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        Küçük molekül kütleli alkollerin elektrokatalitik yükseltgenmesi, doğrudan 
alkol yakıt hücrelerindeki uygulamalarından dolayı önemli bir prosestir. Bu yakıt 
hücreleri gelecekteki elektrik gücü kaynaklarında uygulanabilir sistemler olarak 
düşünülmektedir. Doğrudan alkol yakıt hücreleri, alkolün kimyasal enerjisini yüksek 
güç yoğunluğu, yüksek enerji dönüşüm verimi ve çok az çevresel atık ile doğrudan 
sürekli olarak elektrik enerjisine çevirdikleri için dikkat çekmektedir. Metal 
paçacıkların biriktirildiği polimer filmler ile modifiye edilen elektrotların yakıt 
hücrelerindeki uygulamalarda önemli olan bazı elektrokimyasal reaksiyonlar için iyi 
katalizör olarak kullanılabildiği bilinmektedir.  
 
       Bu tez çalışmasında, katalitik elektrotların hazırlanmasında polivinilferrosen ile 
modifiye edilmiş Pt elektrot kullanılmıştır. Metanol ve etanolün elektrokimyasal 
yükseltgenmesi öncelikle kaplanmamış Pt elektrotta, polivinilferrosen(PVF) ile 
kaplanmış Pt elektrotta, PVF ile kaplanmış ve altın biriktirilmiş Pt elektrotta, 
dönüşümlü voltametri, dönen elektrot voltametrisi ve kronoamperometri yöntemleri 
ile incelenmiştir. Modifiye elektrotların alkollerin yükseltgenmesinde katalitik etki 
gösterdikleri belirlenmiştir. Kullanılan elektrodun yapısı, metal biriktirilmesi, 
polimer film kalınlığı, alkollerin derişimi ve elektrolit türü gibi çeşitli deneysel 
parametrelerin etkileri araştırılmıştır. 0,05 M HClO4 çözeltisinde metanol ve 
etanolün aktivasyon enerjileri (Ea) kaplanmamış Pt, PVF-Pt, PVF-Au-Pt elektrotlar 
için hesaplanmış ve modifiye edilmiş elektrotlar için hesaplanan aktivasyon 
enerjilerinin kaplanmamış Pt elektroda göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. 
 
         Bu çalışmada küçük molekül kütleli alkollerin elektrokimyasal yükseltgenmesi 
için geliştirilen modifiye elektrotların kolay hazırlanabilirlik, uygun maliyetlilik, 
yüksek elektrokatalitik aktivite gösterme ve kararlı olma gibi bir çok özelliklere 
sahip olduğu bulunmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Elektroyükseltgenme, Polivinilferrosen, Modifiye elektrot 



 ii

ABSTRACT 
 

MS Thesis 
 

THE INVESTIGATION of METHANOL and ETHANOL 
ELECTROCHEMICAL OXIDATION on POLYVINYLFERROCENE 

MODIFIED ELECTRODES 
 

EDA TAĞA 
 

Selçuk University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Chemical Engineering 
 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet GÜLCE 
2008, 111 page 

Jury :   Prof.Dr. Handan GÜLCE 
                                                      Prof. Dr. Erol PEHLİVAN  

Assoc. Prof. Dr. Ahmet GÜLCE 
 

         The electrocatalytic oxidation of small alcohol molecules is an important 
process because of its important application in the direct alcohol fuel cell, which is 
considered as the most feasible fuel cell in future electrical powered vehicles. Direct 
alcohol fuel cells attract much attention because they can directly, continuously 
convert the chemical energy of alcohol to electrical energy with high power density, 
high energy conversion efficiency, and very low environmental intrusion. Polymer 
films, known as polymer modified electrodes with metal particles incorporated into 
the films were known to be good catalysts for some electrochemical reaction of 
importance for application in fuel cells.  
 
         In this study, to prepare the electrocatalytic electrodes which were developed 
polyvinylferrocene modified Pt electrodes were used. Electrochemical oxidation of 
methanol and ethanol were studied various electrodes, bare Pt electrode, 
polyvinylferrocene modified Pt electrode (PVF-Pt), polyvinylferrocene modified 
metal incorporated Pt electrode (PVF-Au-Pt), using cyclic voltammetry, rotating disk 
electrode voltammetry and chronoamperometry. It was determined that modified 
electrodes indicated catalytic effect for oxidation of alcohols. The effects of various 
parameters such as the nature of electrode substrate, metal loading, thickness of the 
polymer film, concentration of alcohols, types of the electrolytes were investigated. 
Activation energies on bare Pt, PVF-Pt and PVf-Au-Pt electrodes in 0,05 M HClO4 
solution were calculated for methanol and ethanol. It was observed that activation 
energs of modifed electrodes was lower than bare Pt electrodes. 
 
          In this study, it was found that  modified electrodes developed  for 
electrochemical oxidation of small molecule massed alcohols have multiple 
properties such as simple preparation,  cost-effective, high electrocatalytic activity 
and stability. 
Key words: Electrooxidation, Polyvinylferrocene, Modified electrode 
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yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.29. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 0,5 M, 2,0 M ve 5,0 M metanol 
ortamında kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.30. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış  Pt elektrotta 
(1) 60°C,  (2) 55°C, (3) 50°C, (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 25°C 
sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.31. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış  Pt elektrotta 
(a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi 
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.32. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış  Pt elektrotta 
(a) ileri  ve  (b)  geri yöndeki  yükseltgenme  pikine ait  Arrhenius grafiği.   
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.33. 0,05 M HClO4 ve 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış 
Pt  elektrotta  ileri  yöndeki  gerilim  taraması  ile  (1) 1500  rpm  (2) 1000 rpm       
(3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında 
elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.34. 0,05 M HClO4 ve 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış 
Pt elektrotta geri yöndeki gerilim taraması ile(1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  
(4) 500 rpm  (5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen 
dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.35. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış  Pt elektrotta 
(a) 350 mV, (b) 700 mV’da  (1) 0 dk, (2) 15 dk, (3) 30 dk, (4) 45 dk sürelerinde 
kronoamperometri verilerinin karşılaştırılması(A:0,0201 cm2). 
 
Şekil 4.36. Kaplanmamış  Pt  elektrotta  ve  2,0 M  etanol  ortamında   (1) 0,5 M,    
(2) 0,05 M, (3) 0,1 M (4) 0,01 M (a) H2SO4, (b) H3PO4, (c) HClO4 çözeltilerinin 
dönüşümlü voltamogramlarının karşılaştırılması (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.37. 0,1 M H2SO4  ve  2,0 M  etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt elektrotta 
(1) 1000 mV/s (2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s 
(7) 10 mV/s  tarama  hızlarında  elde  edilen  dönüşümlü  voltamogramlar   
(A:0,0201 cm2). 
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Şekil 4.38. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol 
ortamında kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.39. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol 
ortamında kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.40. 0,1 M H2SO4 ve  2,0 M etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt elektrodun 
(1) 60°C,  (2) 55°C, (3) 50°C, (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 25°C 
sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.41. 0,1 M H2SO4  ve  2,0 M  etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt  elektrotta 
(a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi 
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.42. 0,1 M H2SO4  ve  2,0 M  etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt  elektrotta 
(a) İleri ve (b) Geri  yöndeki  yükseltgenme  pikine  ait  Arrhenius  grafiği.  
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.43. 0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış   Pt   elektrotta  ileri   yöndeki  gerilim  taraması  ile     (1) 1500 rpm  
(2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm 
dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201cm2, v:20 
mV/s). 
 
