumu şematik
olarak gösterilmektedir.

Şekil 1. 24. Biyosensörün yapısı.
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İdeal bir biyosensörün sahip olması gereken özellikler maddeler halinde sıralanacak
olursa (Hall 1990);
Seçicilik: İdeal bir biyosensörde en önemli parametrelerden birisi seçicilik özelliğidir.
Eğer yeterli seçicilik mevcut değilse bu eksiği giderecek uzun ek işlemler gerekir.
Kullanım Ömrü: Biyosensörün kullanım ömrünü kısıtlayan en önemli faktör biyolojik
çeviricinin aktivitesindeki azalmadır. Bu durum ayrıca, biyosensörün kalibrasyon
gereksinimi, kararlılık ve tekrarlanabilirlik gibi diğer parametrelerini de etkilemektedir.
Kalibrasyon Gereksinimi: İdeal bir biyosensörün hiç kalibrasyona ihtiyaç duymaması
ya da en az kalibrasyona ihtiyaç duyması istenir. Fakat bu özellik, teorikte planladığı
gibi, pratikte gerçekleştirilememiştir. Kullanım ömürleri boyunca biyosensörler, sıklıkla
kalibre edilmelidirler.
Tekrarlanabilirlik: İdeal bir biyosensör için, elektrodun aynı koşullar altında ard arda
yapılan ölçümlerde hemen hemen aynı cevabı vermesi istenir. Pratikte pek mümkün
olmayan bu durum göz önüne alınarak yapılan çalışmalarda tekrarlanabilirlik
parametresi mutlaka incelenmelidir. Tekrarlanabilirlik ne kadar iyi olursa biyosensörün
uygulamalarının da o denli iyi olduğundan söz edilebilir.
Kararlılık: Elektrot kararlılığının yüksek olması ideal biyosensörler için gereklidir.
Kararlılık, kullanılan biyolojik materyalin fiziksel dayanıklılığına bağlıdır. Ayrıca; pH,
ısı, nem ve O2 derişimi gibi parametrelerden de etkilenmektedir.
Yüksek Duyarlılık: Biyosensöre immobilize edilmiş biyolojik materyalin yalnız belirli
maddelere karşı duyarlı olması ideal biyosensörlerin özelliklerindendir.
Yeterli Düzeyde Tayin Sınırı: Tasarlanan bir biyosensörün tayin sınırının belirli bir
derişim değerinin altında olmaması gerekmektedir. Belirtilen bu sınır, elektrot yüzeyinin
büyüklüğü, biyolojik materyalin tayin edilecek maddeye afinitesi ve immobilize edilen
madde miktarı gibi faktörlerden etkilenir.
Doğrusal Çalışma Aralığı: Biyosensör uygulamalarında ölçüm aralığı olarak
adlandırılan bölge biyosensörlerden alınan akım – derişim eğrilerinin lineer olduğu
derişim aralığıdır. Bu aralık oldukça geniş olmalıdır.
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Hızlı Cevap Zamanı: Bir biyosensör elektrodunun cevap zamanı elde edilen akım–
zaman eğrilerinden anlaşılabilir. Örneğin elde edilen eğride basamakların şekli yayvan
ve genişse cevap zamanı uzun (yavaş), tersi söz konusu ise cevap zamanı kısa (hızlı)'dır.
Hızlı Geriye Dönme Zamanı: Geriye dönme zamanı örneğin amperometrik çalışmalarda
ilk örnekten ne kadar süre sonra ikinci örneğin ölçülebileceğini belirler. Yani ilk örneğin
ilavesinden sonra sabit akım değerleri kısa sürede gözlenebiliyorsa ikinci örnek de aynı
süre sonra ilave edilebilecektir.
Basitlik ve Ucuzluk: Tasarımı basit ve ucuz, kullanımı rahat biyosensörler ideal
biyosensörlerdir. Bu nedenle ilk biyosensörlerdeki karmaşık ve de pahalı olan yapılar
daha sonra basitleştirilmiş ve mümkün olduğunca da maliyeti düşürülmüştür.
Küçültülebilirlik ve Sterilize Edilebilirlik: Elektrotların sterilize edilebilmesi ve
boyutlarının küçültülmesi biyosensör tasarımında önemlidir. Buna karşın, biyosensör
yapısına giren biyolojik materyalin fiziksel dayanıklılığı, sterilizasyonu kısıtlayan en
önemli parametredir.
Biyosensör tasarımında kullanılan dizi tanıma yüzeyleri, Analitik Kimya
alanında yeni ve ilgi çekicidir. Bu tür tanıma yüzeyleri, sahip olduğumuz bilinen
elektrokimyasal biyosensörlere yeni boyutlar kazandıracak ve gelecekte hasta başında
veya doktor gözetimindeki analizlerde önemli bir rol oynayacaktır (Wang 1997). Tanıma
yüzeyi olarak DNA‟nın kullanıldığı biyosensörlere DNA biyosensörleri adı verilir
(McGown 1995, Mikkelsen 1996, Palecek 1988, Kerman 2001, Wang 1998). DNA
tanıma yüzeyleri, dizisi belli hibridizasyon olaylarının izlenmesinde (Wang 1997, Meric
2002) veya bu yüzey ile etkileşime giren analizlenecek maddelerin (karsinojen madeler,
ilaçlar, vb.) tayininde kullanılabilir (Brett 1998).
1. 7. 1. DNA Biyosensörleriyle DNA Dizi Algılama Yöntemleri
Herhangi bir hastalığı, kalıtsal bir davranışı ya da bakteri ve virüslerin
yapısındaki değişimi simgeleyen bir prob DNA dizisinin, bu diziye karşılık gelen hedef
diziyle oluşturduğu çift sarmalın biyokimyasal yapısı, sözü edilen değişimlerin tespitini
mümkün kılmaktadır (Mikkelsen 1996). Bu olayı ölçülebilir fiziksel bir sinyale
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dönüştüren çeviricinin yüksek duyarlılığı ve hibridizasyonun yüksek seçiciliği sayesinde
elektrokimyasal DNA biyosensörleri; çevre analizlerinde, DNA–ilaç etkileşim
tayinlerinde,

bulaşıcı

ve

kalıtsal

hastalıkların

tanısında

kullanılabilmektedir.

Hibridizasyon tayinlerinde kullanılan çeşitli immünokimyasal ve voltametrik metodlar
karşılaştırıldığında bir kaç örneğin çalışıldığı durumda voltametrik yöntemlerin daha
hızlı yanıt verdiği gözlenir, ancak büyük miktarda bir seri benzer örnek analizlenecekse,
iyi bir otomasyona sahip Enzim İmmüno Assay (EIA) gibi immünokimyasal tekniklerin
kullanılması daha uygun olmaktadır (Palecek 1996).
Elektrokimyasal DNA biyosensörleri, aranan hedefin baz dizisinin karşılığı olan
20–40 baz gibi kısa bir baz dizimine sahip olan sentetik tek sarmallı DNA (ss DNA)
oligomerinin, elektrot yüzeyine bağlanmasına dayanmaktadır. Hedefi içeren bir örnek
çözeltisine sensörün uygulanması, ile elektrot yüzeyinde hibrit oluşur. Elektrokimyasal
ölçümlerde elektrot yüzeyinde oluşan hibrit iki yöntemle tayin edilir; bunlardan birincisi
bir elektroaktif indikatör aracılığıyla (örneğin bir redoks–aktif katyonik metal
kompleksi) yapılan tayindir. Bu yöntemde yüzeyinde hibrit oluşan elektrot, indikatörü
içeren çözeltiye daldırılır ve indikatörün hibrite bağlanma düzeyi belirlenir (Erdem
1999, Erdem 2002, Erdem 2003, Kara 2002). İkinci yöntemde ise DNA bazlarından en
elektroaktif olan Guanin bazının 1.0 V‟da verdiği yükseltgenme sinyalindeki
değişmeden yola çıkılarak yapılan tayindir (Wang 2002, Meriç 2002, Kara 2003).
İndikatöre Dayalı DNA Dizi Algılama Yöntemleri: İndikatöre dayalı DNA dizi
algılanması, DNA‟ya bağlanabilen yapılar (metal kompleksleri, antibiyotikler) (Kerman
2001, Kara 2002, Erdem 1999) veya DNA dizisindeki bazlarla özgün olarak etkileşen
indikatör olarak görev yapan elektroaktif maddeler (MB, Ru(bpy)33+, vb.) ile tayin
edilebilmektedir. Elektrokimyasal çeviriciler, hibridizasyon olayını analitik sinyale
çevirmede etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Elektrot yüzeyinde oluşan hibrit ile
etkileşen indikatörün neden olduğu artan veya azalan elektrokimyasal yanıt
hibridizasyonun tayinine yönelik bir sinyal olarak kullanılır. Elektroaktif bir maddenin
indikatör olarak kullanılabilmesi için ss DNA ve ds DNA ile etkileşimi sonucu alınan
yanıtlar arasında anlamlı bir fark olması gerekmektedir. Ru(II), Co(III), Os(II),
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Os(IV)‟un 1,10–Fenantrolin ve 2,2‟–piridin şelatları hibridizasyon indikatörü olarak
sıklıkla kullanılan maddelerdir.
Bağlanan Madde ile DNA Dizi Algılama Yöntemi: Düzlemsel bir halka sistemine sahip
olan bazı maddelerin DNA baz çiftleri arasına yerleşerek, güçlü bir şekilde bağlanması
olayıdır (Erdem 2003, Barton 1986). Maddenin yapısına bağlı olarak, bu etkileşim
tersinir ya da tersinmez şekilde gerçekleşmektedir. Bağlanma, DNA'da zincir kırılmasına
yol açarak hem DNA sentezini hem de DNA'ya bağımlı RNA sentezini bozmaktadır. Bu
maddeler Topoizomeraz (II) enzimini inhibe ederler. Bağlanabilen bazı ilaçların etki
mekanizmaları da bu şekilde açıklanmaktadır. Bu durumda; Şekil 1.25.‟de görüldüğü
gibi; ds DNA ile etkileşimden sonra alınan madde sinyali maddenin birikmesinden
dolayı ss DNA ile etkileşimden sonra alınan madde sinyaline göre oldukça yüksektir
(Takeuchi 1984, Wang 1998, Carmichael 1988).
DNA bazlarının en az biriyle etkileşen bir indikatör ile DNA Dizi Algılama Yöntemi:
Hibridizasyon indikatörü olarak kullanılan madde DNA‟nın bazlarından biriyle
(özellikle Guanin) etkileşiyor olabilir. Bu durumda; Şekil 1. 26.‟da görüldüğü gibi; ss
DNA‟da bazlar açıkta olduğundan dolayı alınan madde sinyali, hibridizasyondan sonra
oluşan ds DNA‟da bazlar kapalı olduğundan dolayı alınan madde sinyaline oranla
oldukça yüksektir.
İndikatörsüz DNA Dizi Algılama Yöntemleri: Elektrot yüzeyine tutturulan ss DNA‟ya
ait Guaninlerin verdiği elektrokimyasal yanıt ile probun eşleniğiyle birleşmesinden sonra
oluşan ds DNA‟ya ait guaninlerden alınan elektrokimyasal yanıt arasında Şekil 1. 27.‟de
görüldüğü gibi önemli bir farklılaşma vardır. Bu farklılaşma; hibridizasyonun tayinine
yönelik bir sinyal olarak kullanılır (Wang 2002, Meriç 2002, Kara 2003).
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Şekil 1. 25. Bağlanan bir hibridizasyon indikatörü ile DNA dizi algılanması
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Şekil 1. 26. DNA bazlarından biriyle etkileşen bir hibridizasyon indikatörü ile
DNA dizi algılanması
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Şekil 1. 27. İndikatörsüz DNA dizi algılanma yöntemi
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI
Antonıadou

ve

arkadaşları

(1986)

karbon–fiber

elektrotların

kalıcı

modifikasyonunu 2–nitrozo–1–naftol ile tersinmez yükseltgenmenin gerçekleştiği bir
pozitif potansiyel aralığında çalışmışlardır. 2–nitrozo–1–naftolün yükseltgenme ürünü
karbon–fibere kuvvetle bağlanmaktadır. NO indirgenmesinden sonra gerçekleşen
oksijen indirgenmesinde pik akımı artmıştır.
Arounaguiri ve arkadaşları (2000) tarafından yaptıkları çalışmada 1, 10–
Fenantrolin grubunun Kobalt (III), Nikel (II) ve Rutenyum (II) komplekslerinin DNA
bağlama ve foto yarılma özellikleri incelemişlerdir. Bu amaçla fizikokimyasal ve
biyokimyasal tekniklerden faydalanmışlardır. Elde edilen sonuçlar en etkin yapının
dipridofenazine ait kompleksler olduğunu ve çalışılan yapılar arasında bu ilişkinin
fenantrolin–dion ve fenantroline ait komplekslerde de azalan sıra ile olduğunu
göstermiştir.
Chen (1996) yapmış olduğu çalışmada; pH 2 ve 7 arasındaki sulu çözeltilerde
elektrokimyasal olarak indirgenme ile camsı karbon ve yarı iletken indiyum oksit
elektrotların yüzeyinde kararlı ve elektrokimyasal olarak aktif filmler elde etmek üzere
Demir (II) tris (1,10–Fenantrolin)‟nin komplekslerinde polimerleşmeyi sağlamıştır. Sulu
çözeltilerde Demir (II) tris(5–kloro–1, 10 Fenantrolin) ve Demir (II) tris(5–metil–1, 10
Fenantrolin)‟nin bazı kompleksleri de polimer filmler oluşturabilirken susuz ortamda
demir (II) tris(5–amino–1, 10 Fenantrolin)‟nin de zayıf asidik çözeltilere transfer
edilmesi durumunda asidik ve bazik sulu çözeltilerde kararlı olan, elektrokimyasal
olarak yükseltgenen ve önceki filmlere benzer özellik gösteren polimer filmler
oluşturabildiğini

belirtmiştir.

Sulu

monomerlerinin

elektrokimyasal

çözeltilerde
indirgenme

Demir
ve

(II)

Fenantrolinlerin

ardından

elektrokimyasal

yükseltgenmelerinin camsı karbon ve indiyum oksit elektrot yüzeyinde polimer filmin
tutunmasına bağlı olduğu, pH 4.0 ve 3.0‟de; çok asidik ya da bazik tampon çözeltilerden
daha fazla elektrot yüzey kaplanması ve polimerizasyonun hızlı olduğu, camsı karbon
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elektrot yüzeyinde yüzey kaplama yoğunluğunun yaklaşık 1 x 10–9‟dan 3 x 10–9 mol cm–
2

olduğu tespit edilmiştir. Elektrot yüzeyi kaplanma hızının ilk 10 tarama sonrasında

hızla düştüğü, sonra daha da azaldığı ve yaklaşık 50 tarama sonrasında sabit hale geldiği
gözlenmiştir.
Cobos–Murcia ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan çalışmada karbon pasta
elektrot, camsı karbon elektrot ve polikristal altın gibi farklı 3 yüzey üzerinde
potansidinamik ve potansiyostatik metotlar ile iletken polimer oluşturmak üzere
elektrokimyasal olarak 5–Amino–1, 10–Fenantrolin molekülünün polimerleştiği
gösterilmiştir. Camsı karbon ve altın elektrot kullanılarak elde edilen deneysel
potantiyostatik akım–zaman çizimlerinin analizleri, her iki elektrotta da polimer oluşum
mekanizmasının potansiyel uygulamasının başlangıcında baskın olan adsorpsiyon ile,
çekirdekleşme ve büyümenin ise elektrot ara yüzeyine monomerin difüzyonu ile sınırlı
olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmada önerilen mekanizmada polimerin büyümesi
monomer yapıların doğrudan birbiriyle birleşmesiyle gerçekleştiği belirtilmiştir.
Delamar ve arkadaşları (1997) 4–nitrofenil diazonyum tuzunu elektrokimyasal
olarak indirgemiş ve GC elektrot yüzeyini modifiye etmişlerdir. Asidik ortamda 4–
nitrofenil gruplarının, 4–aminofenil gruplarına indirgenmesi ile eş zamanlı olarak epoksi
reçinelerinin epoksi fonksiyonel grupları ile reaksiyona girebildiğini göstermişlerdir.
Ding ve arkadaşları (2007) yaptıkları çalışmada 1, 10–Fenantrolinin Kobalt
kompleksini kullanarak Hepatit B virüsünün tespiti için yeni bir indikatör bulmuşlardır.
Çalışma; GC elektrot kullanılarak CV ve DPV teknikleri ile gerçekleştirilmiştir.
Optimum şartlar altında, elektrik sinyali ile 3.96x10–7‟den 1.32x10–6‟ya kadar değişen
DNA konsantrasyonu değerleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu ve tayin sınırının
1.94x10–8 M olduğu tespit edilmiştir.
Ferreira ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmada 2, 8–dithia[9], (2, 9)–
1, 10–Fenantrolin ligandının Cu (II), Cu (I), Cd (II), Co (II), Ni (II), Pb (II) ve Zn (II)
metalleriyle yapmış olduğu koordinasyon bileşiklerinin yapısı; polarizlenmiş su / 1, 2–
diklor etan ara yüzeyinde dönüşümlü voltametri tekniği ile çalışılmıştır. Yarı dalga
potansiyelinin ligand ve metal konsantrasyonlarına bağlılığı stokiyometri oranın
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hesaplanmasında ve ligand–Pb (II) arasında oluşan komplekslerin birleşme sabitlerinin
eldesinde kullanılmıştır.
Geneste

ve

arkadaşları

(2006)

tarafından

yapılan

çalışmada

[Ru(tpy)(fen)(OH2)]2+ kompleksinin immobilizasyonunu artırmak üzere Fenantrolin
alkol ligandı grafit elektrot yüzeyine elektrokimyasal proses ile kovalent olarak
bağlanmışlardır. [Ru(tpy)(fen)(OH2)]2+–modifiye elektrot ile elde edilen önceki sonuçlar
ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Öncelikle, dönüşümlü voltametri analizlerinden
hesaplanan

elektrot

yüzeyindeki

immobilize

olmuş

[Ru(tpy)(fen)(OH2)]2+‟nin

konsantrasyonu daha yüksek çıkmıştır. İkinci olarak, primer ve sekonder alkollerin
elektrokatalitik yükseltgenmeleri daha yüksek akım verimlilikleri ile elde edilmiştir.
Ghodbane

ve

arkadaşları

(2004)