Şekil 4.44. 0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış  Pt   elektrotta   geri   yöndeki   gerilim   taraması    ile  (1) 1500 rpm 
(2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm 
dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 cm2,       
v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.45. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M etanol   ortamında kaplanmamış    Pt elektrodun 
(a) 180 mV, (b) 1100 mV’da   (1) 15 dk, (2) 30 dk, (3) 45 dk sürelerinde 
kronoamperometri verilerinin karşılaştırılması (A:0,0201 cm2) 
 
Şekil 4.46. 0,5 M H3PO4  ve  2,0 M etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt elektrotta  
(1) 1000 mV/s (2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s 
(7) 10 mV/s  tarama  hızlarında  elde  edilen  dönüşümlü  voltamogramlar   
(A:0,0201 cm2). 
 
Şekil 4.47. N2 ile doygun 0,5 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol 
ortamında kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.48. N2 ile doygun 0,5 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol 
ortamında kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
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Şekil 4.49.  0,5 M H3PO4  ve  2,0 M  etanol  ortamında  kaplanmamış Pt elektrotta  
(1) 60°C,  (2) 55°C, (3) 50°C, (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 25°C 
sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.50. 0,5 M  H3PO4  ve 2,0 M  etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt elektrotta  
(a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi 
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.51.  0,5 M H3PO4  ve  2,0 M etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt elektrotta  
(a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği. (A:0,0201 
cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.52. 0,5 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış   Pt elektrotta   ileri   yöndeki   gerilim   taraması   ile   (1) 1500 rpm   
(2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm 
dönme hızlarında elde edilen dönen   elektrot   voltamogramları   (A:0,0201 cm2, 
v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.53. 0,5 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış  Pt  elektrotta  geri  yöndeki  gerilim  taraması ile  (1) 1500 rpm         
(2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm 
dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 cm2,       
v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.54. 0,5 M H3PO4   ve   2,0 M   etanol   ortamında   kaplanmamış   Pt elektrotta 
(a) 180 mV, (b)1100 mV’da (1) 0 dk, (2) 15 dk, (3) 30 dk, (4) 45 dk sürelerinde 
kronoamperometri verilerinin karşılaştırılması (A:0,0201 cm2). 
 
Şekil 4.55. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında   kaplanmamış   Pt elektrotta 
(1) 1000 mV/s (2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s 
(7) 10 mV/s tarama hızlarında elde edilen dönüşümlü voltamogramlar   (A:0,0201 
cm2). 
 
Şekil 4.56. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol 
ortamında kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.57. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol 
ortamında kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.58. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt elektrotta  
(1) 60°C, (2) 55°C, (3)50°C, (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 25°C 
sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar  (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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Şekil 4.59. 0,05 M HClO4 ve  2,0 M  etanol  ortamında  kaplanmamış Pt elektrotta 
(a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi 
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.60. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol  ortamında  kaplanmamış  Pt elektrotta  
(a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği. (A:0,0201 
cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.61. 0,05 M HClO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış  Pt  elektrotta  ileri  yöndeki  gerilim  taraması  ile  (1)  1500 rpm       
(2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm 
dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 
mV/s). 
 
Şekil 4.62. 0,05 M HClO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış   Pt elektrotta   geri   yöndeki   gerilim   taraması   ile   (1)   1500 rpm 
(2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm 
dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 
mV/s). 
 
Şekil 4.63. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış  Pt  elektrodun 
(a) 180 mV’da (b) 1100  mV’da  (1) 0 dk, (2) 15 dk, (3) 30 dk sürelerinde 
kronoamperometri verilerinin karşılaştırılması (A:0,0201 cm2).  
 
Şekil 4.64. N2   gazı   ile doygun   2,0 M   metanol   ortamında   PVF-Pt   elektrotta 
(1) 0,05 M (2) 0,25 M, (3) 0,025 M (4) 0,005 M, HClO4 derişimlerinde elde  edilen  
dönüşümlü  voltamogramlar     (A:0,0201 cm2, v:100  mV/s). 
 
Şekil 4.65.   0,05 M HClO4   ve   2,0 M   metanol    ortamında   PVF-Pt elektrotta   
(1) 4 mg/mL (2) 2 mg/mL, (3) 1 mg/mL, (4) 6 mg/mL, (5) 8 mg/mL PVF 
derişimlerinde elde edilen dönüşümlü voltamogramlar  (A:0,0201 cm2, v:100  mV/s). 
 
Şekil 4.66. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt 
elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının PVF derişimi ile 
değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.67. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (1) 5 dk,  
(2) 10 dk, (3) 2 dk, (4) 1 dk kaplama sürelerinde elde edilen dönüşümlü 
voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.68. N2  ile doygun 0,05 M HClO4  ve  2,0 M  metanol  ortamında  PVF-Pt  
elektrotta  elde edilen  dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının kaplama süresi 
ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.69. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında farklı 
derişimlerdeki PVF-Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların pik 
akımlarının PVF film kalınlığı ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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Şekil 4.70.  N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve farklı derişimlerdeki metanol ortamında 
PVF-Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının metanol 
derişimi ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.71. 0,05 M   HClO4   ve   2,0 M   metanol   ortamında   PVF-Pt   elektrotta   
(1) 1000 mV/s (2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s 
(7) 10 mV/s tarama hızlarında elde edilen dönüşümlü voltamogramlar         
(A:0,0201 cm2). 
 
Şekil 4.72. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt 
elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların  (a) ileri ve (b) geri yöndeki 
yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.73. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (1) 65°C, 
(2) 60°C, (3) 55°C, (4) 50°C, (5) 45°C, (6) 40°C, (7) 35°C, (8) 30°C, (9) 25°C 
sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.74. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (a) ileri ve 
(b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, 
v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.75. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (a) ileri ve 
(b) geri yöndeki   yükseltgenme    pikine ait     Arrhenius grafiği (A:0,0201 cm2, 
v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.76. 0,05 M HClO4 ve   2,0 M    metanol   ortamında   PVF-Pt elektrotta        
(1) 1500 rpm, (2) 1000 rpm, (3) 700 rpm, (4) 500 rpm, (5) 100 rpm dönme hızlarında 
(a) ileri ve (b) geri yönde gerilim taraması ile elde edilen dönen elektrot 
voltamogramları (A:0,0201cm2, v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.77. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M   metanol    ortamında   PVF-Pt   elektrotta        
(a) 350 mV’da ; (b) 700 mV’da (1) 0 sa, (2) 1 sa, (3) 2 sa, (4) 3 sa sürelerinde 
kronoamperometri verilerinin karşılaştırılması(A:0,0201 cm2). 
 
Şekil 4.78. N2 gazı ile   doygun    2,0 M    etanol    ortamında    PVF-Pt elektrotta    
(1) 0,05 M (2) 0,1 M, (3) 0,01 M (4) 0,001 M, HClO4  derişimlerinde  elde  edilen  
dönüşümlü  voltamogramlar     (A:0,0201 cm2, v:100  mV/s). 
 