4–bromofenil

diazonyum

tuzunun

elektrokimyasal indirgenmesi ile GC elektrot yüzeyini modifiye etmişler ve 4–
aminofenil ferrosenin varlığını bu yüzeyde araştırmışlardır. Elektrot yüzeyinde
ferrosenin bulunduğunu XPS ile tespit etmişlerdir. Bu durumu 4–bromofenil
moleküllerinin bağlı bulunduğu yüzeyde, bromürün ferrosen türevinin amini ile
nükleofilik yer değiştirmenin olabileceğini ya da ferrosen türevli fenil halkaları ve GC
yüzeyinde bulunan fenil grubu arasında π–π etkileşiminin olabileceği şeklinde
değerlendirmişlerdir.
Hossain ve arkadaşları (1997) tarafından yapılan çalışmada; X‟in Cl–, Br– ya da
ClO4–; M‟nin Pd, Co; L‟nin sübstitüe kinolin, bipridin ve Fenantrolin olduğu
[M(PPh3)2L]X

komplekslerinin

camsı

karbon

ya

da

Pt

elektrotta

0.1

M

tetraetilamonyumperklorat içeren asetonitril ve asetonitril–su karışımlarındaki CO2
indirgenmesi için elektrokatalizör olduğu tespit edilmiştir. Susuz şartlarda, CO‟nun
% 83 akım verimliliği ile baskın olduğu ve miktarın katalizör cinsinden bağımsız olduğu
bulunurken Asetonitril–su karışımında indirgenme ürünü olarak H2‟ye ilaveten CO ve
HCOOH tespit edilmiştir.
Hu ve arkadaşları (2000) kaliksaren–MV ile GC elektrodu modifiye etmişler,
elektrokimyasal karakterizasyonunu araştırmışlar ve Kaliks[6]aren ile MV‟nin
moleküller arası kompleksinin oksijenin indirgenmesine elektrokatalitik etki gösterdiğini
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tespit etmişlerdir. Oksijenin elektroindirgenmesinin CV voltamogramlarında, hava ile
doyurulmuş fosfat tamponunda yaklaşık olarak –0.60 V‟daki pik akımında artış olduğu
gözlenmiştir.
Jasimuddin ve arkadaşları (2005) tarafından yapılan çalışmada bis–şelat–
arilazoimidazol–1, 10–Fenantrolin–osmiyum (II) kompleksinin yapısı, spektroskopik ve
elektrokimyasal özellikleri incelenmiştir. Yapısının aydınlatılması X–ray kırınım
çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Komplekslerin CV sonuçları, doygun kalomel
elektroda karşılık Os (III)/Os (II)‟nin 0.9–1.0 V‟da ve Os (IV)/Os (III)‟ün 1.4–1.6 V‟da
olmak üzere iki metal redoks çiftinin ve başarılı üç ligandın indirgendiğini göstermiştir.
Jiang ve arkadaşları (2000) [Fe(Fenantrolin)3]2+, [Fe(2, 2‟–bipridin)3]2+, [Ru(2,
2‟–bipridin)3]2+

ve

[Ru(2,

2‟–bipridin)2Cl2]+ tabanlı

MCM–41

nanokompozit

materyallerinin sentez ve karakterizasyonunu çalışmışlardır. Sulu çözeltileri hazırlanmış
olan komplekslerin GC elektrot yüzeyindeki dönüşümlü voltamogramları, bilinen
monoelektronik redoks prosesine özgün düzgün bir pik çifti verirken, kompleks tabanlı
MCM–41 modifiye camsı karbon elektrot ise farklı koordinasyon sayısındaki
komplekslerin monoelektronik redoks prosesine özgün düzgün 3 pik çifti vermektedir.
Önceki CV ve IR spektroskopi sonuçları, MCM–41‟in içindeki silanol gruplarının
liganddaki pridin halkasının adsorpsiyonu için aktif kısımlara sahip olduğunu ve merkez
atomu ile koordinasyon yapmak için ligand olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Li ve arkadaşları (2004) R–aminobenzen sülfonik asiti (r–ABSA) 0.1 M KCl
çözeltisi içinde elektrokimyasal oksidasyon ile GC elektrot üzerinde r–ABSA tek
tabakasının varlığını XPS ile ispatlamıştır. Fe(CN)63–‟e elektron transferi çeşitli
pH‟lardaki çözeltilerde modifiye elektrotlar üzerinde EIS ve CV ile araştırmışlar ve
modifiye elektrotların elektrokimyasal olarak dayanıklı olduğunu gözlemlemişlerdir.
Li ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada elektrokimyasal DNA
biyosensörü geliştirilmiştir. Çalışmayı, Hepatit B virüsüyle ilişkili oligonükleotitlerin
kovalent immobilizasyonu ile modifiye ettikleri GC elektrotların kullanılmasıyla
gerçekleştirmişlerdir.
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Liu ve arkadaşları (2000) tarafından yapılan çalışmada amino gruplarının
elektrokimyasal

yükseltgenmesi

sırasında

oluşan

amino

katyon

radikaliyle

diaminoalkanların (NH2(CH2)nNH2; n=7, 10, 12) GC elektrot yüzeyine bağlanmasını
sağlamışlardır. GC elektrot yüzeyinde bağlı diamin yapısının varlığını X–ray
fotoelektron spektroskopisi ile göstermişlerdir. GC elektrot yüzeyindeki bağlı tabakanın
Ru(NH3)63+ ve Fe(CN)63– redoks problarının redoks cevaplarına etkisi incelenmiştir. EIS
deneyleriyle, modifiye GC elektrot oluşturulurken tarama hızı düşük tutulduğu zaman
elektron transfer kinetiğinin yavaşladığını ve uzun alkil zincirli diaminoalkanlar
kullanıldığında daha yüksek bloklama özelliği olduğunu göstermişlerdir. Amin türevli
GC elektrot sadece karbodiimid çiftleşmesi yoluyla kovalent olarak ferrosen asetik
asidini immobilize etmemiş aynı zamanda yüklü substrat gibi davranarak elektrostatik
etkileşim ile asidik çözeltide P2W18 heteropolianyonunun adsorpsiyonunu başarı ile
gerçekleştirmişlerdir.
Liu ve arkadaşları (2003) yaptıkları çalışmada GC elektrot yüzeyinde 1, 10–
Fenantrolinin bakır (II) kompleksi ile fosfat çözeltisindeki oksijen indirgenmesini
dönüşümlü voltametri, kronokulometri ve döner disk elektrot tekniklerini kullanarak
incelemişlerdir. CV sonuçları, oksijen indirgenmesinin GC elektrotta fosfat çözeltisinde
1,

10–Fenantrolinin

Kronokulometri

Cu(II)/Cu(I)

sonuçları,

tarafından

katalizlendiğini

[Cu(Fenantrolin)2]2+‟nin

göstermektedir.

adsorpsiyon

miktarının

[Cu(Fenantrolin)2]2+ konsantrasyonu ile arttığını ve elektrot potansiyeli ile –0.20‟den
0.90 V‟a az miktarda arttığını göstermektedir. Elektron transfer sayılarının belirlenmesi,
Tafel eğimleri ve polarizasyon eğrileri ile birlikte döner disk elektrot kullanılarak
yapılan ölçümleri GC elektrotta Cu (II) kompleksi ile oksijen indirgenmesini
önermektedir. Fosfat çözeltisindeki 1, 10–Fenantrolinin Cu (II) kompleksinin çok küçük
bir miktarının (10

M) ilavesi elektrokatalitik O2 indirgenmesi için 4 elektron

transferine artırmış ve GC elektrotta oksijen indirgenmesi sırasında hidrojen oluşumunu
engellemiştir.
Lozano–Camargo ve arkadaşları (2007) Fe(II)–5–Amino1, 10–Fenantrolin–H2O
sistemini çalışmışlardır. Spektroskopik ve elektrokimyasal sonuçlar Fe(II) ile 5–
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Amino1, 10–Fenantrolin arasında 1:3 stokiyometrik oranında kararlı tek bir yapının
olduğunu

göstermiştir.

Spektrofotometri

kompleksin

oluşum

sabitinin

(log

β3=23.42 0.06) bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca kompleksin kararlılığı pH‟ın bir
fonksiyonu olarak da değerlendirilmiş, düşük pH değerlerinde konsantrasyona bağlı
olarak bozunduğu ve sözde birinci mertebe kinetik sabitinin k’=0.011 min–1 olduğu
tespit edilmiştir. Bu sonuçlar; pH=1.33‟de zamanın bir fonksiyonu olarak parçalanan
[Fe(5–Amino1, 10–Fenantrolin)3]+2 kompleksinin bulunduğunu ve deneyler pH=6.19‟da
yapıldığı zaman elde edilen kararlı kompleksin incelendiği sistemin elektrokimyasal
davranışı ile de uyum içinde olduğunu göstermektedir.
Mirífico ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan çalışmada 1, 10–Fenantrolin–5,
6–kinonun elektrosentetik yönelimi açıklanmıştır. 1, 10–Fenantrolinin 5, 6–kinona Pt
anot üzerinde yükseltgenmesi suyun farklı miktarlarını içeren asetonitrilde kontrollü
potansiyel

elektrolizi

ve

CV

tekniği

ile

çalışılmıştır.

Tetrabütilamonyum

hegzaflorofosfat ve sodyum perklorat destek elektrolit olarak kullanılmıştır. En iyi
elektoliz şartları, destek elektrolitin 0.1 M NaClO4 olduğu, %8‟lik asetonitril–su
karışımının kullanıldığı ve uygulanan potansiyelin 2.4 V olduğu zaman olarak
belirlenmiştir. Bu şartlar altında 1, 10–Fenantrolinin %60‟nın 9 mol elektron/mol
tüketimi ile 5, 6–kinon formuna dönüştüğü tespit edilmiştir.
Niu ve arkadaşları (2006) yaptıkları çalışmada, 1, 10–Fenantrolinin Kobalt (II)
kompleksini içeren bir yapıyı DNA tayininde indikatör olarak kullanmışlardır. Çalışma;
pH=4‟te BR tamponu ortamında GC elektrodu ile gerçekleştirilmiş ve immobilizasyon
modifiye elektrodun DNA çözeltisine daldırılmasıyla sağlanmıştır. DNA‟ya ait seçimli
tespit için DPV tekniğini uygulamışlardır.
Ramírez–Silva ve arkadaşları (2004) yaptıkları çalışmada, SQUAD ve
SUPERQUAD programlarını kullanarak sulu ortamda 5–Amino–1, 10–Fenantrolin için
asitlik sabitlerini belirlemişlerdir. Spektrofotometri ve potansiyometri verileri, verilen
asitlik dengesinin [5–Amino1, 10–Fenantrolin + H+=5–Amino–1, 10–FenantrolinH (–
log K=5.78 0.03) ve 5–Amino1, 10–Fenantrolin + 2H+=5–Amino–1, 10–FenantrolinH2
(–log K=6.89 0.07)] ilişkisini mümkün kılmak üzere en iyi model olarak uyarlanmıştır.
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Elde edilen UV absorpsiyon katsayıları, ilk protonlanmanın hetero siklik halkanın
azotları üzerinden, ikinci protonlanmanın ise amino grubu üzerinden olduğunu
göstermiştir.

Tahmin

edildiği

gibi,

5–Amino–1,

10–Fenantrolin

türlerinin

elektrokimyasal ispatı protonlanma derecesine bağlı olarak değişmektedir.
Salimi ve arkadaşları (1999) antrakinon türevleri bileşiklerle modifiye edilen GC
elektrodun elektrokimyasal karakterizasyonunu araştırmışlar, bu bileşiklerin, GC
elektrot yüzeyini kuvvetli bir şekilde adsorbe ettiğini tespit etmişlerdir. Modifiye
elektrotların elektrokimyasal davranışları ve kararlılığını asidik sulu çözeltideki CV ile
incelemişlerdir. Elektrotların elektrokimyasal davranışına pH‟ın etkisini incelemişler ve
pH=4.5‟u optimum çalışma pH‟ı olarak seçmişlerdir. 380–470 mV potansiyel aralığında
O2‟nin indirgenmesinde elektrokatalitik etkinin en fazla olduğunu tespit etmişlerdir.
Modifiye elektrotların yüzeyinde O2‟nin indirgenmesi için heterojen hız sabitlerini
Koutecky–Levich eğrilerini kullanarak tayin etmişlerdir.
Sarapuu ve arkadaşları (2003) antrakinon ile modifiye edilmiş GC elektrotta,
oksijenin elektrokimyasal indirgenmesini döner disk elektrot tekniği kullanarak
incelemişlerdir. Modifikasyon antrakinon diazonyum tuzunun elektrokimyasal olarak
indirgenmesi ile yapılmış ve oksijenin indirgenme kinetiğine antrakinon yüzey
konsantrasyonunun etkisini araştırmışlardır. Oksijenin hidrojen peroksite iki elektronlu
indirgenmesi, incelenen bütün kinon modifiye elektrotlar için gözlenmiş ve oksijenin
indirgenmesi

için

elektrotların

katalitik

aktivitesinin,

antrakinon

yüzey

konsantrasyonuna bağlı olduğu tespit edilmiştir. 0.1 M KOH‟de GC/antrakinon
elektrotlarda oksijen indirgenmesinin kinetik parametresi kinon–modifiye elektrotlar için
bir yüzey redoks katalitik döngü modelinin kinetik parametreleri, antrakinon yüzey
konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak tayin edilmiş ve antrakinonun semikinon
radikal anyonu ve moleküler oksijen arasındaki kimyasal reaksiyonun hız sabiti tespit
edilmiştir.
Saravani ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmada 1, 10–Fenatrolin–5,
6–dion ile 5 koordinasyonlu bakır (II) komplekslerinin kristal yapı, manyetik ve
elektrokimyasal özelliklerini incelemişlerdir. Cu (II)‟nin tpy = 2,2′;6′,2″–terpridin,
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phen=1,10–fenatrolin

ve

phen–dione=1,10–Fenantrolin–5,6–dione

[Cu(tpy)(phen–dione)](PF6)2,

[Cu(phen)(phen–dione)Cl]PF6

ve

olmak

üzere

[Cu(bpy)(phen–

dione)Cl]PF6 şeklinde 3 farklı kompleksini hazırlayıp elementel analiz, IR, UV ve CV
teknikleri ile karakterize etmişlerdir. Yapılan bu çalışmada [Cu(tpy)(phen–dione)](PF6)2
kompleksinin

asetonitrilin

bir

molekülü

ile

kristallendiği,

[Cu(tpy)(phen–

dione)](PF6)2CH3CN kompleksinin Cu (II) etrafında bozulmuş trigonal bipramit yapısı
sergilediği, komplekslerin etkin manyetik momentinin Evans metodu ile ölçüldüğü, bu
üç kompleks için Pt disk elektrot yüzeyinde dönüşümlü voltamogramları alındığı zaman
tersinir Cu(II)/Cu(I) redoks çifti gözlenebildiği belirtilmiştir.
Solak ve arkadaşları (2003) bifenil ve nitrobifenil molekülleri ile GC elektrot
yüzeyini modifiye etmişler ve asetonitril ortamında ferrosen, benzokinon ve
tetrasiyanokinodimetanın

elektrokimyasal

özelliklerini

incelemişlerdir.

Modifiye

elektrotlar, modifiye edilmemiş GC elektroda göre daha yavaş elektron transferi
göstermiştir. Ancak, Ag+/Ag elektroda karşı –2.0 V civarında modifiye elektrotlar
modifiye edilmemiş GC elektroda göre çok daha hızlı elektron transfer kinetiği
göstermektedir. Elektron aktarım hızındaki artış, GC yüzeyindeki bifenil veya
nitrobifenil tersinmez yapısal değişiklik ile açıklamışlardır.
Vaik ve arkadaşları (2004) dönen halka disk elektrot kullanarak yaptıkları
çalışmalarında

fenantrakinon

ile

modifiye

ettikleri

GC

yüzeyinde

oksijenin

elektrokatalitik olarak indirgenmesini incelemişlerdir. Fenantrakinon, uygun diazonyum
tuzunun elektrokimyasal indirgenmesiyle GC yüzeyine kovalent olarak tutturulmuştur.
0.1 M KOH çözeltisinde fenantrakinon yüzey bağının redoks potansiyeli ile antrakinon
modifiye GC yüzeyindeki indirgenme özelliklerini karşılaştırmışlar ve fenantrakinon
yüzeyde 300 mV daha pozitifte indirgendiğini bulmuşlardır. Fenantrakinon ile modifiye
edilen yüzey oksijen indirgenmesi için daha fazla elektrokatalitik aktivite göstermiştir.
Yang ve arkadaşları (2005) 4–aminobenzilfosfonik asidi 0.1 M KCI çözeltisinde
elektrooksidasyon işlemine tabi tutarak Kolbe benzer bir reaksiyon ve amin oksidasyonu
reaksiyon mekanizmalarının iki tipi ile GC elektrot yüzeyine kovalent olarak
bağlamışlardır. İki tersinmez yükseltgenme piki 0.5 V ile 1.1 V potansiyel aralığında
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dönüşümlü voltamogramlar 0.75–0.90 V‟da gözlenmiştir. XPS ile GC elektrot
yüzeyinde 4–aminobenzilfosfonik asidinin yükseltgenmesinde sonra N 1s‟nin iki tipinin
bulunduğu

gözlenmiştir.

Kuantum

hesaplamaları

4–aminobenzilfosfonik

asidi

molekülünde NH2 ve CH2 gruplarının her ikisinin de varlığını ispatlamıştır. 4–
aminobenzilfosfonik asidi molekülünde benzilfosfonik asit grubunun Kolbe–like
reaksiyonu ile sulu çözeltide yer alabileceği bulunmuştur.
Zawada ve arkadaşları (2000) yaptıkları çalışmada Bakır elektrot ile nötr ve
asidik sulu çözeltilerdeki 1, 10–Fenantrolin ara yüzeyini SERS ile incelemişlerdir.
Adsorbe filmin karakterizasyonunu yapabilmek amacıyla filmin SERS spektrumunu;
katı yüzeyde 1, 10–Fenantrolin mono hidrat ve onun bakır (I) klorür kompleksinin
normal Raman spektrumu ile karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada, SERS‟nin genel
görüntüsünün Cu(I)–1, 10–Fenantrolin kompleksinin Raman spektrumuna benzer
olduğu görülmüş ve böylece Bakır elektrot yüzeyinin yüzey komplekslerinin bazı türleri
tarafından modifiye edildiği söylenmiştir. Bu yüzey kompleksinin elektrot potansiyelinin
geniş bir aralığında (–1.2 V‟a kadar) kararlı olduğu görülmüştür. Elektrokimyasal
deneylerle (CV) bakır yüzeyinin fenantrolin molekülleri ile modifikasyonu negatif
potansiyellerde hidrojen oluşumunu önemli derecede engellediği ve bu engel etkisinin
asidik çözeltilerde daha fazla olduğu gösterilmiştir.
Zhang ve arkadaşları (2001) amin içeren bileşiklerin elektroyükseltgenme
işleminde amin katyon radikal oluşması ile GC elektrot üzerinde β–Alanin‟i kovalent
olarak bağlamışlardır. XPS ve CV ile GC elektrot üzerinde β–Alanin‟in tek tabakasının
immobilize olduğu kanıtlanmıştır. Elektrot askorbik asit ve dopamin maddelerine karşı
güçlü bir elektrokatalitik etki göstermiştir. Dopamin 0.20 V‟ta; askorbik asit 0.23 V‟ta
bu elektrot üzerinde indirgenme göstermiştir. Dopamin ve askorbik aside elektrodun
farklı katalitik etkisinden dolayı, bu maddelerin CV ile belirlenen voltametrik pikleri
çakıştırılarak modifiye elektrotlar incelenmiştir. DPV kullanılarak modifiye elektrodun
hassas, seçici ve dayanıklı olduğu gözlenmiştir.
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3. MATERYAL ve METOT
3. 1. 1,10–Fenantrolin Türevlerinin Sentezi
Bu çalışmada, 1, 10–Fenantrolin türevlerinin elektrokimyasal davranışları CV
tekniği kullanılarak incelenmiştir. Bu moleküller sırasıyla 1, 10–Fenantrolin mono hidrat
(F), 5–Nitro–1, 10–Fenantrolin (5NF), 5–Amino–1, 10–Fenantrolin (5AF), 5–Amino, 6–
Nitro–1, 10–Fenantrolin (5A6NF) ve 5, 6–Diamino–1, 10–Fenantrolin (56DAF)‟dır. Bu
maddelerden 1,10–Fenantrolin mono hidrat (Merck, %99.59) ticari olarak temin edilmiş
olup diğer maddeler Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik
Kimya ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel KILIÇ ve çalışma grubu tarafından
sentezlenmiştir. Maddelere ait sentez bilgileri, NMR ve IR spektrumları ve bu
spektrumlara ait yorumlar aşağıda verilmiştir.
5–Nitro–1, 10–Fenantrolin Sentezi: 30 g (166.6 mmol) 1,10–Fenantrolin mono hidrat
150 mL oleumda çözülmüş ve 80 mL derişik HNO3 damla damla ilave edilmiştir. Nitrik
asidin ilavesinden sonra 30 dakika daha refluks edilerek sürekli karıştırmanın ardından
reaksiyon karışımı buz üzerine dökülmüş ve % 30‟luk NaOH çözeltisiyle muamele
edilmiştir. Elde edilen çökelek süzülmüştür. Verim 18 g (% 60) olarak hesaplanmış ve
erime noktası 197–198oC olarak tespit edilmiştir. İlgili senteze ait reaksiyon Şekil 3.
1.‟de verilmiştir.