Şekil 4.79.  0,05  M  HClO4   ve   2,0 M   etanol   ortamında     PVF-Pt   elektrotta   
(1)  2 mg/mL,   (2)  3 mg/mL, (3) 1 mg/mL, (4) 4 mg/mL  PVF  derişimlerinde  elde  
edilen  dönüşümlü  voltamogramlar  (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.80. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta 
elde edilen dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının PVF derişimi ile değişimi 
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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Şekil 4.81. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında   PVF-Pt   elektrotta (1) 5 dk, 
(2)  10 dk,    (3) 1dk,  (4) 3 dk kaplama sürelerinde elde edilen dönüşümlü 
voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.82. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında PVF-Pt 
elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının kaplama süresi 
ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.83. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta 
elde edilen dönüşümlü voltamogramların  pik  akımlarının  PVF  film kalınlığı  ile  
değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
 
Şekil 4.84.  N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve farklı derişimlerdeki etanol ortamında 
PVF-Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri yöndeki 
yükseltgenme pik akımlarının etanol derişimi ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 
mV/s). 
 
Şekil 4.85.    0,05 M HClO4   ve   4,0 M   etanol   ortamında   PVF-Pt     elektrotta   
(1) 1000 mV/s, (2) 800 mV/s, (3) 600 mV/s, (4) 400 mV/s, (5) 200 mV/s, (6) 100 
mV/s, (7) 10 mV/s tarama hızlarında elde edilen dönüşümlü voltamogramlar 
(A:0,0201 cm2). 
 
Şekil 4.86. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt 
elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların  (a) ileri yöndeki (b) geri yöndeki 
yükseltgenme pik akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
Şekil 4.87. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt   elektrotta  (1) 25°C, 
(2) 30°C,    (3) 35°C, (4) 40°C, (5) 45°C, (6) 50°C, (7) 55°C, (8) 60°C 
sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
Şekil 4.88. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (a) ileri ve 
(b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, 
v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.89. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (a) ileri ve 
(b) geri yöndeki   yükseltgenme   pikine   ait Arrhenius grafiği   (A:0,0201 cm2, 
v:100 mV/s).  
 
Şekil 4.90. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 1500 rpm 
(2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 100 rpm dönme hızlarında (a) ileri ve (b) 
geri yönde elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201cm2,   v:20 mV/s). 
 
Şekil 4.91. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta 400 mV’da 
(1) 0 sa, (2) 1sa, (3) 2 sa, (4) 3 sa sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması (A:0,0201 cm2). 
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Şekil 4.92. 0,05 M HClO4   ve   2,0 M metanol    ortamında   PVF-Au-Pt elektrotta 
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1.GİRİŞ 
 
 
 
         Modifiye elektrot araştırmaları son yılların oldukça popüler konularından 

biridir. Kimyasal olarak modifiye edilmiş elektrotların elektrosentez, elektrokataliz 

ve enerji dönüşümü amacıyla kullanımından başka bu elektrotlar elektroanalizde 

giderek artan bir ilgi görmektedir. Metalik bir elektrodu ince elektroaktif polimer ile 

kaplamak modifiye elektrotların hazırlanmasında çok uygun bir yoldur. Elektrot 

polimer bir filmle kaplandığında yüzey özellikleri kontrol edilebildiğinden bu 

elektrotlar elektroanaliz amacıyla kullanılabilmektedir. Bundan başka 

elektrokimyasal tepkime hızının denetlenmesi gibi istenilen özellikleri elde etmede 

de kullanılır. Ayrıca elektron aktarım tepkimelerinin hızlandırılması, seçimli 

biriktirme ve elektrot yüzeyine biyolojik reaktiflerin tutturulmasıyla elde edilen 

biyosensörlerle yapılan çalışmalar polimer film elektrotlarının uygulamalarına 

örnektir.  

 

         Polimer modifiye elektrotlar çeşitli elektrot reaksiyonlarını gerçekleştirmeyi 

sağlayan elektrokatalizörler olarak da kullanılabilirler. Elektrokatalizör, bir kimyasal 

tepkimede elektrot yüzeyindeki heterojen katalizör olarak tanımlanabilir. Elektrot 

yüzeyine kaplanmış katalizör madde elektrolit ortamından kolayca ayrılabilmesi ve 

çok az miktarda kullanılmasından dolayı büyük avantajdır. Bu tür tepkimeler 

özellikle yakıt pillerinde ve organik maddelerin elektrosentezinde teknolojik olarak 

uygulama alanı bulurlar. 

 

         Modifiye elektrotlar hidrojen oluşumu, alkollerin yükseltgenmesi, oksijenin 

suya dört-elektronlu indirgenmesi gibi teknolojik önemi olan çeşitli reaksiyonlara 

gelişmiş katalitik aktiviteleri sağlar. Çeşitli organik moleküllerin elektroindirgenmesi 

için metal eklenmiş bazı polimer filmleri iyi sistemler olarak bilinmektedir. Büyük 

yüzeyli platin elektrotları özellikle yakıt pili araştırmalarında organik moleküllerin 

indirgenmesi için kullanılabilmektedir. Platin katalizörleri, sensörler ve polimer 

elektrot membranlı yakıt pilleri gibi birçok cihazda kullanılmaktadır.  
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         Çevresel bozulmanın dünyanın sürdürülebilir kalkınma sürecini etkilediği 

günümüzde, yakıt pilleri verimli, ekonomik, sessiz ve çevreye uyumlu yeni bir enerji 

üretim teknolojisi olarak, giderek daha geniş uygulama ve kullanım alanı 

bulmaktadır. Yakıt pilleri, yanma olmaksızın ve herhangi bir ara eleman 

kullanmaksızın, yakıtın kimyasal enerjisini elektrik ve ısı formunda kullanılabilir 

enerjiye çeviren güç elemanlarıdır. Yakıt sağlandığı sürece kesintisiz güç üretimine 

devam eden bu sistemlerin, elektrik üretiminde olduğu gibi ulaşım sektöründe de 

kullanımı söz konusudur. Yakıt pillerinde yakıt olarak saf hidrojen, hidrojenin 

üretildiği kömür, petrol, doğal gaz, benzin ve biyogaz gibi kaynaklar ve 

metanol/etanol gibi alkol kaynakları kullanılmaktadır. Saf hidrojen taşınma ve 

depolanma problemleri oluşturmasından ve diğer kaynaklar ise hidrojen eldesi 

prosesi gerektirmesinden dolayı yakıt hücre performansını düşürmektedir. Bu 

nedenler alkollerin yakıt pillerinde ideal yakıt olma yolundaki gelişmelerini 

desteklemektedir.  

         Doğrudan Metanol Kullanılan Yakıt Pili (DMFC), PEM yakıt pillerinin bir 

çeşidi olmakla beraber, bir ön reformlamaya ihtiyaç duyulmadan metanolün 

doğrudan kullanımına imkân tanıyan bir yapıya sahiptir. Bu yakıt pili, PEM yakıt 

pillerinden daha yüksek bir çalışma sıcaklığına sahip olup, 120°C civarında 

çalışabilmektedirler. Verimleri ise %40 civarındadır. Metanolün düşük sıcaklıkta 

CO2 ve hidrojene dönüşümü, PEM yakıt pillerinden farklı olarak, daha yüksek 

miktarda platin katalizörüne ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Platin 

katalizörün miktarındaki artış, fiyatta artışa neden olmakta ve bu özellik DMFC için 

önemli bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle yakıt olarak kullanılacak 

alkollerin performansını artıracak elektrokatalizörler geliştirilmektedir. 

 

         Doğrudan metanol yakıt pillerinde metanol, anotta CO2 ve protona 

dönüştürülür. Proton katotta oksijenle tepkime vererek suya dönüşür. 

  

Anot: CH3OH (aq) + H2O(l) →  CO2(g) + 6 H+
(aq) + 6e- 

Katot: 6 H+
(aq) + 6e- + 3/2O2(g) → 3 H2O(l) 

Hücre: CH3OH(aq) + 3/2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) 
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         Doğrudan Metanol Yakıt Pili Teknolojilerinin başarısı iki anahtar materyale 

bağlıdır: 

• Metanol geçişini zorlaştıran yeni membranlar geliştirmek 

• Yavaş olan anot reaksiyonunu hızlandırabilecek yeni anot katalizörleri 

geliştirmek 

 

         Anotta metanol yükseltgenmesi sırasında istenmeyen ürün olarak oluşan CO, 

elektrot yüzeyinde adsorplanarak elektrodun etkin çalışmasını engeller ve metanolün 

yükseltgenme mekanizmasını yavaşlatır. Bu sebeplerden dolayı birçok araştırma 

grubu düşük metanol geçirgenliğini sağlayan yeni membranlar üretmeye ve 

metanolün elektroyükseltgenme kinetiğini etkileyen yeni anot katalizörlerini 

sentezlemeye odaklanmıştır. 

 

         Yakıt pilleri gibi enerji dönüşüm proseslerindeki çoğu elektrokimyasal 

reaksiyon elektrot yüzeyi tarafından katalizlenir. Elektrot materyali elektrokimyasal 

reaksiyonların termodinamiği ve kinetiğine yön verdiği için elektrot yüzeyindeki 

adsorplanmış türlerin etkisi bilinmektedir. Bu nedenle çoğu elektrokimyasal 

reaksiyonun elektrodun yapısına ve doğasına bağlı olan hızı çoğunlukla adsorpsiyon 

prosesleriyle kontrol edilir. Katalitik aktiviteyi artırmak için (katalitik aktivite 

elektrot ile elektrolit ara yüzeyinin yüzey alanıyla doğru orantılıdır) elektrot 

materyali genellikle elektron ileten bir substrata dağıtılır. Bu elektrot materyallerinin 

çoğunda, elektrokimyasal reaksiyon katalitik yüzeyde sınırlandırılır ve bulk (yığın) 

materyal katalitik proseslere dahil edilmez. Bu sınırlandırmayı aşmanın bir yolu 

iletken matriks içine elektrokatalitik materyali moleküler seviyede dağıtmaktır. 

Böyle bir durumda her bir katalitik merkez reaktif moleküllerle etkileşebilecektir. Bu 

durum iletken matriks olarak elektron-iletken bir polimerin kullanılmasıyla 

sağlanmaktadır. Ayrıca polimer, yığın ve gözenekli halinde direnç düşüşünü 

engellemek için yeterli seviyede iletken olmalıdır ve elektroaktif türlerin katalitik 

merkezlere ulaşmasında kütle transfer sınırlaması olmamalıdır. İletken polimerler 

metal gibi yük transfer özelliklerine sahip olması dolayısıyla çok etkili elektrot 

materyalleri olarak görülmektedir. 
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         Vinilferrosenin plazma polimerizasyonu ile camsı karbon ve Pt elektrot 

yüzeyine kaplanan ince polimer filmlerinin elektrokimyasal davranışı, bu filmlerin 

yükseltgenme ve indirgenmesi sırasında yük aktarımı, difüzyon hızları ve aktivite 

ilişkileri çeşitli çalışmacılar tarafından incelenmiştir. Ayrıca literatürde verilen çeşitli 

çalışmalarda elektrokimyasal olarak polivinilferrosen kaplanmış Pt elektrotlarda 

polimer filminin kararlılığı, bu elektrodun bir referans elektrot olarak 

kullanılabilirliği, polimer filminin yapısı ve elektron transfer mekanizması, bu 

elektrot ile yapılan dönüşümlü voltametrik çalışmalar ile bu çalışmaya ait sayısal 

simulasyon modelinin çıkarılması da gerçekleştirilmiştir. 

         Poli(vinilpiridin/vinilferrosen) ve poli(vinilbipiridin/vinilferrosen) kopolimer 

filmleri metal iyonlarının analizinde kullanılmıştır. Doldurulabilen pillerde elektrot 

aktif maddesi olarak PVF’in kullanılabilirliği de incelenmiştir. Yukarıda belirtilen 

çalışmalar PVF’in modifiye edici olarak önemini ortaya koymaktadır.    

         Bu çalışmada metanol ve etanol gibi düşük molekül kütleli alkollerin 

elektrokatalitik yükseltgenmesi için modifiye elektrotlar geliştirilmiştir. Alkollerin 

elektrokimyasal yükseltgenmesi öncelikle kaplanmamış Pt elektrotta, 

polivinilferrosen ile kaplanmış Pt elektrotta ve polivinilferrosen ile kaplanmış ve 

altın biriktirilmiş Pt elektrotta, dönüşümlü voltametri, dönen disk elektrot 

voltametrisi ve kronoamperometri yöntemleri ile incelenmiştir. Kullanılan elektrodun 

yapısı, metal biriktirilmesi, polimer film kalınlığı, alkollerin derişimi, elektrolit türü 

gibi çeşitli deneysel parametrelerin etkileri araştırılmıştır.  
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

2.1. Alkollerin Elektrokimyasal Yükseltgenmesi 

         Metanol yükseltgenmesinde, kolloidal Pt-Ru tanecikleriyle üretilmiş karbon 

destekli PtRu elektrokatalizörleri ticari olarak kullanılan Pt ve Pt-Ru katalizörleriyle 

karşılaştırılmış ve ölçümler ince film elektrotta araştırılmıştır. Spesifik kütle akım 

yoğunlukları benzer olan yarı hücre ölçümleriyle literatürdeki verilerin 

karşılaştırılması, yakıt hücre uygulamaları için kolloid temelli Pt-Ru katalizörünün 

yüksek potansiyelini göstermiştir (Schmidt ve ark., 1999). 

 

         Metanolün elektroyükseltgenmesinde katalizör desteklerinin katalizör 

aktivitesine etkisi araştırılmıştır. Katalizör destekleri olarak mezokarbon 

mikrotanecikleri kullanılmıştır. Elektrokimyasal analizler mezokarbon 

mikrotaneciklerinin katalizör desteği olarak mükemmel bir aday olduğunu 

göstermiştir (Liu ve ark., 2002).  

 

         Batista ve Malpass tarafından yapılan bir çalışmada, sülfat iyonlarının 

reaksiyon mekanizması üzerine temel etkisi araştırılmıştır. Pt(111)’de metanolün 

elektroyükseltgenmesi, destek elektrolitin doğasına bağlıdır. Metanolün 

yükseltgenmesinde, sülfat iyonları inhibitör etkisine sahip olduğundan dolayı 

H2SO4’de HClO4 çözeltisine göre daha düşük akım gözlenmiştir (Batista ve Malpass, 

2003) .  

 

         Karbon destekli Pt ve Pt-Co alaşım elektrokatalizörleri oksijenin indirgenme 

katalizörleri olarak doğrudan metanol yakıt pillerinde, sülfürik asit ortamında 

araştırılmıştır. Oksijenin indirgenme reaksiyonunda, Pt-Co/C alaşımlarının saf Pt 

katalizörüne göre daha uygun spesifik aktivite gösterdiği bulunmuştur. Metanol 

içeren elektrolitte Pt/C’a göre çift alaşımlı elektrokatalizörler iyi aktivite 

göstermiştir. Bu sonuçlara göre Pt-Co/C elektrokatalizörünün doğrudan metanol 
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yakıt pillerinde katot materyali olarak uygun performans gösterdiği belirlenmiştir  

(Salgado ve ark., 2005).  