Şekil 3. 1. 5NF sentezinin reaksiyonu
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5–Amino–1, 10–Fenantrolin Sentezi: 0.2 g 5–Nitro–1,10–Fenantrolinin ve 0.1 g
Pd/C‟un (%10 Pd) 200 mL etanol içindeki çözeltisi geri soğutucu altında kaynatılırken
1.0 mL (17.2 mmol) hidrazin hidrat damla damla ilave edilmiştir. Reaksiyon karışımı 3
saat daha geri soğutucu altında kaynatılmış ve ardından süzülmüştür. Çözücünün
uzaklaştırılması ile sarı renkli bileşik elde edilmiştir. Erime noktası 340oC olarak tespit
edilmiştir. İlgili senteze ait reaksiyon Şekil 3. 2.‟de verilmiştir.

Şekil 3. 2. 5AF sentezinin reaksiyonu
5–Nitro–6–Amino–1,10–Fenantrolin Sentezi: 4.0 g (17.7 mmol) 5–Nitro–1,10–
Fenantrolin ve 8.0 g (118.9 mmol) hidroksilamin hidroklorürün 100 mL etanol içindeki
çözeltisi 15 dakika geri soğutucu altında kaynatılmıştır. Damlatma hunisi ile 100 mL
etanol içinde hazırlanmış 9.0 g (160.4 mmol) KOH‟in çözeltisi 45 dakika içinde damla
damla ilave edilmiş ve ardından reaksiyon karışımı soğumaya bırakılmıştır. Elde edilen
çökelek süzülmüş, verim 1.45 g (% 33) olarak hesaplanmış ve erime noktası 300 oC
olarak tespit edilmiştir. İlgili senteze ait reaksiyon Şekil 3. 3.‟de verilmiştir.
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Şekil 3. 3. 5A6NF sentezinin reaksiyonu
5, 6–Diamino–1, 10–Fenantrolin sentezi: 0.2 g (0.83 mmol) 5–Nitro–6–amino–1,10–
Fenantrolinin ve 0.1 g Pd/C‟un (%10 Pd) 200 mL etanol içindeki çözeltisi geri soğutucu
altında kaynatılırken 1.0 mL (17.2 mmol) hidrazin hidrat damla damla ilave edilmiş,
reaksiyon karışımı 3 saat daha geri soğutucu altında kaynatılmış ve süzülmüştür.
Çözücünün uzaklaştırılması ile sarı renkli bileşik elde edilmiştir. Verim 140 mg (% 83)
olarak hesaplanmış, erime noktasının 300 oC‟nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlgili
senteze ait reaksiyon Şekil 3. 4.‟de verilmiştir.

Şekil 3. 4. 56DAF sentezinin reaksiyonu
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1, 10–Fenantrolin ve türevlerinin IR spektrumları alınmış ve bu spektrumlar
karşılaştırılmıştır. 1, 10–Fenantrolin mono hidratın IR spektrumunda 1640 cm–1
civarında aromatik yapıda bulunan C=N grubuna ait gerilme titreşimi, 1496; 1581 ve
1603 cm–1‟de aromatik halkaya ait C=C gerilme titreşimleri ve 3030; 3060 cm–1‟de
aromatik halkadaki C–H gruplarına ait gerilme titreşimleri tespit edilmiştir. 1, 10–
Fenantrolin mono hidratın CDCl3 eşliğinde alınan 1H–NMR spektrumunda δ: 7.58; 8.20;
8.22 ve 9.18‟de aromatik yapıya ait pikler gözlenmiştir. Yapıya ait IR ve NMR
spektrumları Şekil 3. 5. ve Şekil 3. 6.‟da verilmiştir.

Şekil 3. 5. F‟ye ait IR spektrumu

Şekil 3. 6. F‟ye ait NMR spektrumu
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5–Nitro–1, 10–Fenantrolinin IR spektrumunda 1620 cm–1 civarında aromatik
yapıda bulunan C=N grubuna ait gerilme titreşimi, 1487; 1505 ve 1602 cm–1‟de
aromatik halkaya ait C=C gerilme titreşimleri ve 3020; 3060 ve 3070 cm –1‟de aromatik
halkadaki C–H gruplarına ait gerilme titreşimleri, ayrıca 1390 ve 1590 cm–1‟de aromatik
halkada 5 pozisyonundaki –NO2 grubuna ait titreşimler tespit edilmiştir. 5–Nitro–1, 10–
Fenantrolinin CDCl3 eşliğinde alınan 1H–NMR spektrumunda δ: 7.78; 7.81; 8.42; 8.65;
8.99; 9.28 ve 9.33‟de pikler gözlenmiştir. Yapıya ait IR ve NMR spektrumları Şekil 3. 7.
ve Şekil 3. 8.‟de verilmiştir.

Şekil 3. 7. 5NF‟ye ait IR spektrumu

Şekil 3. 8. 5NF‟ye ait NMR spektrumu
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5–Amino–1, 10–Fenantrolinin IR spektrumunda 1631 cm–1 civarında aromatik
yapıda bulunan C=N grubuna ait gerilme titreşimi, 1479; 1581 ve 1600 cm–1‟de
aromatik halkaya ait C=C gerilme titreşimleri ve 3041 cm–1‟de aromatik halkadaki C–H
gruplarına ait gerilme titreşimleri, ayrıca 3218 ve 3219 cm–1‟de aromatik halkada 5
pozisyonundaki –NH2 grubuna ait titreşimler tespit edilmiştir. 5–Amino–1, 10–
Fenantrolinin CDCl3 eşliğinde alınan 1H–NMR spektrumunda δ: 4.20 (N–H bağına ait);
7.22; 7.45; 7.62; 7.95; 8.25; 8.95 ve 9.25‟de pikler gözlenmiştir. Yapıya ait IR ve NMR
spektrumları Şekil 3. 9. ve Şekil 3. 10.‟da verilmiştir.

Şekil 3. 9. 5AF‟ye ait IR spektrumu

Şekil 3. 10. 5AF‟ye ait NMR spektrumu
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5–Amino, 6–Nitro–1, 10–Fenantrolinin IR spektrumunda 1623 cm–1 civarında
çıkan aromatik yapıda bulunan C=N grubuna ait gerilme titreşimi 5, 6–Diamino–1, 10–
Fenantrolinin IR spektrumunda 1648 cm–1‟de görülmüştür. 1488; 1513 ve 1597 cm–1‟de
aromatik halkaya ait C=C gerilme titreşimleri, 5, 6–Diamino–1, 10–Fenantrolinin IR
spektrumunda 1479; 1555 ve 1597 cm–1 olarak değiştiği gözlenmiştir. 3142 ve 3269
cm–1‟de 5 pozisyonundaki –NH2 grubunun N–H bağına ait gerilme titreşimleri, ayrıca
1378 ve 1555 cm–1‟de aromatik halkada 6 pozisyonundaki –NO2 grubuna ait titreşimler
tespit edilmiştir. Oysa 5, 6–Diamino–1, 10–Fenantrolinin IR spektrumunda 3193 ve
3260 cm–1‟de olmak üzere N–H titreşimleri tespit edilmiştir. 5–Amino, 6–Nitro–1, 10–
Fenantrolinin CHCl3 eşliğinde alınan 1H–NMR spektrumunda δ: 5.90 (NH2‟e ait); 7.58;
7.81; 8.38; 8.81; 8.83 ve 8.87‟de pikler gözlenirken 5, 6–Diamino–1, 10–Fenantrolinin
NMR spektrumunda δ: 5.85‟de NH2‟e ait, 7.53; 8.26 ve 8.70‟de ise aromatik halkaya ait
pikler gözlenmiştir. Her iki yapıya ait IR spektrumları Şekil 3. 11. ve Şekil 3. 13.‟de,
NMR spektrumları ise Şekil 3. 12 ve 3. 14.‟de verilmiştir.

Şekil 3. 11. 5A6NF‟ye ait IR spektrumu
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Şekil 3.12. 5A6NF‟ye ait NMR spektrumu

Şekil 3. 13. 56DAF‟ye ait IR spektrumu

Şekil 3. 14. 56DAF‟ye ait NMR spektrumu
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3. 2. Çözeltilerin Hazırlanması
Elektrokimyasal olarak incelenecek olan F; 5NF; 5AF; 5A6NF ve 56DAF
–3

maddelerinin 1.0 x 10 M stok çözeltileri sulu ve susuz olmak üzere farklı ortamlarda
hazırlanmıştır. Sulu ortam çalışmalarında destek elektrolit olarak pH=2.00–12.00
aralığında Britton–Robinson (BR) tamponu kullanılmıştır. Bu tampon hazırlanırken 2.29
mL saf Asetik asit, 2.69 mL %85‟lik Fosforik asit ve 2.472 g Borik asit karıştırılıp su ile
litreye tamamlanmış ve ortamın iyonik şiddetinin sabit tutulması amacıyla ortama 0.1 M
KCl eklenmiştir. Hazırlanan BR tamponu üzerine uygun hacimlerde 0.2 M NaOH ilave
edilerek pH ayarlaması yapılmıştır. Susuz ortam çalışmalarında destek elektrolit olarak,
0,1 M TBATFB içeren ACN çözeltisi kullanılmıştır.
3. 3. Kullanılan Diğer Kimyasal Maddeler
Ayrıca deneylerde ACN (Sigma–Aldrich, %99.9), İzopropil Alkol (Riedel,
%99.9), Sodyum Hidroksit (Merck, pure), Borik Asit (Merck), Fosforik Asit (Merck,
%85.0), Asetik Asit (Riedel, %100.0), Hidroklorik Asit (Merck, %37.0), Sülfürik Asit
(Merck, %98.0), Potasyum Klorür (Riedel), Potasyum Ferrisiyanür (Merck, ≥ %99.0),
Potasyum Ferrosiyanür (Sigma–Aldrich, %99.9), Ferrosen (Aldrich, %98.0), Rutenyum
Hegzaamin (III) Klorür (Aldrich, %98.0), Tetrabütilamonyumtetrafloroborat (Aldrich),
AgNO3 (Merck, extra pure), ZnCl2 (Aldrich, %99.9), CuCl2.2H2O (Aldrich, %99.9),
pH=4, 7 ve 10 olan tampon çözeltiler (WTW),

BR ve Asetat tampon çözeltileri

kullanılmıştır.
Çalışmalarda kimyasal maddeler kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat
edilmiştir:
! Asetonitiril ve izopropil alkol çözücüleri her ne amaçla kullanılacak olursa
olsun 3 hafta aktif kömürde bekletilmiş ve daha sonra mavi bantlı süzgeç kâğıdından
süzülerek kullanılmıştır.
! EIS analizlerinde kullanmak üzere HCF(II) ve HCF (III) kimyasallarının 1 mM
olacak şekilde 0.1 M KCl‟de çözeltileri hazırlanmıştır.
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! Ferrosen susuz ortam redoks probu olmasından dolayı elektrokimyasal yüzey
analizlerinde kullanmak üzere 1mM olacak şekilde 0.1 M TBATFB desteğinde
çözülerek hazırlanmıştır.
! Rutenyum hegzaamin (III) klorür sulu ortam redoks probu olmasından dolayı
elektrokimyasal yüzey analizlerinde kullanmak üzere 1mM olacak şekilde 0.1 M KCl
içerisinde çözülerek hazırlanmıştır.
!

Potasyumferrisiyanür

sulu

ortam

redoks

probu

olmasından

dolayı

elektrokimyasal yüzey analizlerinde kullanmak üzere 1mM olacak şekilde pH=2 olan
BR tamponunda çözülerek hazırlanmıştır.
! DNA uygulamalarında kullanmak üzere Sigma firmasından 93283 katalog
numarasıyla TE çözeltisi temin edilmiştir. TE çözeltisinin (pH=8) içeriği 10 mM Tris–
HCl ve 1mM EDTA‟dır.
! DNA uygulamalarında kullanmak üzere, D4522 katalog numaralı stok ds DNA
Sigma firmasından temin edilmiştir.
3. 4. Kullanılan Cihaz ve Malzemeler
Çalışmada tüm elektrokimyasal teknikler için Gamry Reference 600 ve Series G
750 potantiyostat/galvonastat/ZRA cihazları kullanılırken EIS tekniğinin uygulamaları
EIS 300 ile yapılmıştır. Bu elektrokimyasal analizörler, Gamry Framework, Echem
Analyst, PHE 200, PV 220 ve EIS 300 yazılımları eşliğinde kullanılmıştır. Reference
600 ve Series G 750 elektrokimyasal analizörlerine ait bilgiler Tablo 3. 1.‟de verilmiştir.
Cihaz

Çıkış
Akımı

Akım
Çözünürlüğü

Akım Aralıkları

Voltaj
Uyumu

Reference 600

± 600mA

0.018 fA*

11/ (±60 pA – ±600 mA)

±20V

Series G 750

± 750mA

2.5 fA*

9 / (±7.5nA – ±750mA)

±12V

* x100
kazanç
Tablo 3. 1. Elektrokimyasal analizörlerin özellikleri
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Çalışmalarda kullanılan hücre sistemi; çalışma, referans ve karşıt elektrodu
bünyesinde bulunduran üç elektrotlu Bioanalytical System (BAS) C3 hücre sistemidir.
Sistemin özelliği sayesinde deneyler esnasında argon gazlarının geçirilmesi otomatik
olarak yapılabilmiştir. Deney verileri grafik şeklinde görülebildiği gibi, Windows tabanlı
Echem Analyst yazılımı ile üst üste çakıştırılarak karşılaştırmalı çalışmalar
yapılabilmiştir. Bilgisayar ortamında dosyalanarak kaydedilen deneyler istenildiği
zaman tekrar görülebilmiştir. BAS Model MF–2012 GC çalışma elektrodu, platin tel (Pt)
yardımcı elektrot, sulu ortamlarda referans elektrot olarak Ag/AgCl (BAS model MF
2052) ve susuz ortamlarda ise içerisinde ACN‟de 0.010 M AgNO3 ve 0.1 M TBATFB
olacak şekilde hazırlanmış dolgu çözeltisiyle doldurulmuş Ag/Ag+ elektrotları (BAS
model MF 2062) referans elektrot olarak kullanılmıştır.
Kullanılan diğer cihaz ve malzemeler aşağıda verilmiştir:
Maddelerin spektroskopik analizleri Perkin Elmer 1600 Series FT–IR marka IR ve
VARIAN marka NMR Spektroskopisi ile gerçekleştirilmiştir.
Çözelti hazırlamada tartım işlemleri AND GR Analytical Balance marka tartı cihazı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
GC elektrodu temizlemek ve bazı maddeleri çözmek amacıyla BANDELIN marka
RK 100 model sonikatör kullanılmıştır.
o

25 C‟de pH=4, 7 ve 10 olan standart elektrot çözeltileriyle kalibre edilmiş JENWAY
3010 Model pH metre ile pH ölçümleri yapılmıştır.
Yüzey

karakterizyonu

çalışmalarında

Nanofilm

EP3

Elipsometri

cihazı

kullanılmıştır.
Yüzeyin temas açısının ölçülmesi, yüzey enerjisinin hesaplanması ve yüzey pH‟ının
belirlenmesinde KSV 200 CAM model temas açısı ölçüm cihazı kullanılmıştır.
DNA çözeltilerinin konsantrasyonlarının belirlenmesinde Shimadzu UV 1700 marka
UV–Visible Spektroskopi kullanılmıştır.

77

3. 5. Çalışma Elektrodunun Temizlenmesi
Elektrokimyasal modifikasyon işlemine başlamadan önce kullanılacak olan
çalışma elektrodunun temizlenmesi sonuçların doğru ve güvenilir çıkması açısından
önemlidir. GC elektrot, önce 2400 sonra 4000‟lik Buehler zımpara kâğıtları kullanılarak
saat yönü ve saat yönünün tersi yönde, eşit sayıda dairesel hareketlerle temizlenmiştir.
Elektrot saf su ile yıkandıktan sonra, Baikowski marka sırasıyla 1.0, 0.3 ve 0.05 μm
boyutlarına sahip süspansiyon şeklindeki alümina tozları ile eşit sayıda dairesel
hareketlerle temizlenmiştir. Burada farklı boyuttaki tozların karışmaması önemlidir. En
son 0.05 μm boyutuna sahip alümina tozu ile temizlendikten sonra önce saf suda sonra
asetonitril:izopropil alkol (1:1) ortamında 10 dakika sonikasyon işlemine tabi
tutulmuştur. Yüzeyde kalması olası diğer safsızlıklar yüksek basınçlı argon gazı
kullanılarak uzaklaştırılmıştır. Yüzeyi temizlenmiş ve parlatılmış olan elektrot,
elektroanalitik deneyler için hazır hale getirilmiştir.
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4. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, F, 5NF, 5AF, 5A6NF ve 56DAF maddeleri kullanılarak GC
yüzeyleri +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında 100 mV/s sabit tarama hızında sulu ve susuz
olmak üzere iki farklı ortamda CV tekniği kullanarak 30 döngü ile modifiye edilmiştir.
Sulu ortam olarak farklı pH‟larda (pH=2; 7 ve 12) hazırlanmış BR tamponu tercih
edilirken susuz ortam için 0.1 M TBATFB ihtiva eden ACN çözeltisi kullanılmıştır.
Modifiye edilen bu yüzeyler elektrokimyasal olarak ACN‟de 1 mM Ferrosen çözeltisi;
pH=2 BR tamponunda 1mM HCF çözeltisi ve 0.1 M KCl‟de Rutenyum Hegzaamin (III)
Klorür gibi çeşitli redoks problar varlığında CV tekniği ile, spektroskopik olarak ise EIS,
temas açısı ölçümü ve elipsometri teknikleri kullanılarak karakterize edilmiş ve elde
edilen sonuçlardan faydalanılarak elektrot yüzeyinde oluşan reaksiyonlar yorumlanmaya
ve bunlara ait reaksiyon mekanizmaları türetilmeye çalışılmıştır. GC elektrodun
modifikasyonu sayesinde hızlandırılmış ya da tamamen engellenmiş elektron
transferiyle biyolojik bir materyalin tanınmasında ve metal seçiciliğinin sağlanmasında
önemli gelişmelere ön olabilecek bu çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır:
 Birinci bölüm; GC elektrot yüzeyinin farklı ortamlarda 5 farklı Fenantrolin
türevi ile modifikasyonunun ve CV tekniği ile karakterizasyonunun yapılmasını,
 İkinci bölüm; elde edilen bu yeni elektrotların spektroskopik olarak yüzey
karakterizasyonlarının yapılmasını,
 Üçüncü bölüm ise, en kararlı elektrot yüzeyi ile uygulama alanlarının
belirlenmesini içermektedir.
Voltametrik ölçümlere başlamadan önce, daha önceki bölümde anlatıldığı şekilde
GC

yüzeyleri

temizlenmiştir.

Çalışma

elektrotlarının

yeterince

temizlenip

temizlenmediğini, sulu ve susuz ortam referans elektrotlarının ölçümlerinin ne derece
doğru olduğunu kontrol etmek üzere; sulu ortamda 1 mM HCF (III) çözeltisi ile negatif
tarama yapılarak, susuz ortamda ise 1 mM Ferrosen çözeltisi ile pozitif tarama yapılarak
yüzey testleri yapılmıştır. Bu işlem elektrot kalibrasyonu olarak adlandırılır ve çalışmada
belirli aralıklarla tekrarlanmıştır.
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4. 1. GC yüzeylerinin Fenantrolin türevleri ile modifikasyonu ve CV tekniği ile
karakterizasyonu
Çalışmanın bu bölümünde; GC elektrot yüzeyi 1 mM 1, 10–Fenantrolin mono
hidrat ve türevleri ile referans elektrot olarak sulu ortamda Ag/AgCl, susuz ortamda
Ag/Ag+, karşıt elektrot olarak Pt tel varlığında, +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında, 100
mV/s tarama hızında 30 döngü ile modifiye edilmiş ve Fenantrolin türevli GC yüzeyleri
modifiye yüzey (F–GC; 5NF–GC; 5AF–GC; 5A6NF–GC ve 56DAF–GC) olarak
tanımlanmış, modifiye yüzeylerin CV tekniği ile elektrokimyasal karakterizasyonları
yapılmış ve yalın GC yüzeyin karakterizasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu
amaçla; redoks prob olarak susuz ortamda Ferrosen (ACN‟de 1 mM, –0.2/+0.4 V, 100
mV/s), sulu ortamda HCF(III) (pH=2 BR tamponunda 1 mM, +0.6/0 V, 100 mV/s) ve
Rutenyum Hegzaamin (III) Klorür (0.1 M KCl‟de 1 mM, +0.1/–0.5V, 100 mV/s)
kullanılmıştır. Aynı zamanda TBATFB (ACN‟de 0.1 M, +1.2/+2.7 V, 100 mV/s) ile
yüzeylerin tek döngülü CV voltamogramı alınmıştır. Bu çalışmada elektrokimyasal
davranışları incelenen Fenantrolin türevlerinin tam ve kısaltılmış adları ve üç boyutlu
yapıları Tablo 4. 1.‟de verilmiştir.
Ayrıca Bölüm 1. 2. ana başlığı altında reaksiyonların tersinir olmaları hakkında
verilen bilgiler ışığında ACN ortamında, farklı tarama hızlarında, +1.2/+2.7 V potansiyel
aralığında taramalar yapılmış ve elde edilen voltamogramlara ait bilgiler Tablo 4. 2.;4.
3.; 4. 4.; 4. 5. ve 4. 6.‟da ve ilgili grafikler F için Şekil 4. 6. ve 4. 7.‟de, 5NF için Şekil 4.
25. ve 4. 26.‟da, 5AF için Şekil 4. 49. ve 4. 50.‟de, 5A6NF için Şekil 4. 68. ve 4. 69.‟da,
56DAF için ise Şekil 4. 92. ve 4. 93.‟de verilmiştir. Tarama hızının kareköküne karşılık
pik akımı verilerinin grafiğe geçirilmesi ile doğrusal bir eğri elde edilirse transferin
difüzyon kontrollü ve sistemin tersinir olduğu söylenir. Aynı yorumlar tarama hızının
logaritmasına karşılık pik akımı logaritması verilerinin grafiğe geçirilmesi ile elde edilen
doğrunun eğimi 0.5 olursa transferin difüzyon kontrollü olduğu şeklinde yapılır. Bu
çalışmadaki verilerin tarama hızının kareköküne karşılık pik akımı olarak grafiğe
geçirilmesi ile elde edilen tüm grafiklerdeki R2 değerleri Şekil 4. 6.; 4. 25.; 4. 49.; 4. 68.
ve 4. 92.‟de görüldüğü gibi 1‟e yakın çıkmıştır. Bu da bize elde edilen grafiğin lineer
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olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu verilerin tarama hızının logaritmasına
karşılık pik akımı logaritması olarak grafiğe geçirilmesi ile elde edilen tüm grafiklerdeki
eğimlerin Şekil 4. 7.; 4. 26.; 4. 50.; 4. 69. ve 4. 93.‟de görüldüğü gibi 0.5‟den farklı
olması ve 1‟e yaklaşan bir artış göstermesi transferin sadece difüzyon kontrollü
olmadığını aynı zamanda adsorpsiyon kontrollü olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Maddenin adı
Modifikasyondan
önceki kısa adı
Modifikasyondan
sonraki kısa adı

1, 10–Fenantrolin

5–Nitro–1, 10–
Fenantrolin

5–Amino–1, 10–
Fenantrolin

F

5NF

5AF

F–GC

5NF–GC

5AF–GC

5–Amino, 6–Nitro–1,
10–Fenantrolin

5, 6–Diamino–1,
10–Fenantrolin

5A6NF

5, 6–DA–N–F

5A6NF–GC

5, 6–DA–N–F–GC

Maddenin 3
boyutlu yapısı

Maddenin adı
Modifikasyondan
önceki kısa adı
Modifikasyondan
sonraki kısa adı

Maddenin 3
boyutlu yapısı

Tablo 4. 1. 1,10–Fenantrolin türevleri
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4. 1. 1. F ile yapılan modifikasyon deneyleri ve elektrokimyasal karakterizasyonlar
Bölüm 4. 1.‟de anlatıldığı şekilde 1, 10–Fenantrolin mono hidrat ile yapılan
denemeler sonucunda elde edilen modifikasyon voltamogramları ve elektrokimyasal
karakterizasyon karşılaştırmaları Şekil 4. 1. – Şekil 4. 19.‟da verilmiştir. F için GC
yüzeyinde pH=2; 7 ve 12 olmak üzere 3 farklı pH‟taki BR tamponu ve ACN ortamında
yapılan deneylerde elde edilen voltamogramlar değerlendirildiğinde en iyi sonuçların
susuz ortamdaki deneylerde elde edildiği tespit edilmiştir. Şekil 4. 1.; 4. 5.; 4. 8. ve 4.
12. incelendiğinde Şekil 4. 12.‟de alınan voltamogramın ilk döngüsünde görülen iki
pikin ikinci döngüde görülmemesinin nedeni GC yüzeyinde bir filmin oluşması ve
oluşan bu filmin maddenin yükseltgenmesine izin vermemesidir. pH= 2 ve 12‟de bu
durum çok net gözlenememiş; pH=7‟de ise ilk döngüde bile hiçbir yükseltgenme pikine
rastlanmamıştır. Bu sonuçlar; redoks problar ile yapılan yüzey testleriyle de
desteklenmiştir. Yalın GC yüzeyi Ferrosen, HCF ve Rutenyum Hegzaamin (III) Klorür
için elektron transferine izin verirken modifiye elektrot yüzeyi elektron transferine izin
vermemiştir. Dolayısıyla F ile yapılan 30 döngülü tarama sonrasında yalın GC
yüzeyinden farklı bir yüzey elde edildiği görülmüştür.
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4. 1. 1. 1. pH=2 BR ortamında elde edilen F’nin voltamogramları
Maddenin Adı

Molekül Formülü

1, 10–Fenantrolin mono
hidrat

Kısa gösterimi

F

Şekil 4. 1. F‟nin pH=2 BR ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 2. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında elde
edilen F–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 3. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında elde
edilen F–GC‟nin Ferrosen ile yüzey testi

Şekil 4. 4. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında elde
edilen F–GC‟nin HCF (III) ile yüzey testi
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4. 1. 1. 2. pH=7 BR ortamında elde edilen F’nin voltamogramı

Şekil 4. 5. F‟nin pH=7 BR ortamında GC elektrot yüzeyindeki
100 mV/s tarama hızında 30 döngülü voltamogramı

Tarama Hızı

Pik akımı

100,00
200,00
400,00
800,00

111,38
235,56
313,65
487,31

600
500
400
300
200
100
0

Pik akımı logaritması

Pik akımı

Tablo 4. 2. Yalın GC‟nin F ile modifikasyonunda tarama hızı ile pik akımları arasındaki ilişki
R2 = 0,9855

10

15

20

25

30

Tarama hızının karekökü

Şekil 4. 6. Yalın GC‟nin F ile
modifikasyonunda tarama hızı kareköküne
karşı pik akımları grafiği

3,00

y = 0,6801x + 0,7335
2

R = 0,9629
2,50
2,00
1,50
2,00

2,20

2,40 2,60

2,80

3,00

Tarama hızı logaritması

Şekil 4. 7. Yalın GC‟nin F ile
modifikasyonunda tarama hızı logaritmasına
karşı pik akımları logaritması grafiği
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4. 1. 1. 3. pH=12 BR ortamında elde edilen F’nin voltamogramları

Şekil 4. 8. F‟nin pH=12 BR ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 9. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen F–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 10. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen F–GC‟nin Ferrosen ile yüzey testi

Şekil 4. 11. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen F–GC‟nin HCF (III) ile yüzey testi
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4. 1. 1. 4. ACN ortamında elde edilen F’nin voltamogramları

Şekil 4. 12. F‟nin ACN ortamında GC elektrot
yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında 30
döngülü voltamogramı

Şekil 4. 13. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen F–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 14. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen F–GC‟nin HCF (III) ile yüzey testi

Şekil 4. 15. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen F–GC‟nin Rutenyum Hegzaamin (III)
Klorür ile yüzey testi

ACN ortamında yapılan deneylerde elde edilen F–GC‟nin; ACN, hava ve su
olmak üzere 3 farklı ortamdaki kararlılığı test edilmiştir. Bu amaçla F ile modifiye
edilen GC yüzeyleri 60; 90; 120; 150 ve 180 dakika ACN‟de, havada ve suda
bekletilerek bu yüzeylere Ferrosen testi uygulanmış, voltamogramlar yalın GC ve F–GC
yüzeylerinin voltamogramları ile karşılaştırılmıştır. Her bir işlemde yüzeyler yeniden
aynı şartlarda modifiye edilmiş ve elde edilen voltamogramlar Şekil 4. 16 – Şekil 4.
19.‟da verilmiştir. Voltamogramlar incelendiğinde elektrodun 3 ortamda da zamanla F–
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GC yüzeyindeki Ferrosen voltamogramından uzaklaşarak yalın GC‟deki Ferrosen
voltamogramına yaklaştığı ve en az yaklaşımın havada bekletilen F–GC yüzeyinde
olduğu görülmüş ve maksimum kararsızlığın ise sulu ortamda bekletilen F–GC
yüzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

4. 1. 1. 5. ACN ortamında elde edilen F’nin kararlılık testi voltamogramları

Şekil 4. 16. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen F–GC‟nin Ferrosen ile yüzey testi

Şekil 4. 17. GC ve ACN ortamında elde edilen
F–GC‟nin ACN‟de bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

Şekil 4. 18. GC ve ACN ortamında elde edilen
F–GC‟nin havada bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

Şekil 4. 19. GC ve ACN ortamında elde edilen
F–GC‟nin suda bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi
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4.

1.

2.

5NF

ile

yapılan

modifikasyon

deneyleri

ve

elektrokimyasal

karakterizasyonlar
Bölüm 4. 1.‟de anlatıldığı şekilde 5NF ile yapılan denemeler sonucunda elde
edilen modifikasyon voltamogramları ve yalın GC‟ye karşılık yapılan elektrokimyasal
karakterizasyon karşılaştırmaları Şekil 4. 20. – Şekil 4. 43.‟de verilmiştir. F için olduğu
gibi 5NF için de GC yüzeyinde pH=2; 7 ve 12 olmak üzere 3 farklı pH‟taki BR tamponu
ve ACN ortamında yapılan deneylerde elde edilen voltamogramlar değerlendirildiğinde
en iyi sonucun susuz ortamdaki deneylerde olduğu gözlenmiştir. Şekil 4. 20.; 4. 24.; 4.
27. ve 4. 31. incelendiğinde Şekil 4. 31.‟de alınan voltamogramın ilk döngüsünde
görülen iki pikin ikinci döngüde görülmemesinin nedeni GC yüzeyinde bir filmin
oluşması ve oluşan bu filmin maddenin yükseltgenmesine izin vermemesidir. pH= 2 ve
12‟de elde edilen Şekil 4. 20. ve 4. 27.‟de ise bu durum çok net gözlenememiş; pH=7‟de
elde edilen Şekil 4. 24.‟deki voltamogramda ise ilk döngüde bile hiçbir yükseltgenme
pikine rastlanmamıştır. Elde edilen bu sonuçlar; redoks problar ile sulu ve susuz ortamda
yapılan yüzey testleriyle de desteklenmiştir. Yalın GC yüzeyi Ferrosen, HCF ve
Rutenyum Hegzaamin (III) Klorür için elektron transferine izin verirken modifiye
elektrot yüzeyi elektron transferine izin vermemiştir. Bu nedenle 5NF ile yapılan 30
döngülü tarama sonrasında yalın GC yüzeyinden farklı bir yüzey elde edildiği
görülmüştür.

88
4. 1. 2. 1. pH=2 BR ortamında elde edilen 5NF’nin voltamogramları
Maddenin Adı

Molekül Formülü

5–Nitro–1, 10–Fenantrolin

Kısa gösterimi

5NF

Şekil 4. 20. 5NF‟nin pH=2 BR ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 21. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5NF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 22. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5NF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 23. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5NF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey
testi
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4. 1. 2. 2. pH=7 BR ortamında elde edilen 5NF’nin voltamogramı

Şekil 4. 24. 5NF‟nin pH=7 BR ortamında GC elektrot yüzeyindeki
100 mV/s tarama hızında 30 döngülü voltamogramı

Tarama Hızı

Pik akımı

100,00
200,00
400,00
800,00

55,52
113,12
165,47
256,42

600
500
400
300
200
100
0

R2 = 0,9956

10

15

20

25

30

Tarama hızı karekökü

Şekil 4. 25. Yalın GC‟nin 5NF ile
modifikasyonunda tarama hızı kareköküne
karşı pik akımları grafiği

Pik akımı logaritması

Pik akımı

Tablo 4. 3. Yalın GC‟nin 5NF ile modifikasyonunda tarama hızı ile
pik akımları arasındaki ilişki

3,00

y = 0,7171x + 0,3484
2

2,50

R = 0,9792

2,00
1,50
2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Tarama hızı logaritması

Şekil 4. 26. Yalın GC‟nin 5NF ile
modifikasyonunda tarama hızı logaritmasına
karşı pik akımları logaritması grafiği
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4. 1. 2. 3. pH=12 BR ortamında elde edilen 5NFnin voltamogramları

Şekil 4. 27. 5NF‟nin pH=12 BR ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 28. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5NF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 29. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5NF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 30. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5NF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey
testi
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4. 1. 2. 4. ACN ortamında elde edilen 5NF’nin voltamogramları

Şekil 4. 31. 5NF‟nin ACN ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 32. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5NF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 33. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5NF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey testi

Şekil 4. 34. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5NF–GC‟nin Rutenyum Hegzaamin (III)
Klorür ile yüzey testi

F‟de olduğu gibi 5NF için de ACN ortamında elde edilen sonuçların BR
ortamında elde edilen sonuçlardan daha iyi olması ACN ortamında 5NF için kararlılık
deneylerinin yapılmasına yönlendirmiştir. Bu amaçla 5NF ile modifiye edilen GC
yüzeyleri 60; 90; 120; 150 ve 180 dakika ACN‟de, havada ve suda bekletilerek bu
yüzeylere Ferrosen testi uygulanmış, voltamogramlar yalın GC ve 5NF–GC yüzeylerinin
voltamogramları ile karşılaştırılmıştır. Her bir işlemde yüzeyler yeniden aynı şartlarda
modifiye edilmiştir. Elde edilen voltamogramlar Şekil 4. 35. – Şekil 4. 38.‟de
verilmiştir. Voltamogramlar incelendiğinde elektrodun 3 ortamda da zamanla 5NF–GC
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yüzeyindeki

Ferrosen

voltamogramından

uzaklaşarak

yalın

GC‟deki

Ferrosen

voltamogramına yaklaştığı ve en az yaklaşımın havada bekletilen 5NF–GC yüzeyinde
olduğu görülmüştür. Modifiye yüzeyin maksimum kararsızlığının ACN ortamında
olduğu ve 5NF–GC yüzeyinin bu şartlarda F–GC yüzeyine kıyasla daha kararlı olduğu
tespit edilmiştir.
4. 1. 2. 5. ACN ortamında elde edilen 5NF’nin kararlılık testi voltamogramları

Şekil 4. 35. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5NF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey testi

Şekil 4. 36. GC ve ACN ortamında elde edilen
5NF–GC‟nin ACN‟de bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

Şekil 4. 37. GC ve ACN ortamında elde edilen
5NF–GC‟nin havada bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

Şekil 4. 38. GC ve ACN ortamında elde edilen
5NF–GC‟nin suda bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

F–GC ile 5NF–GC arasında bazı benzerlikler gözlenmiş olsa da F–GC
yüzeyinden farklı olarak 5NF–GC yüzeyinde elektrokimyasal oksidasyonla bir
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değişikliğe uğramayan serbest bir –NO2 grubu bulunduğu göz önünde bulundurulmuş ve
bunu test etmek amacıyla GC yüzeyine; yapısında –NO2 ihtiva eden ACN ortamındaki
5NF maddesinin modifikasyonunun ardından 0.1 M HCl çözeltisi içerisinde –NO2
grubunun –0.4/–1.2 V potansiyel aralığında, 100 mV/s tarama hızında, 30 döngü ile
yüzeyde –NH2‟e indirgenmesi sağlanmıştır. Yapılan bu taramada indirgenme yönünde
ilk döngüde belirgin bir pik gözlenirken bu pikin ikinci taramada gözlenememesi –NO2
grubunun –NH2‟e indirgendiğini göstermiştir. Bu aynı zamanda; indirgenme öncesinde
yapılan modifikasyonlar sonucunda GC elektrot yüzeyine 5NF‟nin bağlandığını
ispatlamaktadır.

Bunun

yanı

sıra

–NO2‟nun indirgenmesinden sonra

yapılan

elektrokimyasal yüzey testleri voltamogramları incelendiğinde indirgenme sonrası
modifiye yüzeyde, 5NF–GC ve yalın GC‟ye göre elektron transferinin hızlandığı
görülmüştür.
–NO2 indirgenmesine ait ilgili voltamogramlar Şekil 4. 39. – Şekil 4. 43.‟de
verilmiştir.
4. 1. 2. 6. ACN ortamında elde edilen 5NF–GC yüzeyindeki –NO2 grubu
indirgenmesi

Şekil 4. 39. ACN ortamında elde edilen 5NF–GC‟nin 0.1 M HCl‟de
100 mV/s tarama hızında 30 döngülü indirgenme voltamogramı
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Şekil 4. 40. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen ind. 5NF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 41. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen ind. 5NF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 42. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen ind. 5NF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey
testi

Şekil 4. 43. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen ind. 5NF–GC‟nin Rutenyum Hegzaamin
(III) Klorür yüzey testi
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4.

1.

3.

5AF

ile

yapılan

modifikasyon

deneyleri

ve

elektrokimyasal

karakterizasyonlar
Bölüm 4. 1.‟de anlatıldığı şekilde 5AF ile yapılan denemeler sonucunda elde
edilen

modifikasyon

voltamogramları

ve

elektrokimyasal

karakterizasyon

karşılaştırmaları Şekil 4. 44.– Şekil 4. 62‟de verilmiştir. F ve 5NF için olduğu gibi 5AF
için de GC yüzeyinde pH=2; 7 ve 12 olmak üzere 3 farklı pH‟taki BR tamponu ve ACN
ortamında yapılan deneylerde elde edilen voltamogramlar değerlendirildiğinde en iyi
sonucun susuz ortamdaki deneylerde olduğu gözlenmiştir. Şekil 4. 44.; 4. 48.; 4. 51. ve
4. 55. incelendiğinde Şekil 4. 55.‟de ACN ortamında, +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında,
30 döngülü olarak alınan voltamogramın ilk döngüsünde görülen pikin ikinci döngüde
görülmemesinin nedeninin GC yüzeyinde bir filmin oluşması ve oluşan bu filmin
maddenin yükseltgenmesine izin vermemesi olduğu düşünülmüştür. pH= 2 ve 12‟de bu
durum çok net gözlenememiş; pH=7‟de ise ilk döngüde bile hiçbir yükseltgenme pikine
rastlanmamıştır. Elde edilen bu sonuçlar; redoks problar ile sulu ve susuz ortamda
yapılan yüzey testleriyle de desteklenmiştir. Yalın GC yüzeyi Ferrosen, HCF ve
Rutenyum Hegzaamin (III) Klorür için elektron transferine izin verirken modifiye
elektrot yüzeyi elektron transferine izin vermemiştir. Bu yüzden 5AF ile yapılan 30
döngülü tarama sonrasında yalın GC yüzeyinden farklı bir yüzey elde edildiği
görülmüştür.