 

         Elektrot yüzeyine elektrobiriktirme yöntemiyle hazırlanan Pt-Rh alaşımlarının 

etanol yükseltgenmesinde katalitik aktivitelerini karşılaştıran bir çalışma yapılmıştır. 

Pt etanol yükseltgenmesinde C-C bağını kırabilecek yeterli aktiviteye sahip değildir. 

Bu nedenle CO2 üreten ve yüksek katalitik aktivite gösteren çeşitli bimetalik ve 

trimetalik alaşımlar araştırılmaktadır (Gupta ve Datta, 2006).  

 

         Metanolün yükseltgenmesinde çözeltideki metal katyonların etkisi 

incelenmiştir. Çalışma elektrodu olarak metal katyonları absorbe eden pürüzsüz bir 

Pt elektrot, 1,0 mol/L H2SO4’de dönüşümlü voltametrik yöntemle incelenmiştir. 

Deney analizlerinden Li+, Ce4+, Mn2+, Ni2+, Cu2+  katyonlarının,  metanolün katalitik  

yükseltgenmesinde bazı negatif  etkilere sahip olduğu  bulunmuştur (Zhou ve ark., 

2006).  

 

         Etanolün elektroyükseltgenmesinde sol-gel metodunu kullanarak katalizör 

gelişiminde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Sol-gel metodu çok aktif yüzey alanına 

sahip olan karbon üzerine Pt dağıtılmasıyla oluşturulan substrat üzerine farklı metal 

oksitler biriktirerek uygulanır. Rutenyum ve iridyum oksitler modifiye edici olarak 

kullanılmışlardır ve substrat üzerindeki platin miktarıyla ilgili toplam kütleleri %25 

oranındadır. Katalizör davranışı polarizasyon eğrileriyle değerlendirilmiştir ve 

sonuçlar ticari olarak kullanılan katalizörlerle karşılaştırılmıştır. Deneysel verilere 

göre sol-gel materyallerinin çok iyi performans gösterdiği ifade edilmiştir (Calegaro 

ve ark., 2006).  

 

         DMFC için metanol-dirençli oksijen indirgenme katalizörü 

kobaltftalosiyanin/platin’in elektrokimyasal davranışı araştırılmıştır. Platin kimyasal 

olarak karbon destekli kobalt fitalosiyanin (CoPc) üzerinde biriktirilmiştir. Daha 

sonra 300°C, 365°C ve 980°C’da yüksek saflıktaki azotta termal işleme tabi 

tutulmuştur. TGA, XRD, EDAX, XPS ve elektrokimyasal teknikler bu katalizörlerin 

termal kararlılığı, kristal yapı, fiziksel karakterizasyon ve kimyasal davranışlarının 
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belirlenmesi için kullanılmıştır. Bu katalizörlerin 0,5 M H2SO4 çözeltisinde oksijenin 

indirgenme reaksiyonu için benzer elektrokatalitik aktivite gösterdikleri bulunmuştur 

(Lu ve Reddy, 2007). 

 

         TEMPO (2,2,6,6-tetrametil piperidin-1-oksil)  asetonitril (CH3CN)  ve 1-bütil-

3-metil-imidazolyum hekzaflorofosfat ([BMIm][PF6]) ortamında elektrokimyasal 

olarak kararlı bir katyonuna (TEMPO+) yükseltgenmiştir. Her iki ortamda da düşük 

tarama hızlarında tam olarak bir elektronlu tersinir indirgenme çifti dönüşümlü 

voltamogramlar tarafından karakterize edilmiştir. TEMPO+’nun indirgenmiş formu 

2,6-lutidin varlığında benzil alkol (BA) ile tekrar eden kimyasal reaksiyonlarda 

katalitik olarak yeniden üretilmiştir. [BMIm][PF6]’da CH3CN‘ye göre redoks 

akımlarının büyük oranda önlendiği gözlemlenmiştir. TEMPO’nun yarı tersinir 

indirgenme reaksiyonuna ait heterojen elektron-transfer hız sabiti (ko
app) Pt elektrotta 

[BMIm][PF6]’da ve CH3CN’de sırasıyla 1,9×10-3 cm s-1 ve 4,5×10-2 cm s-1 olarak 

belirlenmiştir. Kronoamperometri ile, 2,6-lutidin ve CH3CN varlığında TEMPO ile 

benzil alkolün katalitik yükseltgenmesi için homojen hız sabiti yaklaşık olarak 

5,53×101 M-1s-1 ve [BMIm][PF6]’ya ait değer 2,91×101 M-1s-1 olarak bulunmuştur 

(Herath ve Becker, 2007). 

 

         Otomo ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, doğrudan alkol yakıt 

pillerinin oldukça yüksek sıcaklıkta çalışması nedeniyle yüksek sıcaklığın 

performansa etkisi araştırılmıştır. Orta bir sıcaklık bölgesinde yaklaşık 250˚C’de, 

alkollerin elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisini değerlendirmek için karbon 

destekli Pt’de etanol ve metanolün elektroyükseltgenmesi üzerine karşılaştırmalı bir 

kinetik çalışma proton iletken katı elektrolit CsH2PO4 ile üretilen tek bir hücrede 

yapılmıştır. 250˚C’de etanolün akım yoğunluğu düşük potansiyellerdeki metanolün 

yükseltgenmesiyle karşılaştırılmıştır. Orta sıcaklık bölgesinde metanolün 

yükseltgenmesine ait görünür aktivasyon enerjisi,  200–500 mV’da  80  ile               

60 kJ mol-1, etanolün  yükseltgenmesinde  ise  200-700 mV’da 60 ile 35 kJ mol-1 

arasında değişmektedir. Sonuçlar metanolün yükseltgenme reaksiyon 

mekanizmasının oda sıcaklığından 250˚C dolayına sıcaklık artışıyla değiştiğini 

önermiştir. Orta sıcaklıkta hız belirleyici basamağa ait mümkün mekanizma 
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tartışılmıştır. Etanol açısından, asetaldehit gibi ara ürünlerin elektroyükseltgenmesi 

orta sıcaklıklarda dahi hızlandırılamamıştır. Asetaldehitin yükseltgenmesi orta 

sıcaklıklarda Pt/C’da etanolün toplam elektroyükseltgenmesindeki hız belirleyici 

basamak olduğu sonucuna varılmıştır (Otomo ve ark., 2007). 

 

         Huang ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, ilk olarak Pt3Tex/C 

nanokatalizörü hazırlanmış ve etanolün yükseltgenmesinde katalitik performansı 

araştırılmıştır. Pt3Te/C nanopartikülleri X-ray difraktometresi(XRD), transmisyon 

elektron mikroskopu(TEM) ve enerji dağıtıcı X-ray spektroskopisi( TEM-EDX) ile 

karakterize edilmiştir. Pt3Te/C katalizörü Te varlığında platin alaşımının tipik fcc 

yapısına sahiptir. Partikül büyüklüğü yaklaşık 2,8 nm’dir. Farklı atomik oranlarda 

sentezlenen katalizörler arasında, Pt3Te/C katalizörü en yüksek anodik pik akım 

yoğunluğuna sahiptir. Dönüşümlü voltamogramlar Pt3Te/C, ticari PtRu/C ve Pt/C 

katalizörlerinin anodik akım yoğunluğunun sırasıyla 1002, 832 ve 533 A g-1 

olduğunu göstermiştir.  Akım-zaman eğrisinde, Pt3Te/C katalizöründe anodik akımın 

bu bildirilen katalizörlerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 

Pt3Te/C katalizörünün düzgün nanopartiküllere ve sentezlenen katalizörler arasında 

en iyi aktiviteye sahip olduğu ve oda sıcaklığında etanolün yükseltgenmesinde ticari 

PtRu/C ve Pt/C katalizörlerden daha iyi olduğu gösterilmiştir (Huang ve ark., 2007). 

 

         Farklı yapısal suya sahip TiO2 nanotüpler (TNT) farklı sıcaklıklar altında ısı 

uygulanarak elde edilmiştir. Etanolün yükseltgenmesinde, Pt/C katalizörü ile birlikte 

katalizleyen TNT’lerdeki yapısal suyun rolü sistematik olarak çalışılmıştır. 

Dönüşümlü voltametri ve sıyırma voltametri teknikleri fazla yapısal suyun zehirleyen 

türlere karşı Pt/C’nun toleransını arttırarak daha tercih edilebilir olduğunu 

göstermiştir. Kronoamperometri eğrileri ve tekrarlanan dönüşümlü voltamogramlar 

TNT’lerdeki daha az suyun aslında daha yüksek katalitik aktiviteye ve etanolün 

yükseltgenmesinde Pt/C katalizörünün daha iyi kararlılığa neden olduğunu 

göstermiştir. Bu sonuçlar analiz edilmiş ve daha az yapısal suya sahip katalizör 

katmanındaki etanol transferine ve bi-fonksiyonel mekanizmanın dengesine özgü 

olduğuna atfedilmiştir (Song ve ark., 2007). 
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         Liu ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, ilk olarak etanolün 

elektroyükseltgenmesi için yavaş elektrokimyasal kinetik proseslerinin 

elektrokimyasal ortamı değiştirerek yükseltilebileceği bildirilmiştir. Eu3+ katyonu 

varlığında Pt elektrotta etanolün elektroyükseltgenmesi çalışılmıştır. Dönüşümlü 

voltametrik deney sonuçları etanolün elektroyükseltgenmesine ait pik akım 

yoğunluklarının Eu3+ varlığında arttığını göstermiştir. Artışa neden olan 

mekanizmanın ilk analizi verilmiştir. Bu artış, CO yükseltgenmesine ait pik 

potansiyelinin Eu3+ çözeltisi eklendikten sonra başlangıç potansiyelinin negatif 

olarak yön değiştirdiğini gösteren CO’in sıyırma voltametrisi yöntemi ile 

incelenmiştir. (Liu ve ark., 2007).  

 

         Ermete Antolini tarafından yapılan bir çalışmada, bazı düşük molekül ağırlıklı 

alkoller üzerinde yakıt pillerinin çalışma performansı karşılaştırılarak doğrudan alkol 

yakıt pillerinde, etanolün metanol yerine kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Doğrudan alkol yakıt pillerinin performansını arttırmak için etanolün 

elektroyükseltgenmesinde platinden daha aktif anot katalizörleri geliştirmek büyük 

önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışmada katalizörlerin kimyasal ve fiziksel 

karakteristikleri arasındaki ilişkilere ( katalizör bileşimi, alaşımlanma durumu ve 

oksitlerin varlığı) ve etanolün yükseltgenme reaksiyonundaki aktivitelerine dikkat 

çekerek doğrudan alkol yakıt pilleri için anot ve katot materyalleri olarak test edilen 

katalizörlere genel bir bakış sunulmuştur (Antolini, 2007). 

 
         Çok duvarlı karbon nanotüpler üzerine yüksek oranda dağıtılan kontrollü 

büyüklükteki Pt nanopartiküller (Pt/MWCNTs) hazırlamak için hidrotermal bir metot 

geliştirilmiştir. Pt nanopartiküllerin büyüklüğü sentezlerdeki pH çözeltisi ile 

değişmektedir. 3,0, 4,2 ve 9,1 nm büyüklüğündeki Pt nanopartiküller sırasıyla pH 13, 

12 ve 10’da elde edilmiştir. Pt/MWCNT kompozitler üretildikten sonra, metanolün 

elektroyükseltgenmesinde kronoamperometri ve dönüşümlü voltametrinin farklı 

özellikleri bulunmuştur. Sonuçlar daha küçük çapta Pt biriktirilen Pt/MWCNT 

nanokompozitlerin metanolün yükseltgenmesinde daha yüksek elektrokatalitik 

aktivite sergilediğini göstermiştir. X-Ray difraksiyonu (XRD), transmisyon elektron 

mikroskopu (TEM) ve X-Ray fotoelektron spektroskopisi (XPS) karakterizasyonuyla 

büyüklüğe bağlı aktiviteler belirlenmiştir (Chen ve Lu, 2007).  
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         Asidik ortamdaki metanolün yükseltgenme reaksiyonunda Ptx(Ru–Ir)1−x/C tipi 

üçlü katalizör bileşimindeki varyasyonların etkisi bildirilmiştir ve x için 0,25, 0,50 ve 

0,75 değerleri verilmiştir. Katalizörler sol-jel metoduyla hazırlanmıştır ve X-Ray 

difraksiyon (XRD), transmisyon elektron mikroskopu (TEM), atomik absorpsiyon 

spektroskopisi (AAS) ve enerji dağıtıcı X-ray (EDX) analizleri tarafından karakterize 

edilmiştir. Sol-jel depozitlerinin nanometrik karakteri(2,8-3,2 nm) XRD, TEM, EDX 

ve AAS analizleriyle belirlenmiştir ve bileşimlerdeki metalik oranının tahmin edilen 

değere çok yakın olduğu gösterilmiştir. Metanolün yükseltgenmesinde dönüşümlü 

voltamogramların başlangıç reaksiyonunun Pt0,75–Ru0,25/C (E-Tek) ticari kompozite 

göre test edilen bütün üçlü katalizörler için daha az pozitif potansiyellerde meydana 

geldiği görülmüştür. Kararlı hal polarizasyon deneyleri (Tafel grafikleri) başlangıç 

reaksiyonunun daha düşük potansiyellere doğru yön değiştirdiğini açıkladığına göre 

Pt0,25(Ru–Ir)0,75/C katalizörünün metanolün yükseltgenmesinde daha aktif olduğu 

gösterilmiştir. Ayrıca sabit potansiyel elektrolizleri Pt’ne Ru ve Ir ilavesinin 

metanolün yükseltgenmesi boyunca üretilen adsorplanmış türlerin zehirleme etkisini 

azalttığı öne sürülmüştür. Sonuç olarak Pt0,25(Ru–Ir)0,75/C kompozit katalizörünün 

pratik uygulamalar için büyük bir umut verdiği öngörülmüştür (Eguiluz ve ark.,  

2007).  