4. 1. 3. 1. pH=2 BR ortamında elde edilen 5AF’nin voltamogramları
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Maddenin Adı

Molekül Formülü

Kısa gösterimi

5–Amino–1, 10–Fenantrolin

5AF

Şekil 4. 44 5AF‟nin pH=2 BR ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 45. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5AF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 46. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5AF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 47. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5AF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey
testi

4. 1. 3. 2. pH=7 BR ortamında elde edilen 5AF’nin voltamogramı
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Şekil 4. 48. 5AF‟nin pH=7 BR ortamında GC elektrot yüzeyindeki
100 mV/s tarama hızında 30 döngülü voltamogramı

Tarama Hızı

Pik akımı

100,00
200,00
400,00
800,00

88,31
167,65
200,96
326,31

600

R2 = 0,9714

500

Pik akımı

Pik akımı logaritması

Tablo 4. 4. Yalın GC‟nin 5AF ile modifikasyonunda tarama hızı ile
pik akımları arasındaki ilişki

400
300
200
100
0
10

15

20

25

30

Tarama hızının karekökü

Şekil 4. 49. Yalın GC‟nin 5AF ile
modifikasyonunda tarama hızı kareköküne
karşı pik akımları grafiği

3,00

y = 0,5918x + 0,7959
2

R = 0,9598
2,50
2,00
1,50
2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Tarama hızı logaritması

Şekil 4. 50. Yalın GC‟nin 5AF ile
modifikasyonunda tarama hızı logaritmasına
karşı pik akımları logaritması grafiği

98

4. 1. 3. 3. pH=12 BR ortamında elde edilen 5AF’nin voltamogramları

Şekil 4. 51. 5AF‟nin pH=12 BR ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 52. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5AF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 53. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5AF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 54. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5AF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey
testi
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4. 1. 3. 4. ACN ortamında elde edilen 5AF’nin voltamogramları

Şekil 4. 55. 5AF‟nin ACN ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 57. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5AF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey testi

Şekil 4. 56. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5AF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 58. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5AF–GC‟nin Rutenyum Hegzaamin (III)
Klorür ile yüzey testi

5AF için yapılan deneylerde en iyi sonucun susuz ortamda elde edilmesinden
dolayı ACN ortamında modifiye edilen elektrodun ACN, hava ve su olmak üzere 3
farklı ortamdaki kararlılığı test edilmiştir. Bu amaçla 5AF ile modifiye edilen GC
yüzeyleri 60; 90; 120; 150 ve 180 dakika ACN‟de, havada ve suda bekletilerek bu
yüzeylere Ferrosen testi uygulanmış, voltamogramlar yalın GC ve 5AF–GC yüzeylerinin
voltamogramları ile karşılaştırılmıştır. Her bir işlemde yüzeyler yeniden aynı şartlarda
modifiye edilmiştir. Elde edilen voltamogramlar Şekil 4. 59 – Şekil 4. 62.‟de verilmiştir.
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Voltamogramlar incelendiğinde elektrodun 3 ortamda da zamanla 5AF–GC yüzeyindeki
Ferrosen voltamogramından uzaklaşarak yalın GC‟deki Ferrosen voltamogramına
benzer şekilde elektron transferine izin verir hale geldiği, F–GC yüzeyine benzer şekilde
en az yaklaşımın havada bekletilen 5AF–GC yüzeyinde olduğu ve modifiye yüzeyin
maksimum kararsızlığının sulu ortamında bekletilen 5AF–GC yüzeyde olduğu tespit
edilmiştir.

4. 1. 3. 5. ACN ortamında elde edilen 5AF’nin kararlılık testi voltamogramları

Şekil 4. 59. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5AF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey testi

Şekil 4. 60. GC ve ACN ortamında elde edilen
5AF–GC‟nin ACN‟de bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

Şekil 4. 61. GC ve ACN ortamında elde edilen
5AF–GC‟nin havada bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

Şekil 4. 62. GC ve ACN ortamında elde edilen
5AF–GC‟nin suda bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

101

4. 1. 4. 5A6NF ile yapılan modifikasyon deneyleri ve elektrokimyasal
karakterizasyonlar
Bölüm 4. 1.‟de anlatıldığı şekilde 5A6NF ile yapılan denemeler sonucunda elde
edilen

modifikasyon

voltamogramları

ve

elektrokimyasal

karakterizasyon

karşılaştırmaları Şekil 4. 63. – Şekil 4. 86‟da verilmiştir. 5A6NF‟nin GC yüzeyinde
pH=2; 7 ve 12 olmak üzere 3 farklı pH‟taki BR tamponu ve ACN ortamında yapılan
deneylerde elde edilen voltamogramları değerlendirildiğinde en iyi sonucun susuz
ortamdaki deneylerde olduğu gözlenmiştir. Şekil 4. 63.; 4. 67.; 4. 70. ve 4. 74.
incelendiğinde Şekil 4. 74.‟de +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında 30 döngülü olarak
alınan voltamogramın ilk döngüsünde görülen pikin ikinci döngüde görülmemesinin
nedeninin GC yüzeyinde bir filmin oluşması ve oluşan bu filmin maddenin
yükseltgenmesine izin vermemesi olduğu düşünülmüş, pH= 2 ve 12‟de bu durum çok
net gözlenememiş; pH=7‟de ise ilk döngüde bile hiçbir yükseltgenme pikine
rastlanmamıştır. Elde edilen bu sonuçlar; redoks problar ile sulu ve susuz ortamda
yapılan yüzey testleriyle de desteklenmiştir. Yalın GC yüzeyi Ferrosen, HCF ve
Rutenyum Hegzaamin (III) Klorür için elektron transferine izin verirken modifiye
elektrot yüzeyi elektron transferine izin vermemiştir. Dolayısıyla 5A6NF ile yapılan 30
döngülü tarama sonrasında yalın GC yüzeyinden farklı bir yüzey elde edildiği
görülmüştür.
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4. 1. 4. 1. pH=2 BR ortamında elde edilen 5A6NF’nin voltamogramları
Maddenin Adı

Molekül Formülü

5–Amino, 6–Nitro–1, 10–
Fenantrolin

Kısa gösterimi

5A6NF

Şekil 4. 63. 5A6NF‟nin pH=2 BR ortamında
GC elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama
hızında 30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 64. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5A6NF–GC‟nin yüzey
voltamogramı

Şekil 4. 65. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5A6NF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 66. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 5A6NF–GC‟nin HCF (III) ile
yüzey testi
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4. 1. 4. 2. pH=7 BR ortamında elde edilen 5A6NF’nin voltamogramı

Şekil 4. 67. 5A6NF‟nin pH=7 BR ortamında GC elektrot yüzeyindeki
100 mV/s tarama hızında 30 döngülü voltamogramı

Tarama Hızı

Pik akımı

100,00
200,00
400,00
800,00

78,78
123,89
210,35
448,58

600
500
400
300
200
100
0

Pik akımı logaritması

Pik akımı

Tablo 4. 5. Yalın GC‟nin 5A6NF ile modifikasyonunda tarama hızı ile
pik akımları arasındaki ilişki
R2 = 0,9570

10

15

20

25

30

Tarama hızı karekökü

Şekil 4. 68. Yalın GC‟nin 5A6NF ile
modifikasyonunda tarama hızı kareköküne
karşı pik akımları grafiği

3,00

y = 0,8292x + 0,2082
R2 = 0,9855

2,50
2,00
1,50
2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

Tarama hızı logaritması

Şekil 4. 69. Yalın GC‟nin 5A6NF ile
modifikasyonunda tarama hızı logaritmasına
karşı pik akımları logaritması grafiği
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4. 1. 4. 3. pH=12 BR ortamında elde edilen 5A6NF’nin voltamogramları

Şekil 4. 70. 5A6NF‟nin pH=12 BR ortamında
GC elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama
hızında 30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 71. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5A6NF–GC‟nin yüzey
voltamogramı

Şekil 4. 72. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5A6NF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 73. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 5A6NF–GC‟nin HCF (III) ile
yüzey testi
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4. 1. 4. 4. ACN ortamında elde edilen 5A6NF’nin voltamogramları

Şekil 4. 74. 5A6NF‟nin ACN ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 75. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5A6NF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 76. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5A6NF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey
testi

Şekil 4. 77. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5A6NF–GC‟nin Rutenyum Hegzaamin
(III) Klorür ile yüzey testi

İlk üç Fenantrolin türevinde olduğu gibi ACN ortamında yapılan deneylerde elde
edilen 5A6NF–GC‟nin ACN, hava ve su olmak üzere 3 farklı ortamdaki kararlılığı test
edilmiştir. Elde edilen voltamogramlar Şekil 4. 78. – Şekil 4. 81.‟de verilmiştir.
Voltamogramlar incelendiğinde elektrodun 3 ortamda da zamanla 5A6NF–GC
yüzeyindeki

Ferrosen

voltamogramından

uzaklaşarak

yalın

GC‟deki

Ferrosen

voltamogramına yaklaştığı ve en az yaklaşımın havada bekletilen 5A6NF–GC yüzeyinde
olduğu ve maksimum kararsızlığının su ortamında olduğu tespit edilmiştir.
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4. 1. 4. 5. ACN ortamında elde edilen 5A6NF’nin kararlılık testi voltamogramları

Şekil 4. 78. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 5A6NF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey testi

Şekil 4. 79. GC ve ACN ortamında elde edilen
5A6NF–GC‟nin ACN‟de bekletilen
yüzeylerinin Ferrosen testi

Şekil 4. 80. GC ve ACN ortamında elde edilen
5A6NF–GC‟nin havada bekletilen
yüzeylerinin Ferrosen testi

Şekil 4. 81. GC ve ACN ortamında elde edilen
5A6NF–GC‟nin suda bekletilen yüzeylerinin
Ferrosen testi

Çalışmada kullanılan Fenantrolin türevleri ve elde edilen sonuçlar arasında bazı
benzerlikler gözlenmiş olsa da F–GC, 5AF–GC ve 56DAF–GC yüzeyinden farklı olarak
5NF–GC

yüzeyinde

olduğu

gibi

5A6NF–GC

yüzeyinde

de

elektrokimyasal

oksidasyonla bir değişikliğe uğramayan serbest bir –NO2 grubu bulunduğu ve bunun da
bir farklılığa sebep olması gerektiği düşünülmüştür. Bunu test etmek amacıyla 5A6NF–
GC yüzeyinin 0.1 M HCl çözeltisi içerisinde –NO2 grubunun –0.4/–1.2 V potansiyel
aralığında, 100 mV/s tarama hızında, 30 döngü ile yüzeyde –NH2‟e indirgenmesi
sağlanmıştır. Yapılan bu taramada indirgenme yönünde ilk döngüde belirgin bir pik
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gözlenirken bu pikin ikinci taramada gözlenememesi –NO2‟nun –NH2‟e indirgendiğini
göstermektedir. Ayrıca bu da indirgenme öncesinde yapılan modifikasyonlar sonucunda
GC elektrot yüzeyine Fenantrolin türevlerinin bağlandığının bir diğer ispatıdır.
–NO2 indirgenmesine ait voltamogram Şekil 4. 82. ve indirgenmiş yüzeye ait
testler Şekil 4. 83.– Şekil 4. 86.‟da verilmiştir.
4. 1. 4. 6. ACN ortamında elde edilen 5A6NF–GC yüzeyindeki –NO2 grubu
indirgenmesi

Şekil 4. 82. ACN ortamında elde edilen 5A6NF–GC‟nin 0.1 M HCl‟de
100 mV/s tarama hızında 30 döngülü indirgenme voltamogramı

Şekil 4. 83. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen ind. 5A6NF–GC‟nin yüzey
voltamogramı

Şekil 4. 84. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen ind. 5A6NF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi
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Şekil 4. 85. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen ind. 5A6NF–GC‟nin HCF (III) ile
yüzey testi

Şekil 4. 86. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen ind. 5A6NF–GC‟nin Rutenyum
Hegzaamin (III) Klorür yüzey testi

4. 1. 5. 56DAF ile yapılan modifikasyon deneyleri ve elektrokimyasal
karakterizasyonlar
Bölüm 4. 1.‟de anlatıldığı şekilde 5, 6–Diamino–1, 10–Fenantrolin ile yapılan
denemeler sonucunda elde edilen modifikasyon voltamogramları ve elektrokimyasal
karakterizasyon karşılaştırmaları Şekil 4. 87. – Şekil 4. 105.‟de verilmiştir. 56DAF‟nin
GC yüzeyinde pH=2; 7 ve 12 olmak üzere 3 farklı pH‟taki BR tamponu ve ACN
ortamında yapılan deneylerde elde edilen voltamogramları değerlendirildiğinde en iyi
sonucun susuz ortamdaki deneylerde olduğu gözlenmiştir. Şekil 4. 87.; 4. 91.; 4. 94. ve
4. 98. incelendiğinde Şekil 4. 98.‟de +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında 30 döngülü
olarak alınan voltamogramın ilk döngüsünde görülen pikin ikinci döngüde
görülmemesinin nedeninin maddenin yükseltgenmesinden dolayı GC yüzeyinde bir
filmin oluşması ve oluşan bu filmin maddenin yükseltgenmesine izin vermemesi olduğu
düşünülmüş, pH= 2 ve 12‟de bu durum çok net gözlenememiş; pH=7‟de ise ilk döngüde
bile hiçbir yükseltgenme pikine rastlanmamıştır. Elde edilen bu sonuçları redoks problar
ile desteklemek üzere yapılan testlerde yalın GC yüzeyi Ferrosen, HCF ve Rutenyum
Hegzaamin (III) Klorür için elektron transferine izin verirken modifiye elektrot yüzeyi
elektron transferine izin vermemiştir. Dolayısıyla 56DAF ile yapılan +1.2/+2.7 V
potansiyel aralığında yapılan 30 döngülü tarama sonrasında yalın GC yüzeyinden farklı
bir yüzey elde edildiği görülmüştür.
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4. 1. 5. 1. pH=2 BR ortamında elde edilen 56DAF’nin voltamogramlar
Maddenin Adı

Molekül Formülü

5, 6–Diamino–1, 10–
Fenantrolin

Kısa gösterimi

56DAF

Şekil 4. 87. 56DAF‟nin pH=2 BR ortamında
GC elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama
hızında 30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 88 GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 56DAF–GC‟nin yüzey
voltamogramı

Şekil 4.89. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 56DAF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 90. GC‟nin ve pH=2 BR ortamında
elde edilen 56DAF–GC‟nin HCF (III) ile
yüzey testi
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4. 1. 5. 2. pH=7 BR ortamında elde edilen 56DAF’nin voltamogramı

Şekil 4. 91. 56DAF‟nin pH=7 BR ortamında GC elektrot yüzeyindeki
100 mV/s tarama hızında 30 döngülü voltamogramı

Tarama Hızı

Pik akımı

100,00
200,00
400,00
800,00

65,69
131,58
210,57
394,76

600
500
400
300
200
100
0

Pik akımı logaritması

Pik akımı

Tablo 4. 6. Yalın GC‟nin 56DAF ile modifikasyonunda tarama hızı ile
pik akımları arasındaki ilişki

R2 = 0,9865

10

15

20

25

30

Tarama hızı karekökü

Şekil 4. 92. Yalın GC‟nin 56DAF ile
modifikasyonunda tarama hızı kareköküne
karşı pik akımları grafiği

3,00

y = 0,844x + 0,145
R2 = 0,9951

2,50
2,00
1,50
2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

Tarama hızı logaritması

Şekil 4. 93. Yalın GC‟nin 56DAF ile
modifikasyonunda tarama hızı logaritmasına
karşı pik akımları logaritması grafiği
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4. 1. 5. 3. pH=12 BR ortamında elde edilen 56DAF’nin voltamogramları

Şekil 4. 94. 56DAF‟nin pH=12 BR ortamında
GC elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama
hızında 30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 95. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 56DAF–GC‟nin yüzey
voltamogramı

Şekil 4. 96. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 56DAF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey
testi

Şekil 4. 97. GC‟nin ve pH=12 BR ortamında
elde edilen 56DAF–GC‟nin HCF (III) ile
yüzey testi
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4. 1. 5. 4. ACN ortamında elde edilen 56DAF’nin voltamogramları

Şekil 4. 98. 56DAF‟nin ACN ortamında GC
elektrot yüzeyindeki 100 mV/s tarama hızında
30 döngülü voltamogramı

Şekil 4. 99. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin yüzey voltamogramı

Şekil 4. 100. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin HCF (III) ile yüzey
testi

Şekil 4. 101. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin Rutenyum Hegzaamin
(III) Klorür ile yüzey testi

56DAF ile ACN ortamında modifiye edilen elektrodun ACN, hava ve su olmak
üzere 3 farklı ortamdaki kararlılığı test edilmiştir. Bu amaçla modifiye edilen GC
yüzeyleri 60; 90; 120; 150 ve 180 dakika ACN‟de, havada ve suda bekletilerek bu
yüzeylere Ferrosen testi uygulanmış, voltamogramlar yalın GC ve 56DAF–GC
yüzeylerinin voltamogramları ile karşılaştırılmıştır. Her bir işlemde yüzeyler yeniden
aynı şartlarda modifiye edilmiştir. Elde edilen voltamogramlar Şekil 4. 102 – Şekil 4.
105.‟de verilmiştir. Voltamogramlar incelendiğinde elektrodun 3 ortamda da zamanla
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56DAF–GC yüzeyindeki Ferrosen voltamogramından uzaklaşarak yalın GC‟deki
Ferrosen voltamogramına yaklaştığı, en az yaklaşım havada bekletilen 56DAF–GC
yüzeyinde olurken maksimum kararsızlığın ise ACN‟de bekletilen 56DAF–GC
yüzeyinde olduğu tespit edilmiştir.

4. 1. 5. 5. ACN ortamında elde edilen 56DAF’nin kararlılık testi voltamogramları

Şekil 4. 102. GC‟nin ve ACN ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin Ferrosen ile yüzey testi

Şekil 4. 103. GC ve ACN ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin ACN‟de bekletilen
yüzeylerinin Ferrosen testi

Şekil 4. 104. GC ve ACN ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin havada bekletilen
yüzeylerinin Ferrosen testi

Şekil 4. 105. GC ve ACN ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin suda bekletilen
yüzeylerinin Ferrosen testi
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4. 2. Fenantrolin Türevleri ile Modifiye Edilmiş GC Yüzeylerinin Spektroskopik
Tekniklerle Karakterizasyonu
4. 2. 1. EIS tekniği ile karakterizasyon
Çalışmanın bu bölümünde; GC elektrot yüzeyi 1 mM 1, 10–Fenantrolin mono
hidrat ve türevleri ile referans elektrot olarak sulu ortamda Ag/AgCl ve susuz ortamda
Ag/Ag+, karşıt elektrot olarak Pt tel varlığında, +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında, 100
mV/s tarama hızında 30 döngü ile modifiye edilmiş, modifiye yüzeylerin EIS tekniği ile
spektroskopik karakterizasyonları yapılmış ve yalın GC yüzeyin karakterizasyon
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla; Fe2+/Fe3+ (0.1 M KCl‟de 1 mM, 100000–0.05
Hz frekans aralığı) çözeltisi kullanılmıştır. Ayrıca modifiye yüzeylerin kararlılık
aralığını test etmek amacıyla negatif (0 V‟dan başlayarak 0.5‟er birimlik değişimlerle –
2.5 V‟a kadar) ve pozitif bölgelerde (0 V‟dan başlayarak 0.5‟er birimlik değişimlerle
+2.5 V‟a kadar) destek elektrolitte tek döngülü voltamogramları ve bunun ardından aynı
yüzeylerin impedansları alınmıştır. Elde edilen sonuçlar Nyquist eğrisi olarak Şekil 4.
106. – Şekil 4. 140.‟da verilmiştir. Yalın GC yüzeyi elektron transferine bir direnç
göstermezken Fenantrolin türevleri ile modifiye edilen GC yüzeylerinde elektron
transferine karşı bir direnç olduğu görülmüştür. ACN ortamında hazırlanmış olan
Fenantrolin türevleri ile yapılan modifikasyon sonucu elde edilen yüzeylerin
simülasyonları yapılarak elde edilen elektriksel devre ile modifiye yüzeyin yalın GC
yüzeyinden farklılığı ortaya konulmuştur.

Şekil 4. 106. Yalın GC‟nin Nyquist eğrisinin simülasyonu
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4. 2. 1. 1. F–GC’nin EIS tekniği ile elde edilen Nyquist eğrileri

Şekil 4. 107. GC ve pH=2 BR ortamında elde
edilen F–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 108. GC ve pH=12 BR ortamında elde
edilen F–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 109. GC ve ACN ortamında elde
edilen F–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 110. ACN ortamında elde edilen
F–GC‟nin Nyquist eğrisinin simülasyonu

Şekil 4. 111. GC, F–GC ve negatif bölgede
taranan F–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 112. GC, F–GC ve pozitif bölgede
taranan F–GC‟nin Nyquist eğrisi
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4. 2. 1. 2. 5NF–GC’nin EIS tekniği ile elde edilen Nyquist eğrileri

Şekil 4. 113. GC ve pH=2 BR ortamında elde
edilen 5NF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 114. GC ve pH=12 BR ortamında elde
edilen 5NF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 115. GC ve ACN ortamında elde
edilen 5NF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 116. ACN ortamında elde edilen
5NF–GC‟nin Nyquist eğrisinin simülasyonu

Şekil 4. 117. GC, 5NF–GC ve negatif bölgede
taranan 5NF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 118. GC, 5NF–GC ve pozitif bölgede
taranan 5NF–GC‟nin Nyquist eğrisi
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Şekil 4. 119. GC ve ACN ortamında elde
edilen 5NF–GC‟nin –NO2 grubu
indirgenmesinin ardından EIS tekniği ile elde
edilen Nyquist eğrileri

Şekil 4. 120. ACN ortamında elde edilen 5NF–
GC‟nin –NO2 grubu indirgenmesinin ardından
EIS tekniği ile elde edilen Nyquist eğrisinin
simülasyonu

Şekil 4. 106.; 4. 110.; 4. 116. ve 4. 120. incelendiğinde elde edilen yüzeylerin
simülasyon eğrilerinin birbirinden farklı olduğu dolayısıyla simülasyon devrelerinin ve
yüzeylerin

elektron

transferine

göstermiş

oldukları

direncin

aynı

olmadığı

düşünülmüştür. Yalın GC yüzeyinin Nyquist eğrisinin simülasyonu sonucu R CT değeri
çok küçük olan bir eğri elde edilmiş ve eğriye ait devrenin Warburg devresi olduğu
tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra elektron transferine göstermiş oldukları direnç yalın
GC yüzeyinden farklı olsa da 5NF–GC ve ind. 5NF–GC yüzeylerinin impedans
simülasyonlarının eğrilerine ait devrenin de yine Warburg devresi olduğu ancak F–GC
yüzeyinin impedans simülasyonunun eğrisine ait devrenin CPE devresi olduğu
görülmüştür. Modifiye yüzeylerin kararlılık aralığını test etmek amacıyla negatif ve
pozitif bölgelerde destek elektrolitte tek döngülü voltamogramları ve ardından aynı
yüzeylerin impedansları alınmıştır. Elde edilen sonuçlar F–GC ve 5NF–GC için Şekil 4.
111.; 4. 112.; 4. 117. ve 4. 118.‟de verilmiştir. Şekiller incelendiğinde yüzeylerin pozitif
bölgede yapılan taramalarda negatif bölgede yapılan taramalara göre daha kararlı
oldukları görülmektedir.
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4. 2. 1. 3. 5AF–GC’nin EIS tekniği ile elde edilen Nyquist eğrileri

Şekil 4. 121. GC ve pH=2 BR ortamında elde
edilen 5AF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 122. GC ve pH=12 BR ortamında elde
edilen 5AF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 123. GC ve ACN ortamında elde
edilen 5AF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 124. ACN ortamında elde edilen
5AF–GC‟nin Nyquist eğrisinin simülasyonu

Şekil 4. 125. GC, 5AF–GC ve negatif bölgede
taranan 5AF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 126. GC, 5AF–GC ve pozitif bölgede
taranan 5AF–GC‟nin Nyquist eğrisi
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4. 2. 1. 4. 5A6NF–GC’nin EIS tekniği ile elde edilen Nyquist eğrileri

Şekil 4. 127. GC ve pH=2 BR ortamında elde
edilen 5A6NF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 128. GC ve pH=12 BR ortamında elde
edilen 5A6NF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 129. GC ve ACN ortamında elde
edilen 5A6NF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 130. ACN ortamında elde edilen
5A6NF–GC‟nin Nyquist eğrisinin simülasyonu

Şekil 4. 131. GC, 5A6NF–GC ve negatif
bölgede taranan 5A6NF–GC‟nin Nyquist
eğrisi

Şekil 4. 132. GC, 5A6NF–GC ve pozitif
bölgede taranan 5A6NF–GC‟nin Nyquist eğrisi
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Şekil 4. 133. GC ve ACN ortamında elde
edilen 5A6NF–GC‟nin –NO2 grubu
indirgenmesinin ardından EIS tekniği ile elde
edilen Nyquist eğrileri

Şekil 4. 134. ACN ortamında elde edilen
5NF–GC‟nin –NO2 grubu indirgenmesinin
ardından EIS tekniği ile elde edilen Nyquist
eğrisinin simülasyonu

Şekil 4. 106.; 4. 124.; 4. 130.; 4. 134. ve 4. 138. incelendiğinde elde edilen
yüzeylerin simülasyon eğrilerinin birbirinden farklı olduğu dolayısıyla yüzeylerin
elektron transferine göstermiş oldukları direncin aynı olmadığı halde 5AF–GC, 5A6NF–
GC, ind. 5A6NF–GC ve 56DAF–GC yüzeylerinin impedans simülasyon eğrilerine ait
devrelerin Warburg devresi olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra; modifiye yüzeylerin
kararlılık aralığını test etmek amacıyla negatif ve pozitif bölgelerde destek elektrolitte
tek döngülü voltamogramları ve ardından aynı yüzeylerin impedansları alınmıştır. Elde
edilen sonuçlar 5AF–GC, 5A6NF–GC, ve 56DAF–GC için Şekil 4. 125.; 4. 126.; 4.
131.; 4. 132.; 4. 139. ve 4. 140.‟da verilmiştir. Şekiller incelendiğinde yüzeylerin pozitif
bölgede yapılan taramalarda negatif bölgede yapılan taramalara göre daha kararlı
görülmektedir.
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4. 2. 1. 5. 56DAF–GC’nin EIS tekniği ile elde edilen Nyquist eğrileri

Şekil 4. 135. GC ve pH=2 BR ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 136. GC ve pH=12 BR ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 137. GC ve ACN ortamında elde
edilen 56DAF–GC‟nin Nyquist eğrisi

Şekil 4. 138. ACN ortamında elde edilen
56DAF–GC‟nin Nyquist eğrisinin simülasyonu

Şekil 4. 139. GC, 56DAF–GC ve negatif
bölgede taranan 56DAF–GC‟nin Nyquist
eğrisi

Şekil 4. 140. GC, 56DAF–GC ve pozitif
bölgede taranan 56DAF–GC‟nin Nyquist eğrisi
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4. 2. 2. Temas açısı ölçümü tekniği ile karakerizasyon
Temas açısı ölçümleri; KSV CAM 200 model temas açısı ölçüm cihazı ile 3
farklı grupta gerçekleştirilmiştir. Birinci grupta; yüzeylerin hidrofobik mi hidrofilik mi
olduğu tespit edilmiş, ikinci grupta; farklı pH‟lara yüzeyin duyarlılığı incelenmiş,
üçüncü grupta ise 2 polar 2 apolar olmak üzere 4 farklı çözücüye karşı yüzey enerjileri
hesaplanarak modifiye elektrotların yalın GC elektrot ile karşılaştırılmasıyla yüzeyler
hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Veriler sağ ve sol açı değerlerinin ortalaması
olarak 4 farklı ölçüm sonucunda elde edilmiştir.
Birinci grupta yapılan ölçümlerde optimum şartlarda Fenantrolin türevleri ile
modifiye edilmiş GC elektrot yüzeylerinin 1.5 L su ile temas açıları ölçülmüştür. Elde
edilen veriler Tablo 4. 7.‟de verilmiştir.
Yüzey
GC
F–GC
5NF–GC
İnd. 5NF–GC
5AF–GC
5A6NF–GC
İnd. 5A6NF–GC
56DAF–GC

Temas Açısı (o)
63.33±0.50
51.24±0.35
49.87±0.30
33.69±0.30
40.91±0.45
39.63±0.50
36.31±0.43
46.39±0.56

Tablo 4. 7. Su temas açısı ölçüm sonuçları
Tablo 4. 7.‟deki veriler incelendiğinde hazırlanmış olan yüzeylerin özelliklerinin
GC yüzeyinden daha hidrofilik olduğu görülmektedir. GC elektroda göre en hidrofilik
olan yüzeyin ind. 5NF–GC olduğu, GC yüzeyinde sonra en hidrofobik olan yüzeyin F–
GC olduğu tespit edilmiştir. Beklenildiği gibi; ind. 5NF–GC yüzeyindeki –NH2
gruplarının 5AF–GC‟ye göre hidrofilikliği artırdığı gözlenmiştir. Aynı zamanda
56DAF–GC, ind. 5A6NF–GC ve 5A6NF–GC‟ye ait veriler incelendiğinde modifiye
yüzeylerin birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü; 5A6NF–GC yüzeyinde
serbest bir –NO2 grubu varken temas açısı ölçümü sonucu 39.63o; ind. 5A6NF–GC
yüzeyinde –NO2‟nun indirgenmesinden dolayı bulunan –NH2 grubu varken temas açısı
ölçümü sonucu 36.31o ve 56DAF–GC yüzeyinde ise iki –NH2 grubunun da serbest
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olmamasından kaynaklı olduğu düşünüldüğünden temas açısı ölçümü sonucu 46.39o
olarak bulunmuştur.
İkinci grupta yapılan ölçümlerde optimum şartlarda Fenantrolin türevleri ile
modifiye edilmiş GC elektrot yüzeylerinin pH=2; 4; 6; 8; 10 ve 12‟de 1.5

L BR

ortamında temas açıları ölçülmüştür. Elde edilen veriler incelendiğinde yüzeye
uygulanan tampon çözeltilere ind. 5A6NF–GC ile 56DAF–GC yüzeylerinin cevabının
aynı şekilde olmadığı tespit edilmiştir. Bu farklılık ise ind. 5A6NF–GC yüzeyinde
–NO2‟nun indirgenmesinden dolayı bulunan –NH2 grubu varken 56DAF–GC yüzeyinde
ise her iki –NH2 grubunun da bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Yalın GC ve
Fenantrolin türevleri ile modifiye edilmiş tüm yüzeyler için farklı pH değerlerine
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karşılık temas açısı değerlerine ait grafikler Şekil 4. 141. – Şekil 4. 148.‟de verilmiştir.
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Şekil 4. 141. Yalın GC‟nin farklı pH‟lara karşı
temas açısı değerleri
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Şekil 4. 143. 5NF–GC‟nin farklı pH‟lara karşı
temas açısı değerleri
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Şekil 4. 142. F–GC‟nin farklı pH‟lara karşı
temas açısı değerleri
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Şekil 4. 144. ind. 5NF–GC‟nin farklı pH‟lara
karşı temas açısı değerleri
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Şekil 4. 146. 5A6NF–GC‟nin farklı pH‟lara
karşı temas açısı değerleri
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Şekil 4. 145. 5AF–GC‟nin farklı pH‟lara karşı
temas açısı değerleri
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Şekil 4. 147. ind. 5A6NF–GC‟nin farklı
pH‟lara karşı temas açısı değerleri
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Şekil 4. 148. 56DAF–GC‟nin farklı pH‟lara
karşı temas açısı değerleri

Üçünçü grupta yapılan ölçümlerde optimum şartlarda Fenantrolin türevleri ile
modifiye edilmiş GC elektrot yüzeylerinin 1.5

L su; etanol, benzen ve

karbontetraklorür varlığında temas açıları ölçülmüştür. Tablo 4. 8. – Tablo 4. 15.‟deki
veriler incelendiğinde GC‟nin sahip olduğu Zisman critical St değerinin yüzeye
bağlanan F yapısıyla azalmakta olduğu ve yüzeyin toplam Wu enerjisinde ve asidik–
bazik özelliğinde artış olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla GC yüzeyine bağlanan F
yapısı ve diğer fonksiyonel grupların elektrot yüzeyinin asidik ve bazik karakterini
etkilemekte ve bu etkinin –NH2, –NO2, –NH2NO2, –NH2NH2 gruplarına göre değiştiği
elde edilen verilerden görülmektedir. Bu değişmeleri F–GC‟ye göre inceleyecek olursak,
F‟ye yalnız –NH2 ve yalnız –NO2 grupları bağlandığında Zisman critical St ve AcidBase
total değerlerinde bir düşüş olduğu gözlenmektedir. Fakat F‟ye hem –NH2 hem de –NO2
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grubu bağlandığında diğerlerine göre Zisman critical St değerindeki bu düşüşün daha
fazla olduğu görülmüştür. İnd. 5NF–GC ise hepsine göre farklılık gösteren ve Zisman
critical St değeri en düşük olandır. İnd. 5A6NF–GC ile 5NF–GC karşılaştırıldığı zaman
indirgenmiş yüzeyde –NO2 grubunun –NH2‟e indirgenmesinden dolayı asitlik değerinde
bir düşme, bazlık değerinde ise bir artış olduğu gözlenmiştir. Aynı durum 5A6NF–GC
ile ind. 5A6NF–GC‟nin karşılaştırılmasında da söz konusudur. Bu sonuç; yüzeyde
bulunan –NO2‟nun serbest olduğunu ve elektrokimyasal olarak indirgendiğini bir kez
daha ispatlamaktadır. 5NF–GC ile ind. 5A6NF–GC bazlık verileri bakımından
kıyaslandığı zaman 5NF–GC‟nin bazlık değerinin daha düşük olduğu görülmektedir.
Bunun nedeni, serbest halde bulunan yapılardır. 5AF, yüzeye amin oksidasyon yöntemi
ile bağlandığı için serbest bir fonksiyonel grup bulundurmazken ind. 5A6NF‟de yüzeye
amin

oksidasyon

yöntemi

ile

bağlanmasına

rağmen

–NO2‟nun

yüzeyde

indirgenmesinden dolayı serbest bir –NH2 grubu içermektedir. Dolayısıyla; yapılan
temas açısı ölçümleri sonucunda elde edilen veriler de Fenantrolin türevlerinin GC
yüzeyine bağlanmış olduğu ve bağlanma yerleri hakkındaki düşüncemizi desteklemiştir.
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Adı

Damlatılan Sıvı

Cos()

θ

Γ

γd

γ+

γ–

GC

Su

0,4489

63,33

72,80

21,80

25,50

25,50

GC

Etanol

0,9734

13,25

22,40

18,80

0,02

68,00

GC

Benzen

0,9734

13,24

28,85

28,85

0,00

2,70

GC

Karbontetraklorür

0,9608

16,10

27,00

26,70

0,00

0,00

Hesaplanan Değerler
Metot
Zisman
Zisman
OWRK
OWRK
OWRK
WU
WU
WU
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
EquationOfState
Simple Fowkes

Parça
Critical St
1/Zisman_slope
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_LW
V‟‟‟Sfe_A
V‟‟‟Sfe_B
Sfe_AB
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_tot
Sfe_d

Değer
23,12
–90,94
20,53
17,57
38,10
23,75
21,04
44,79
2,82
27,34
–0,15
5,76
–1,73
29,07
0,21
28,39
28,09

Birim
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
V‟‟‟Mn/m
V‟‟‟Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m

Tablo 4. 8. Farklı metotlara göre GC için yüzey enerjisi değerleri
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Adı

Damlatılan Sıvı

Cos()

θ

γ

γd

γ+

γ–

F–GC

Su

0,6261

51,24

72,80

21,80

25,50

25,50

F–GC

Etanol

0,9620

15,85

22,40

18,80

0,02

68,00

F–GC

Benzen

0,9660

14,99

28,85

28,85

0,00

2,70

F–GC

Karbontetraklorür

0,9661

14,97

27,00

26,70

0,00

0,00

Hesaplanan Değerler
Metot
Zisman
Zisman
OWRK
OWRK
OWRK
WU
WU
WU
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
EquationOfState
Simple Fowkes

Parça
Critical St
1/Zisman_slope
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_LW
V‟‟‟Sfe_A
V‟‟‟Sfe_B
Sfe_AB
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_tot
Sfe_d

Değer
20,97
–140,02
19,11
26,51
45,62
23,51
28,30
51,82
2,96
27,38
–0,19
7,07
–2,70
30,08
0,19
29,54
27,88

Birim
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
V‟‟‟Mn/m
V‟‟‟Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m

Tablo 4. 9. Farklı metotlara göre F–GC için yüzey enerjisi değerleri
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Adı

Damlatılan Sıvı

Cos()

θ

γ

γd

γ+

γ–

5NF–GC

Su

0,6445

49,87

72,80

21,80

25,50

25,50

5NF–GC

Etanol

0,9854

9,80

22,40

18,80

0,02

68,00

5NF–GC

Benzen

0,9744

13,00

28,85

28,85

0,00

2,70

5NF–GC

Karbontetraklorür

0,9369

20,47

27,00

26,70

0,00

0,00

Hesaplanan Değerler
Metot
Zisman
Zisman
OWRK
OWRK
OWRK
WU
WU
WU
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
EquationOfState
Simple Fowkes

Parça
Critical St
1/Zisman_slope
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_LW
V‟‟‟Sfe_A
V‟‟‟Sfe_B
Sfe_AB
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_tot
Sfe_d

Değer
20,96
–146,48
18,95
27,64
46,59
23,44
29,18
52,62
2,85
26,99
–0,14
7,18
–1,95
28,94
0,27
29,71
28,12

Birim
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
V‟‟‟Mn/m
V‟‟‟Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m

Tablo 4. 10. Farklı metotlara göre 5NF–GC için yüzey enerjisi değerleri
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Adı

Damlatılan Sıvı

Cos()

θ

γ

γd

γ+

γ–

İnd. 5NF–GC

Su

0,8320

33,69

72,80

21,80

25,50

25,50

İnd. 5NF–GC

Etanol

0,9649

15,22

22,40

18,80

0,02

68,00

İnd. 5NF–GC

Benzen

0,9759

12,60

28,85

28,85

0,00

2,70

İnd. 5NF–GC

Karbontetraklorür

0,9790

11,75

27,00

26,70

0,00

0,00

Hesaplanan Değerler
Metot
Zisman
Zisman
OWRK
OWRK
OWRK
WU
WU
WU
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
EquationOfState
Simple Fowkes