 

         Kim ve Park tarafından yapılan bir çalışmada, karbon destekleri ve iletken 

polimer destekleri üzerine Pt-Ru nanopartiküllerinin elektrokimyasal biriktirilmesi ve 

elektrokatalitik aktiviteleri araştırılmıştır. Ortalama 3–8 nm büyüklüğündeki Pt-Ru 

katalizörler potansiyel taramalı kaplama metoduyla destekler üzerinde 

biriktirilmiştir. Biriktirilen katalizörlerin içeriği kaplama zamanını arttırarak 

yükseltilmiştir. Polianilin ve karbon siyahı katalizör desteği olarak karşılaştırılmış ve 

seçilmiştir. Pt-Ru destek katalizörünün partikül çapı ve morfolojik yapısı 

transmisyon elektron mikroskopu (TEM) ve X-ray difraksiyonu (XRD) kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Metanolün yükseltgenmesinde Pt-Ru destek katalizörünün 

elektrokimyasal davranışı metanol çözeltisinde, kronoamperometri ve karakteristik 

akım-voltaj eğrilerine göre araştırılmıştır. Sonuç olarak, elektrokimyasal aktivitenin 

kaplama zamanının artmasıyla arttığı, 24 dakikada maksimuma ulaştığı ve sonra 
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azaldığı bulunmuştur. Polianilin destekli katalizörün spesifik akım yoğunluğu karbon 

siyahı destekli olandan daha yüksektir. Arttırılmış elektrokatalitik aktivitenin 

polianilinin daha yüksek elektriksel iletkenliğe sahip olmasıyla, katalizörün arttırılan 

elektrokimyasal yüzey alanıyla ya da daha yüksek iyon difüzyonu davranışıyla ilgili 

olduğu kanısına varılmıştır (Kim ve Park, 2007). 

 

         Pd bazik ortamda 1-propanol ve 2-propanol’ün yükseltgenmesinde 

elektrokatalizör olarak araştırılmıştır ve yaygın olan Pt katalizörü ile 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar göre Pd’nin 1-propanol ve 2-propanol’ün 

yükseltgenmesinde iyi bir elektrokatalizör olduğu gösterilmiştir. 1-propanol ve 2-

propanol’ün yükseltgenme reaksiyonunun Pt elektrotta daha düşük bir aktivite 

gösterdiği ancak 1-propanol ve 2-propanol’ün yükseltgenme reaksiyonunun bazik 

ortamda Pd elektrotta daha yüksek bir aktivite gösterdiği bulunmuştur.  Pd elektrotta 

1-propanol ve 2-propanol’ün yükseltgenme akım yoğunluğunun eş potansiyellerde 

metanolün yükseltgenmesinden daha yüksek olduğu ve Pd elektrotta 1-propanol ve 

2-propanol’ün yükseltgenmesine ait başlangıç potansiyellerinin metanolün 

yükseltgenmesine göre daha negatif olduğu bulunmuştur. Pd elektrotta 1-propanol ve 

2-propanol’ün yükseltgenmesinin kararlı bir performans sergilediği görülmüştür. 

Sonuçlarda Pd’nin bazik ortamda 1-propanol ve 2-propanol’ün yükseltgenmesi için 

Pt’nin yerini alabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada bazik ortamda 1-propanol ve 2-

propanol’ün elektroyükseltgenmesi için etkili bir elektrokatalizör olarak Pd’nin 

gelecek vadeden bir seçenek olduğu sonucuna varılmıştır (Liu ve ark., 2007). 

 

         Platin küçük organik moleküllerin elektrokimyasal yükseltgenmesinde üzerinde 

en çok araştırma yapılan katalizördür. Bu, metal aktif kısımlara adsorplanarak 

doğrudan alkol yakıt pillerinin verimini azaltan CO’in gideriminde ve organik 

bileşiklerin yükseltgenmesinde yüksek potansiyel göstermektedir. Etanol doğrudan 

alkol yakıt pili sistemleri için ideal bir yakıttır ancak yükseltgenme sonunda CO2 

oluşumu nedeniyle problemler oluşturmaktadır. Bu çalışmada Pt-Rh/C katalizörünün 

CO2 oluşumu üzerine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca diferansiyel elektrokimyasal kütle 

spektroskopisi tekniği Pt-Rh/C katalizörünün Pt/C katalizörüne göre etanolün 

yükseltgenmesini artırdığını göstermiştir. Etanolün CO2’e yükseltgenmesinde 
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faradaik akım verimi Pt/C’de 0,08’den 0,5 V’a Pt47Rh53/C katalizöründe 0,7 V’a 

artmıştır. Pt-Rh/C elektrotlarında elektronik etkilerin etanolün yükseltgenme 

mekanizmasında anahtar bir yol oynadığı sonucuna varılmıştır (Bergamaski ve ark., 

2008). 

 
         Maiyalagan tarafından yapılan bir çalışmada, Pt nanopartikül dağıtılmış poli(o-

fenilendiamin) (PoPD) nanotüp elektrotların elektrokimyasal sentezi ve 

karakterizasyonu bildirilmiştir. Elektrotların morfolojisi transmisyon elektron 

mikroskopu (TEM), atomik kuvvet mikroskopu(AFM) ve taramalı elektron 

mikroskopu (SEM) yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Metanolün 

yükseltgenmesinde katalitik aktivite ve kararlılık dönüşümlü voltametri ve 

kronoamperometri kullanılarak çalışılmıştır. Sonuçlar poli(o-fenilendiamin) (PoPD) 

nanotüp elektrotların metanolün yükseltgenmesinde Pt nanopartiküllerin katalitik 

aktivitesini önemli oaranda arttırdığını göstermiştir. Elde edilen sonuçlar daha 

yüksek aktivite için, Pt partiküllerinin dağıtımının katalitik cevap ile bağlantılı 

olduğunu kanıtlamıştır. Kronoamperometrik cevap ticari 20 wt.% Pt/C (E-TEK) 

elektrot ile karşılaştırıldığında nanotüp destekli elektrodun daha iyi aktivite ve 

kararlılığa sahip olduğunu doğrulamıştır. Poli(o-fenilendiamin)’nin nanotübüler 

morfolojisi metanolün katalitik merkezlere daha kolay erişimini sağlayan Pt 

partiküllerin etkin dağılımına yardım etmektedir. Pt partiküller modifiye edilmiş 

poli(o-fenilendiamin) nanotüplerin metanolün elektrokatalitik yükseltgenmesinde ve 

elektroaktivitesinde büyük bir artışa neden olduğu bulunmuştur (Maiyalagan, 2008). 

 

         Metanolün elektroyükseltgenmesi Pt modifiye edilmiş Au nanopartiküllerinde 

0,5 M H2SO4/ 1 M CH3OH çözeltisinde çalışılmıştır. Pt biriktirilmiş Au 

nanopartikülleri özel alandaki akım yoğunluklarında saf Pt nanopartiküllerinden daha 

düşük değerler göstermiştir. Ayrıca aktivitenin Pt modifiye edilmiş Au 

nanopartikülleri üzerindeki Pt’nin daha düşük miktarıyla azaldığı bulunmuştur. Bu 

sonuçlar Pt modifiye edilmiş Au nanopartiküllerinin gerçek aktivitesinin 

Pt/C’nunkinden daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu olay ya kuvvetli Pt-CO 

bağlarından ya da metanolün elektroyükseltgenmesindeki grup etkisinin 

zayıflığından dolayı olabilmektedir. Buna ilaveten Pt spesifik akım yoğunluğunda Pt 

modifiye edilmiş Au nanopartiküllerinin saf Pt nanopartiküllerinden daha yüksek 
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değerler gösterdiği bulunmuştur. Bu arttırılmış elektrokatalitik aktivite 

elektroyükseltgenme reaksiyonu için Pt kullanımını en yüksek seviyeye taşıyan Pt 

modifiye edilmiş Au nanopartiküllerinin yüzey yapısının reaksiyona daha uygun 

olmasına atfedilmiştir ( Park ve ark., 2008). 

 

2.2. Polivinilferrosen Modifiye Elektrotlar 

 

         Ferrosen tersinir bir elektron aktarımıyla, kolaylıkla ferrosenyum katyonuna 

yükseltgenebilen fonksiyonel bir moleküldür. Vinilferrosenin, ferrosen içeren 

doymamış bileşiklerden radikal homo ve kopolimerizasyonuyla, sentezlendiği 

bulunmuştur (Aso ve ark., 1969). 