Parça
Critical St
1/Zisman_slope
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_LW
V‟‟‟Sfe_A
V‟‟‟Sfe_B
Sfe_AB
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_tot
Sfe_d

Değer
16,79
–338,14
17,87
38,88
56,75
23,64
38,50
62,14
3,08
27,76
–0,23
8,56
–3,95
31,71
0,20
31,51
28,16

Birim
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
V‟‟‟Mn/m
V‟‟‟Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m

Tablo 4. 11. Farklı metotlara göre ind. 5NF–GC için yüzey enerjisi değerleri
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Adı

Damlatılan Sıvı

Cos()

θ

γ

γd

γ+

γ–

5AF–GC

Su

0,7557

40,91

72,80

21,80

25,50

25,50

5AF–GC

Etanol

0,9836

10,39

22,40

18,80

0,02

68,00

5AF–GC

Benzen

0,9742

13,04

28,85

28,85

0,00

2,70

5AF–GC

Karbontetraklorür

0,9511

17,83

27,00

26,70

0,00

0,00

Hesaplanan Değerler
Metot
Zisman
Zisman
OWRK
OWRK
OWRK
WU
WU
WU
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
EquationOfState
Simple Fowkes

Parça
Critical St
1/Zisman_slope
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_LW
V‟‟‟Sfe_A
V‟‟‟Sfe_B
Sfe_AB
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_tot
Sfe_d

Değer
19,41
–219,42
18,27
34,15
52,42
23,50
34,50
58,00
2,92
27,25
–0,17
7,99
–2,67
29,92
0,24
30,73
28,11

Birim
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
V‟‟‟Mn/m
V‟‟‟Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m

Tablo 4. 12. Farklı metotlara göre 5AF–GC için yüzey enerjisi değerleri
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Adı

Damlatılan Sıvı

Cos()

Θ

γ

γd

γ+

γ–

5A6NF–GC

Su

0,7702

39,64

72,80

21,80

25,50

25,50

5A6NF–GC

Etanol

0,9775

12,18

22,40

18,80

0,02

68,00

5A6NF–GC

Benzen

0,9688

14,36

28,85

28,85

0,00

2,70

5A6NF–GC

Karbontetraklorür

0,9676

14,63

27,00

26,70

0,00

0,00

Hesaplanan Değerler
Metot
Zisman
Zisman
OWRK
OWRK
OWRK
WU
WU
WU
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
EquationOfState
Simple Fowkes

Parça
Critical St
1/Zisman_slope
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_LW
V‟‟‟Sfe_A
V‟‟‟Sfe_B
Sfe_AB
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_tot
Sfe_d

Değer
19,25
–234,39
18,21
35,01
53,22
23,55
35,22
58,77
2,96
27,44
–0,19
8,11
–3,08
30,51
0,19
30,90
27,96

Birim
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
V‟‟‟Mn/m
V‟‟‟Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m

Tablo 4. 13. Farklı metotlara göre 5A6NF–GC için yüzey enerjisi değerleri
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Adı

Damlatılan Sıvı

Cos()

θ

γ

γd

γ+

γ–

İnd. 5A6NF–GC

Su

0,8058

36,31

72,80

21,80

25,50

25,50

İnd. 5A6NF–GC

Etanol

0,9858

9,65

22,40

18,80

0,02

68,00

İnd. 5A6NF–GC

Benzen

0,9846

10,06

28,85

28,85

0,00

2,70

İnd. 5A6NF–GC

Karbontetraklorür

0,9790

11,75

27,00

26,70

0,00

0,00

Hesaplanan Değerler
Metot
Zisman
Zisman
OWRK
OWRK
OWRK
WU
WU
WU
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
EquationOfState
Simple Fowkes

Parça
Critical St
1/Zisman_slope
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_LW
V‟‟‟Sfe_A
V‟‟‟Sfe_B
Sfe_AB
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_tot
Sfe_d

Değer
21,46
–266,50
18,27
37,00
55,27
23,86
36,91
60,76
2,99
27,83
–0,20
8,34
–3,35
31,18
0,21
31,58
28,41

Birim
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
V‟‟‟Mn/m
V‟‟‟Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m

Tablo 4. 14. Farklı metotlara göre ind. 5A6NF–GC için yüzey enerjisi değerleri
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Adı

Damlatılan Sıvı

Cos()

θ

Γ

γd

γ+

γ–

56DAF–GC

Su

0,6898

46,39

72,80

21,80

25,50

25,50

56DAF–GC

Etanol

0,9822

10,84

22,40

18,80

0,02

68,00

56DAF–GC

Benzen

0,9741

13,06

28,85

28,85

0,00

2,70

56DAF–GC

Karbontetraklorür

0,9270

22,04

27,00

26,70

0,00

0,00

Hesaplanan Değerler
Metot
Zisman
Zisman
OWRK
OWRK
OWRK
WU
WU
WU
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
AcidBase
EquationOfState
Simple Fowkes

Parça
Critical St
1/Zisman_slope
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_d
Sfe_p
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_LW
V‟‟‟Sfe_A
V‟‟‟Sfe_B
Sfe_AB
Sfe_tot
Sfe_err
Sfe_tot
Sfe_d

Değer
19,28
–173,19
18,51
30,35
48,86
23,30
31,37
54,67
2,88
26,85
–0,14
7,53
–2,06
28,91
0,29
29,94
28,11

Birim
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
V‟‟‟Mn/m
V‟‟‟Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m
Mn/m

Tablo 4. 15. Farklı metotlara göre 56DAF–GC için yüzey enerjisi değerleri
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4. 2. 3. Elipsometri tekniği ile karakterizasyon
Elipsometri ölçümleri; Nanofilm EP3 model elipsometri cihazı ile 532 nm dalga
boyunda ışık varlığında 73o‟lik açı ile yüzey kalınlıklarını ölçmek amacıyla GC ve
optimum şartlarda Fenantrolin türevleri ile modifiye edilmiş GC elektrot yüzeylerinde
gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 50 m x 50 m büyüklüğünde bir alanda yapılmış olup 8
farklı bölgenin ortalaması olarak verilmiştir. Modelleme; hava, organik tabaka ve grafit
için sırasıyla n değeri 1.0000; 1.4100; 3.0841 ve k değeri 0; 0; 1.7820 olmak üzere
yapılmıştır. Elipsometri ölçümleri ve yüzey görüntüleri modifiye yüzeylerin yalın GC
yüzeyinden farklı olduğunu göstermekte, bu ise GC yüzeyinin Fenantrolin türevleri ile
modifiye olduğunun bir diğer ispatıdır. Elde edilen yüzey görüntüleri ve kalınlık
değerleri Şekil 4. 149.‟da verilmiştir.
Yüzey

GC

F–GC

5AF–GC

Elipsometri Görüntüsü

Yüzey
Kalınlığı
(Ao)

–––––––––

22.4317
± 1.7077

23.1894
± 1.3565
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5A6NF–GC

58.0941
± 1.1469

İnd.
5A6NF–GC

56DAF–GC

41.5964
± 1.9400

60.2742
± 0.1486

Şekil 4. 149. Elipsometri ölçümüne ait görüntüler ve kalınlık değerleri
Yalın GC yüzeyinin görüntü olarak Fenantrolin türevleriyle modifiye edilen GC
yüzeylerinden farklı olduğu Şekil 4. 149.‟da görülmektedir. Bu farklılık sadece yalın GC
ile modifiye yüzeyler arasında değil aynı zamanda modifiye yüzeylerin kendi aralarında
da GC yüzeyine bağlanan yapılara bağlı olarak hem kalınlık hem de görüntü bakımından
görülmektedir. Yüzeyler arasında en kalın yüzey 56DAF–GC iken en ince yüzeyin F–
GC yüzeyi olduğu tespit edilmiştir. Beklendiği gibi yapısında –NO2 grubu bulunduran
Fenantrolin türevleriyle modifiye edilen yüzeylerin indirgenmeden önce ve sonraki
görüntü ve kalınlıkları arasında da farlılığın olması yüzeyin uygulanan negatif potansiyel
ile özelliklerinin değiştiğini göstermektedir.
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4. 3. Fenantrolin Türevleri ile Modifiye Edilmiş GC Yüzeylerinin Uygulama
Çalışmaları
Çalışmanın bu bölümünde; modifiye GC elektrot yüzeyi; 2‟si indirgenmiş yüzey
ve 5 farklı Fenantrolin türevi ile toplam 7 farklı yüzeyde +1.2/+2.7 V potansiyel
aralığında, 100 mV/s tarama hızında, 30 döngülü tarama sonucu elde edilmiş olup, elde
edilen modifiye yüzeylere ait bazı uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar; metal
uygulamaları ve DNA uygulamaları başlıkları altında aşağıda verilmiştir.
4. 3. 1. Metal uygulamaları
Modifiye yüzeylere bu uygulamayı gerçekleştirebilmek amacıyla öncelikle metal
çözeltisi için optimum pH değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla pH=2; 5; 8
ve 11 BR tamponu ortamında 1. 10–2 M CuCl2.2H2O ve ZnCl2 çözeltileri hazırlanmıştır.
Metalin fiziksel olarak yüzeye tutunup tutunmadığını test etmek ve pH‟ı belirlemek
amacıyla yalın GC elektrotlar 1 saat süre ile ayrı ayrı bu iki metal çözeltisinde
bekletilmiş ardından sabit potansiyel ve Cu2+ için –0.3/+0.3 V, Zn2+ için ise –0.5/–0.1 V
potansiyel aralığında, 0.1 saniyede 2 kez olmak üzere 25 mV‟luk puls uygulamak
suretiyle DPV ile metal varlıkları test edilmiştir. Optimum pH değerindeki optimum
konsantrasyonu bulmak amacıyla pH=5 olan farklı konsantrasyonlardaki (1. 10–2; 1. 10–
4

; 1. 10–6 ve 1. 10–8) CuCl2.2H2O ve ZnCl2 çözeltileri hazırlanmış ve yukarıdaki şekilde

metal varlıkları test edilmiş ve her iki metal için optimum pH=5; konsantrasyon ise 1.
10–2 M olarak belirlenmiştir. Aynı işlemler GC elektrotların optimum şartlarda modifiye
edilmesiyle elde edilen yüzeylere de uygulanmıştır. 1. 10–2 M‟lık her iki metal çözeltisi
için de en iyi tutunmanın pH=5 ortamında bekletilen 56DAF–GC‟de olduğu tespit
edilmiş ve bu yüzey iki metal karışımının elektrokimyasal ayrılmasında denenmiştir.
Metal uygulamaları ile ilgili şekiller Şekil 4. 150. – Şekil 4. 159.‟da verilmiştir.
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Şekil 4. 150. Yalın GC‟de farklı pH‟larda
tutulan 1. 10-2 M Cu2+‟nin DPV ile sıyrılma
voltamogramları

Şekil 4. 151. Yalın GC‟de pH=5 olan farklı
konsantrasyonlarda tutulan Cu2+‟nin DPV ile
sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 152. Modifiye GC‟de pH=5 olan 1. 10-2 M Cu2+‟nin DPV ile sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 150. ve 4. 151.‟de görüldüğü gibi CuCl2.2H2O‟ın konsantrasyonunun
1. 10–2 M ve pH‟ının 5 olduğu şartlar optimum şartlar olarak tespit edilmiştir. 1. 10–3 M
Fenantrolin türevleri ile +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında, 100 mV/s tarama hızında, 30
döngü ile modifiye edilmiş GC yüzeyleri, bu şartlarda Cu2+‟ye ilgisi bakımından
incelenmiştir. Bu kısım ile ilgili voltamogramlar Şekil 4. 152.‟de verilmiştir. Şekil 4.
152. incelendiğinde 1. 10–3 M 56DAF ile modifiye edilmiş GC yüzeyinin pH=5 olan
1. 10–2 M Cu2+ çözeltisine daha ilgili olduğu görülmektedir.
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Şekil 4. 153. Yalın GC‟de farklı pH‟larda
tutulan 1. 10–2 M Zn2+‟nin DPV ile sıyrılma
voltamogramları

Şekil 4. 154. Yalın GC‟de pH=5 olan farklı
konsantrasyonlarda Zn2+‟nin DPV ile sıyrılma
voltamogramları

Şekil 4. 155. Modifiye GC‟de pH=5 olan 1. 10-2 M Zn2+‟nin DPV ile sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 153. ve 4. 154. ‟de görüldüğü gibi ZnCl2‟ün konsantrasyonunun 1. 10–2
M ve pH‟ının 5 olduğu şartlar optimum şartlar olarak tespit edilmiştir. 1. 10–3 M
Fenantrolin türevleri ile +1.2/+2.7 V potansiyel aralığında, 100 mV/s tarama hızında, 30
döngü ile modifiye edilmiş GC yüzeyleri, bu şartlarda Zn2+‟ye ilgisi bakımından
incelenmiştir. Bu kısım ile ilgili voltamogramlar Şekil 4. 155.‟de verilmiştir. Şekil 4.
155. incelendiğinde 1. 10–3 M 56DAF ile modifiye edilmiş GC yüzeyinin pH=5 olan 1.
10–2 M Zn2+ çözeltisine daha ilgili olduğu görülmektedir. Aşağıda Cu2+ ve Zn2+‟ye ait
SHE‟a karşı bulunan

indirgenme potansiyelleri verilmiştir. DPV ile alınan
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voltamogramlarda bu değerlerde meydana gelen sapmalar çalışmada kullanılan referans
elektrodun SHE değil Ag/AgCl olmasından kaynaklanmıştır.
Zn2+ +2e- → Zn

E0= -0.763 V

Cu2+ +2e- → Cu

E0= +0.337 V

Cu2+ ve Zn2+ iyonlarının standart indirgenme potansiyelleri arasında büyük fark
olmasından dolayı

karışım

ortamında

bu iyonların

birbirinden

ayrılabileceği

görülmektedir. Bu nedenle 56DAF ile optimum şartlarda modifiye edilmiş GC yüzeyi
pH=5 olan ve 1. 10–2 M Cu2+ ve Zn2+ karışımı içeren çözeltide 1 saat süre ile bekletilmiş
ardından sabit potansiyel uygulaması ve–0.5/+0.3 V potansiyel aralığında, 0.1 saniyede
2 kez olmak üzere 25 mV‟luk puls uygulamak suretiyle DPV ile metallerin ayrılıp
ayrılamayacağı test edilmiştir. Elde edilen voltamogram; Cu2+ ve Zn2+‟ye ait tek başına
metal eldesi voltamogramları ile çakıştırılarak Şekil 4. 156.‟da verilmiştir.

Şekil 4. 156. 56DAF–GC‟de pH=5 BR ortamında tutulan Cu2+ ve Zn2+‟nin DPV ile ayrılma
voltamogramları

DPV ile yapılan bu uygulamada kapasitif akımın minimum olmasına ve akımın
örneklendiği noktalarda 10–7 – 10–8 M derişimlerde tayin yapılabilmesine rağmen analiz
süresinin uzun olması ve daha düşük konsantrasyonlara inilememesinden dolayı
metallere ait aynı uygulamalar SWV ile tekrarlanmıştır. Optimum pH‟da tekniğin
konsantrasyona olan duyarlılığını test etmek amacıyla farklı konsantrasyonlardaki (1.
10–2; 1. 10–4; 1. 10–6 ve 1. 10–8) CuCl2.2H2O ve ZnCl2 çözeltileri hazırlanmış ve yalın
GC elektrotlar 1 saat süre ile ayrı ayrı bu iki metal çözeltisinde bekletilmiş ardından
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sabit potansiyel ve Cu2+ için –0.3/+0.3 V, Zn2+ için ise –0.5/–0.1 V potansiyel aralığında,
25 Hz‟lik frekanslarla 15 saniyede iki kez 25mV‟luk puls uygulamak suretiyle SWV ile
metal varlıkları test edilmiştir. Cu2+ ve Zn2+‟e ait voltamogramlar sırasıyla Şekil 4. 157.
ve 4. 158.‟de verilmiştir. 56DAF ile optimum şartlarda modifiye edilmiş GC yüzeyinin
Cu2+ ve Zn2+ karışımındaki metallerin ayrılmasındaki etkisi SWV ile de belirlenmeye
çalışılmış ve tek başına metal eldesi voltamogramları ile çakıştırılarak Şekil 4. 159.‟da
verilmiştir.

Şekil 4. 157. Yalın GC‟de pH=5 olan farklı
konsantrasyonlarda tutulan Cu2+‟nin SWV ile
sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 158. Yalın GC‟de pH=5 olan farklı
konsantrasyonlarda tutulan Zn2+‟nin SWV ile
sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 159. 56DAF–GC‟de pH=5 BR ortamında tutulan Cu2+ ve Zn2+‟nin SWV ile ayrılma
voltamogramları

141

Bu çalışmada Fenantrolin türevleriyle modifiye edilen GC yüzeylerinin
metallerle arasında Şekil 4. 160.‟daki kompleksleşmeye benzer bir durum olduğu
düşünülmektedir. Gerek SWV ile gerekse DPV ile elde edilen pikler, kompleksleşme
sonucu modifiye elektrot yüzeyinde bulunan metallerin uygulanan potansiyelle
yüzeyden sıyrılmalarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yalın GC yüzeyine
Fenantrolin türevleri ortaklanmamış elektrot çifti bulunduran azot atomları üzerinden
değil halkadan ya da halkada bulunan fonksiyonel gruplardan bağlanmaktadır.

M= Cu (II), Zn (II), Co (III), Ni (II); n=2 ya da 3
Şekil 4. 160. Fenantrolin türevlerinin metallerle yapmış olduğu kompleksin yapısı
4. 3. 2. DNA uygulamaları
Modifiye yüzeylere bu uygulamayı gerçekleştirebilmek amacıyla stok DNA ve
bir Tip II diabet hastasına ait DNA kullanılmıştır. Hasta numunesi Selçuk Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında yapılan çalışmada kullanılmış
numunenin kalanından, hastanın bilgisi ve onayı dahilinde temin edilmiştir.
Denemeler her iki örnek için de gerçekleştirilmiş olup yüzeyin DNA
uygulamasında pozitif sonuçlar verdiği ve bunun literatürlerle de uyumlu olduğu tespit
edilmiştir. Bu çalışmanın elektrokimyasal kısmına geçmeden önce DNA‟lar izole
edilmek amacıyla Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim
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Dalında iki günlük ön işleme tabi tutulmuştur. Yapılan işlemler gün bazında şu şekilde
belirtilebilir:
Birinci gün: 5 mL kan antikoagülan (EDTA) içeren tüpe alınmış, hacmi kadar soğuk
distile su eklenmiş ve 4000 rpm‟de 15 dk santrifüj edilmiştir (Bu işlem 3 kez
tekrarlanmıştır). Süpernatan atılmış, pelletin üzerine 3 mL üreli parçalama çözeltisi
eklenmiş, pellet çözülmüş, üzerine %20 SDS eklenmiş ve karıştırılmıştır. Karışımın
üzerine 10 mg/mL proteinazK ilave edilmiş, karıştırılmış, 37oC‟de 1 gece inkübasyona
bırakılmıştır.
İkinci gün: İnkübasyondan alınan örneklere 5 M NaCl çözeltisi eklenerek 10–15 dk
karıştırılmış, üzerine 8 mL kloroform konularak 4000 rpm‟de 15 dk santrifüj edilmiştir.
3 ayrı faz oluşumu gözlenmiş, en üst faz, temiz tüpe alınarak hacmi kadar etilalkol
eklenmiştir. Etilalkolde yumak şeklinde gözlenen DNA‟lar içinde %70 etilalkol bulunan
1.5 mL‟lik tüpe alınmış, tüpler 13000 rpm‟de 10 dakika santrifüj edilmiştir. Tüpün
üzerindeki alkol dökülmüş, yeniden % 70‟lik alkol ilave edilerek bu işlem en az 3 kez
tekrarlanmıştır. Yıkama işleminden sonra tüpler ağzı açık bir şekilde vakumlu
kurutucuda yarım saat kurutulmuştur. Alkolün tamamen uçtuğundan emin olununca, 300
µL distile su eklenerek çözülmüş ve derin dondurucuda depolanmıştır.
Stok ds DNA ve stok ss DNA örnekleri, 260 nm‟de UV–Vis Spektrofotometrede
yapılan ölçümlerde konsantrasyonları 100

µg/mL olacak şekilde hazırlanmıştır.

Deneyde kullanılacak olan stok DNA çözeltileri, konsantrasyonları 2, 4 ve 6 µg/mL
olacak şekilde TE çözeltisi ile hazırlanmış ve pH=4.8 olan asetat tamponu ile gerekli
hacme tamamlanmıştır. Hastaya ait DNA‟nın konsantrasyonu ise sınırlı miktarda temin
edilmiş olmasından dolayı 0.6 µg/mL olarak hazırlanmıştır. ss DNA‟lar, ds DNA‟nın
1000C‟de 15 dakika inkübe edilmesiyle elde edilmiştir.
Uygulama yapabilmek için GC elektrotlar optimum şartlarda modifiye edilmiş,
elde edilen yüzeyler yukarıda belirtilen konsantrasyonlardaki DNA çözeltilerinde 1 saat
bekletildikten sonra, asetat tamponunda –0.5/+0.5 V potansiyel aralığında, 0.1 saniyede
2 kez olmak üzere 25 mV‟luk puls uygulamak suretiyle DPV ile DNA varlıkları test
edilmiştir. Elde edilen voltamogramlar Şekil 4. 161. – Şekil 4. 166.‟da verilmiştir.
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Şekil 4. 161. F-GC‟de farklı
konsantrasyonlarda tutulan farklı DNA‟ların
DPV ile sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 162. 5NF-GC‟de farklı
konsantrasyonlarda tutulan farklı DNA‟ların
DPV ile sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 163. 5AF-GC‟de farklı
konsantrasyonlarda tutulan farklı DNA‟ların
DPV ile sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 164. 5A6NF-GC‟de farklı
konsantrasyonlarda tutulan farklı DNA‟ların
DPV ile sıyrılma voltamogramları

Şekil 4. 165. 56DAF-GC‟de farklı konsantrasyonlarda tutulan farklı DNA‟ların
DPV ile sıyrılma voltamogramları
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Yeterli miktarda bulunamamasından dolayı DHN çok küçük konsantrasyonda
çalışılmış ve bu ise DPV tekniği ile pikin görülmesini engellemiştir. Bu nedenle en iyi
sonucun elde edildiği 56DAF ile GC yüzeyi modifiye edilmiş, 1‟er saat DHN olan 0.6
μg/mL ss ve ds DNA çözeltisinde bekletilmiş ve SWV tekniği ile voltamogramı
alınmıştır. Ayrıca DHN içerisine Merck firmasına ait Tip II diabet hastalarında
kullanılan Glucophage adlı 850 mg dozajlı bir ilaç numunesi toz halde ilave edilmiş,
56DAF ile modifiye edilmiş GC yüzeyleri ss ve ds DHN+diabet ilacı karışımında 1 saat
bekletilmiştir. Ardından önceki işlem basamaklarında olduğu gibi SWV ile
voltamogramları alınmış ve ilaçsız hasta DNA voltamogramları ile çakıştırılarak Şekil 4.
166.‟da verilmiştir. Şekil 4. 166. incelendiğinde DPV tekniğine kıyasla SWV tekniği ile
56DAF-GC yüzeyinde tutunmuş olan hasta DNA‟sının sıyrılma pikinin daha da
belirginleştiği ve ilaç ilavesi ile pik akımlarında aynı şartlarda belirgin bir düşüşün
olduğu görülmektedir. Pik akımındaki bu düşüş diabet hastasının DNA‟sının ilaç ile
etkileşimini göstermektedir.

Şekil 4. 166. 56DAF-GC‟de SWV tekniği ile farklı DNA‟ların tayini ve
Glucophage adlı ilacın DNA‟lara etkisi
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Temel anlamda üç basamakta gerçekleştirilen ve incelenen bu çalışmanın birinci
basamağını oluşturan modifikasyon deneylerinde uygun çözücüyü belirlemek amacıyla
sulu ortamda 3 farklı pH değerinde ve 0.1 M TBATFB içeren ACN ortamında
denemeler yapılmıştır. Farklı potansiyel aralıklarında, farklı tarama hızlarında, farklı
konsantrasyonlarda denemeler yapılarak çalışılan her bir maddeye ait ortak noktalar
tespit edilmiş ve konsantrasyon olarak 1 mM çözelti, potansiyel aralığı olarak +1.2/+2.7
V, tarama hızı olarak 100 mV/s ve 30 döngü bütün maddelerimiz için optimum şartlar
olarak tespit edilmiştir. Çözücü tespiti, belirlenen bu optimum şartlarda pH=2, 7 ve 12
BR tamponları ve ACN kullanılarak yapılmıştır. Her ne kadar bu konu ile ilgili sulu
ortam çalışmaları mevcut olsa da bizim deney sonuçlarımız sulu ortamda çalışmamızın
çok uygun olmadığını göstermiştir. Modifikasyon voltamogramlarındaki pikler ve
spektroskopik sonuçların yardımı ile hem çalışmanın ikinci basamağını oluşturan yalın
ve modifiye GC yüzeylerinin karakterizasyonları için yapılan çalışmalarda hem de
çalışmanın üçüncü basamağını oluşturan uygulama çalışmalarında molekülün yüzeye
nereden bağlandığı ve elde edilen pikin moleküldeki hangi gruba ait olduğu
belirlenmeye çalışılmıştır. Modifikasyon işlemi sonucunda ve karşılaştırmalı testlerden
elde edilen voltamogramlar değerlendirilerek ve spektroskopik sonuçlar incelenerek
reaksiyon mekanizmaları belirlenmeye çalışılmıştır.
Genel anlamda bu çalışmada GC yüzeyleri CV tekniği ile 5 farklı Fenantrolin
türevi modifiye edilmiştir. Modifiye edilen bu yüzeylerin elektrokimyasal ve
spektroskopik olarak karakterizasyonları yapılmış, veriler yalın GC elektrot yüzeyi ile
karşılaştırılmıştır.

Bu

karşılaştırmalar

sonucunda

elde

edilen

modifikasyon

voltamogramlarında ilk döngüde görülen pikin ikinci döngüde görülmemesi, redoks
propların yalın GC‟de olduğundan farklı cevap vermesi, spektroskopik özelliklerin GC
yüzeyinden ve her bir modifiye yüzeyin diğer modifiye yüzeylerden farklı olması
moleküllerin GC yüzeyine bağlandığını göstermektedir.
Fenantrolin türevlerinden F‟nin ACN ortamında GC yüzeyine bağlandığı Şekil 4.
12.‟de görülmekte olup gerek elektrokimyasal gerekse spektroskopik testlerle de
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ispatlanmıştır. F‟nin GC yüzeyine modifikasyon voltamogramında 2 pik görülmektedir.
Bu iki pikin F‟nin yapısındaki 5 ve 6 pozisyonlarına ait olduğu, bağlanmanın Şekil 5.
1.‟de gösterildiği şekilde gerçekleştiği ve böylece F–GC yüzeyinin serbest konumda
olan azot uçlarından metallerle kompleksleşebildiği düşünülmektedir.

Şekil 5. 1. F‟nin GC yüzeyine bağlanmasının şematik gösterimi
Fenantrolin türevlerinden 5NF‟nin GC yüzeyine bağlandığı Şekil 4. 31.‟de
görülmekte olup molekülün GC yüzeyine bağlanması çeşitli testlerle de ispatlanmıştır.
5NF‟nin GC yüzeyine modifikasyonu voltamogramında tek pik görülmektedir. Bu tek
pikin 5NF‟nin yapısındaki 6 pozisyonuna ait olduğu ve bağlanmanın buradan
gerçekleştiği düşünülmektedir. Bağlanmanın şematik gösterimi Şekil 5. 2.‟de verilmiştir.

Şekil 5. 2. 5NF‟nin GC yüzeyine bağlanmasının şematik gösterimi
Şekil 5. 2.‟den görüldüğü gibi 5NF‟nin GC yüzeyine bağlanmasının Fenantrolin
halkasının 6 pozisyonundan olmasından dolayı 5 pozisyonundaki –NO2 grubu serbest
halde kalmaktadır. Dolayısıyla böyle bir yüzeyle yapılacak negatif tarama –NO2
grubunun –NH2‟e indirgenmesine neden olacaktır. 5NF‟nin GC yüzeyine bağlandığını
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göstermek üzere modifiye yüzeyde yapılan elektrokimyasal ve spektroskopik
karakterizasyonların yanı sıra bu indirgenmenin gerçekleştirilebilmesi yüzeyde
molekülün varlığının bir ispatı olacaktır. 0.1 M HCl‟de –0.4/–1.2 V potansiyel aralığında
gerçekleştirilen

indirgenmeye

ait

voltamogram

Şekil

4.

39.‟da

verilmiştir.

Voltamogramdan da görüldüğü gibi 5NF–GC yüzeyinde bulunan –NO2 grubunun
–NH2‟e indirgenmesi 30 döngülük taramanın birinci döngüsünde tek ve keskin bir pik
halinde görülmesi ve bu pikin ikinci döngüde gözlenememesi ile net bir şekilde
açıklanabilmektedir. Bu indirgenmenin sonucu Şekil 5. 3.‟de verilen yüzeyin elde
edildiği düşünülmektedir. Ancak indirgenmiş yüzeyde redoks problarla yapılan
elektrokimyasal karakterizasyonlardan elde edilen voltamogramların yalın GC
yüzeyinde elde edilenlere benzer çıkması yüzeyin 5NF-GC yüzeyinden farklı olduğunu
göstermektedir. Buna ilaveten Tablo 4. 8.; 4. 10.; 4. 11. ve 4. 12.‟de yalın GC, 5NF–GC,
ind. 5NF–GC ve 5AF–GC‟ye ait verilen yüzey enerjisi değerleri incelendiğinde 5NF–
GC yüzeyinde ait bazlık değerinin indirgenme sonucu elde edilen yüzeyinkinden daha
düşük olması, indirgenme sonucu elde edilen yüzeyin bazlık değerinin 5AF–GC
yüzeyininkinden bile yüksek olması, indirgenmiş yüzeyin temas açısı ölçüm değerlerinin
yalın GC‟den de farklı olması yalın GC, 5NF–GC, ind. 5NF–GC ve 5AF–GC‟nin
aralarında farklılık olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Şekil 5. 3 incelendiğinde 5NF–
GC yüzeyinde bulunan –NO2 grubunun indirgenmesi için uygulanan negatif potansiyel
sonucu modifiye yüzeyde boşluklar oluşması, yüzeyin tamamen boşalmaması ve
yüzeyin spektroskopik özelliklerinin yalın GC yüzeyinden farklı olmasına rağmen
yüzeyde boşlukların olmasından dolayı elektrokimyasal cevapların yalın GC‟ye benzer
çıkması şeklinde açıklanabilir.
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Şekil 5. 3. .ind. 5NF–GC‟nin oluşumunun şematik gösterimi
Fenantrolin türevlerinden 5AF‟nin GC yüzeyine bağlandığı Şekil 4. 55.‟de
görülmekte olup bu bağlanma elektrokimyasal ve spektroskopik karakterizasyon ve
yalın GC ile yapılan kıyaslamalarla ispatlanmıştır. 5AF‟nin GC yüzeyine modifikasyonu
voltamogramında tek pik görülmektedir. Bu tek pikin yapıdaki 5 pozisyonunda bulunan
amin grubunun okside olmasından kaynaklandığı ve bağlanmanın da amin oksidasyon
yöntemi ile 5 pozisyonundan olduğu düşünülmektedir. 5AF‟nin Fenantrolin halkasından
değil de amin oksidasyon yöntemi ile bağlanması 5AF–GC ve ind. 5NF–GC‟ye ait
temas açısı ölçüm değerleri arasındaki fark ile açıklanabilir. Çünkü; ind. 5NF–GC
yüzeyinde –NH2‟e ind. –NO2 grubunun bulunması bazlık değerinde bir artışa neden
olmuşken bu değerin 5AF–GC yüzeyine ait değerden daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Bu nedenle; 5NF GC yüzeyine Fenantrolin halkasının 6 pozisyonundan
bağlanırken 5AF; 5NF‟den farklı olarak –NH2 grubundan bağlanmaktadır. 5AF‟nin GC
yüzeyine bağlanması sonrasında elde edilen yüzey Şekil 5. 4.‟de verilmiştir.
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Şekil 5. 4. 5AF‟nin GC yüzeyine bağlanmasının şematik gösterimi
Fenantrolin türevlerinden 5A6NF‟nin GC yüzeyine bağlandığı Şekil 4. 74.‟de
görülmekte olup çeşitli testlerle de ispatlanmıştır. 5A6NF‟nin GC yüzeyine
modifikasyonu voltamogramında 5NF ve 5AF‟ye benzer şekilde tek pik görülmektedir.
Bu tek pikin 5AF‟deki bağlanmada olduğu gibi yapıdaki 5 pozisyonunda bulunan amin
grubunun okside olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu düşüncemiz bir
sonraki basamakta ind. 5A6NF–GC yüzeyinin sonuçlarıyla da desteklenmektedir. –NO2
grubunun

serbest

bulunup

indirgenebilmesi

ve

temas

açısı

yüzey

enerjisi

hesaplamalarının da serbest halde bir –NO2‟nun bulunduğunu rakamsal olarak ifade
etmesiyle doğrulanmaktadır. 5A6NF–GC ve ind. 5A6NF–GC‟ye ait bağlanmanın
şematik gösterimi sırasıyla Şekil 5. 5. ve Şekil 5. 6.‟da verilmiştir.

Şekil 5. 5. 5A6NF‟nin GC yüzeyine bağlanmasının şematik gösterimi
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Şekil 5. 6. ind. 5A6NF–GC‟nin oluşumunun şematik gösterimi
Şekil 5. 6. incelendiğinde 5A6NF–GC yüzeyinde bulunan –NO2 grubunun indirgenmesi
için uygulanan negatif potansiyel sonucu modifiye yüzeyde ind. 5NF–GC yüzeyindekine
benzer şekilde boşluklar oluştuğu, yüzeyin tamamen boşalmamasına ve yüzeyin
spektroskopik özelliklerinin yalın GC yüzeyinden farklı olmasına rağmen yüzeyde
boşlukların olmasından dolayı elektrokimyasal cevapların yalın GC‟ye benzer çıktığı
şeklinde söylenebilir.
Fenantrolin türevlerinden 56DAF‟nin GC yüzeyine bağlandığı Şekil 4. 93.‟de
görülmekte olup diğer Fenantrolin türevleriyle modifiye edilmiş yüzeylerde olduğu gibi
çeşitli testlerle de ispatlanmıştır. 56DAF‟nin de 5AF‟de olduğu gibi GC yüzeyine amin
oksidasyon yöntemi ile 5 ve 6 pozisyonlarındaki –NH2 gruplarından bağlandığı
düşünülmüş ve 56DAF–GC ile ind. 5A6NF–GC arasındaki elipsometri ve temas açısı
ölçüm sonuçlarındaki farklılık bu düşünceyi desteklemiştir. 56DAF–GC yüzeyi
elipsometri görüntülerindeki farklılığın yanı sıra ind. 5A6NF–GC yüzeyine kıyasla daha
kalın çıkmış bunun yanı sıra temas açısı ölçümüne ait yüzey enerjisi sonuçlarının bazlık
değeri 56DAF–GC için ind. 5A6NF–GC‟den daha düşük bulunmuştur. Bu yüzden ind.
5A6NF–GC‟den farklı olarak 56DAF–GC‟de serbest bir amin grubu bulunmadığı ve
yapıda bulunan her iki –NH2 grubunun da GC yüzeyine okside olarak bağlandığı
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söylenilebilir. 56DAF–GC‟nin oluşumuna ilişkin şematik gösterim Şekil 5. 7.‟de
verilmiştir.

Şekil 5. 7. 56DAF‟nin GC yüzeyine bağlanmasının şematik gösterimi
5 farklı Fenantrolin türeviyle GC yüzeyinin modifiye edilmesi sonucu elde edilen
yalın GC‟den farklı 7 modifiye yüzeyin oluşumu EC mekanizması üzerinden
gerçekleşmektedir. Fenantrolin türevlerinden yapısında –NH2 grubu bulundurmayan F
ve 5NF molekülleri susuz ortamda çalışılmasına rağmen eser miktarda bulunan su
nedeniyle GC yüzeyine kuvvetli bir eter bağı oluşumu ile bağlanmakta ve ilgili
reaksiyona ait önerilen mekanizma Şekil 5. 8.‟de verilmektedir.

Şekil 5. 8. Yapısında –NH2 bulundurmayan Fenantrolin türevlerinin
GC yüzeyine bağlanmasında önerilen mekanizma
Fenantrolin türevlerinden yapısında –NH2 grubu bulunduran 5AF, 5A6NF ve
56DAF molekülleri yapılarındaki –NH2 grubu ya da grupları nedeniyle GC yüzeyine
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–NH2 grubunun okside olması ile bağlanmakta ve ilgili reaksiyona ait önerilen
mekanizma Şekil 5. 9.‟da verilmektedir.

Şekil 5. 9. Yapısında –NH2 bulunduran Fenantrolin türevlerinin
GC yüzeyine bağlanmasında önerilen mekanizma
5 farklı Fenantrolin türevi ile modifiye edilerek elde edilen 7 farklı yüzeye ait iki
farklı alanda DPV ve SWV gibi iki farklı elektrokimyasal teknik kullanılarak uygulama
alanı araştırılmıştır. Fenantrolin türevlerinin iyi birer ligand olması ve kompleks
yapabilme özelliklerinden dolayı ilk uygulama olarak metal çözeltileri ve karışımları
tercih edilmiştir. Metal olarak seçilen Cu2+ ve Zn2+ iyonlarının her biri için DPV tekniği
ile 10-6 M‟a kadar, SWV tekniği ile 10-10 M‟a kadar tayin yapılabilmiştir.
Bir diğer uygulama alanı olarak biyolojik materyal tercih edilmiştir. Bu amaçla
stok ve bir diabet hastasından temin edilmiş DNA örnekleri kullanılmıştır. Bu
uygulamalarda 56DAF–GC yüzeyinde en iyi sonuç elde edilmiş olduğundan diabet ilacı
uygulaması diabet hastasına ait DNA ile bu yüzeyde gerçekleştirilmiştir. SWV tekniği
ile elde edilen voltamogram Fenantrolin türevi ile modifiye edilmiş GC yüzeyinin DNA
molekülüne karşı duyarlı olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla her iki uygulama da bu
modifiye yüzeylerin uygulanabilirliğinin kolay, duyarlılığının ve tekrarlanabilirliğinin
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yüksek olduğunu, hızlı ve ekonomik bir ayırma ve tanıma metodu olarak
kullanılabileceği göstermektedir.
Bugüne kadar yapılmış çalışmalar arasında sulu ortamın tercih edilmesi,
Fenantrolin türevlerinin ligand olarak değil metal kompleksleri şeklinde çalışılmış
olması ve polimerizasyon iddiaları yaptığımız çalışmanın bu alanda ilk olmasını
sağlamıştır (Ramirez-Silva 2004, Lozano-Camargo 2007, Chen 1996). Bu çalışma;
Fenantrolin türevlerinin elektrokimyasal

çalışmalarının susuz ortamda olması,

polimerizasyon değil modifikasyonun gerçekleşmesi ve kendine bir uygulama alanı
bulabilmiş olmasından dolayı alanında yeni çalışmalara ışık tutabilecek bir çalışma
niteliğinde sunulmuştur.
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