 

         Elektrot yüzeyinin kaplanmasında, metilen klorürdeki polivinilferrosen (PVF) 

çözeltisinden; a) Elektrot yüzeyine elektrokimyasal çöktürme b) Daldırıp kurutma ya 

da damlatma-döndürerek buharlaştırma yöntemleri kullanılabilir. Elektrokimyasal 

çöktürme yönteminde polimer çözeltisine daldırılan elektroda uygun bir gerilim 

uygulanarak yapılan elektrolizle polimerin yükseltgenmiş formu elektrot yüzeyinde 

biriktirilir. Daldırıp-kurutma yönteminde elektrot polimer çözeltisinde bir süre 

bekletildikten sonra kurutulur, damlatma-döndürerek buharlaştırma yönteminde ise 

elektrot yüzeyine polimer çözeltisi damlatılıp elektrodun döndürülmesi yoluyla 

çözücü buharlaştırılır. PVF bir redoks polimeridir, yani polimerin kendisi de 

elektroaktiftir. Elektriksel iletkenlik polimerin yapısındaki yükseltgenmiş ve 

indirgenmiş gruplar arasında elektron atlaması yoluyla sağlanır. Değişik yöntemler 

kullanılarak PVF ile kaplanan elektrotlarda yüzeye bağlanmış bir ferrosen biriminin 

tersinir bir yükseltgenme indirgenme tepkimesi verdiği bulunmuştur (Umana, 1980, 

Gülce, 1993). 

 

                  
Şekil 2.1. Ferrosen biriminin yükseltgenme- indirgenme tepkimesi (Umana, 1980) 
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         Elektrokimyasal olarak katkılanmış PVF filmleri, metilen klorürde çözünmüş 

PVF’nin sabit gerilimdeki anodik elektrolizi ile hazırlanmıştır. Elektrot yüzeyine 

biriktirilen polimerin, ClO4
- karşıt anyonu ile ferrosen ve ferrosenyum gruplarını 

içeren kısmen yükseltgenmiş bir yapıda olduğu ileri sürülmüştür     (Shirota ve ark., 

1984). 

                                                      
Şekil 2.2. Elektrokimyasal olarak katkılanmış PVF (Shirota ve ark., 1984) 

 

         Elektrokimyasal olarak biriktirilmiş PVF’in dağılmış yansıma (electronic 

diffuse reflection) spektrumunda, 460 ve 635 nm’de ferrosen ve ferrosenyuma ait 

absorbsiyon pikleri gözlenmiştir. Bu polimerin oda sıcaklığındaki yaklaşık iletkenliği 

1×10-5 S.cm-1 olarak ölçülmüştür. Bu iletkenliğin katkılama derecesine bağlı olduğu 

%60 katkılama derecesiyle en büyük iletkenlik değerinin elde edildiği belirtilmiştir. 

 

         Pt elektrot üzerine anodik elektrolizle biriktirilmiş PVF filmlerinin kararlı, hızlı 

ve tersinir redoks davranışları gösterdiği Bard grubu tarafından belirlenmiştir. 

Ferrosen ve ferrosenyum içeren kısmen yükseltgenmiş polimer filmi sabit ve 

tekrarlanabilir gerilim göstermişlerdir. Bu elektrotların referans elektrot olarak 

kullanılabilirliği denenmiştir. 0,1 M TBAP içeren asetonitrilde 3,1 mm 

tiyoantrasenin bu referans elektroda karşı Pt elektrottaki yükseltgenmesi amacıyla  

21 saat sürekli gerilim taraması yapılmıştır. Bu süre içinde ±2 mV ortalama bir 

sapma ile sabit pik gerilimi ölçülmüştür. Ancak benzonitril, metanol, 

dimetilformamit ve suyun çözücü olarak kullanıldığı deneylerde elektrodun 

kararlılığının daha az olduğu gözlenmiştir (Peerce ve Bard., 1980). 
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         Daldırma kurutma yöntemiyle kaplanmış PVF film elektrotların dönüşümlü 

voltametrik ve kronoamperometrik davranışlarına destek elektrolitin türünün ve 

derişiminin etkisi incelenmiştir. Kullanılan destek elektrolitin türü ve derişimi ile pik 

gerilim ve akımlarının değiştiği gözlenmiştir. Bunun nedeni yüzeydeki filmin 

yükseltgenmesi sonucu elektrolit anyonların yapıya girerek tuz oluşturması ile 

açıklanmıştır. Elektrolit derişiminin artmasıyla yükseltgenmiş filmin daha da yoğun 

bir yapı oluşturduğu ve difüzyonun güçleştiği belirtilmiştir. Doldurulabilen pillerde 

elektrot malzemesi olarak poliasetilen ve poli-p-fenilen gibi iletken π-konjuge 

polimerlerin kullanımı araştırılmaktadır. Bu iletken polimerlerin dikkat çekici 

özelliklerinden biri film oluşturabilmeleridir. Bu polimerlerin iletkenlikleri yüksek 

olmakla birlikte bazı dezavantajları vardır. Coulomb verimlerinin, katkılama 

düzeylerinin, boşalma hızlarının ve yük tutma yeteneklerinin düşük olduğu 

belirtilmiştir. Pellet tipi PVF elektrotlar ile sulu ve susuz ortamda kaydedilen 

yükselme boşalma eğrilerinde uygun gerilim düzlüğü ve yüksek kulomb verimi 

gözlenmiştir. PVF’e grafit tozunun karıştırılmasıyla boşalma hızının arttığı 

bulunmuştur. Doldurulabilen pillerde elektroaktif madde olarak PVF kullanılmasının 

umut verici olduğu belirtilmiştir (Iwakura ve ark., 1987). 

 

         Gülce ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada elektroyükseltgenme ile 

hazırlanan PVF+ClO4
- polimerinin çözeltideki anyonlara karşı oldukça duyarlı 

olduğu ve anyonların iyon değişimi yoluyla yapısında biriktirebildiği belirlenmiştir. 

Polimerin bu davranışı dönüşümlü voltametri, IR ve UV spektroskopisi ve DSC 

yöntemleri ile incelenerek açıklanmıştır. PVF+ClO4
- filminin bu özelliğinden 

yararlanarak iyodür, tiyosiyanat ve siyanür anyonları iyon değişimi yoluyla polimer 

yapıda biriktirilmiştir. Bu şekilde ön deriştirme yapılarak diferansiyel puls anodik 

sıyırma yöntemi ile yükseltgenme akımları ölçülerek 10-10 M kadar seyreltik anyon 

çözeltilerinin analizi yapılabilmiştir (Gülce ve ark., 1995-c). Aynı çalışma grubu 

PVF+ClO4
- modifiye elektrodunun TBAP içeren asetonitrildeki elektrokimyasal 

davranışlarını incelemiştir. Bu çalışmada antresen ile çeşitli mono ve disubstitue 

antresenlerin elektroindirgenme  elektroyükseltgenmelerinde  katalitik etki gösterdiği 

bulunmuştur (Gülce ve ark., 1994-a/b). 
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         PVF+ClO4
- modifiye elektroduna glukoz oksidaz enziminin tutuklanmasıyla 

ilgili yapılan bir çalışma, polivinilferrosenyum perklorat (PVF+ClO4
-) yapısındaki 

ferrosenyum/ferrosen merkezinden dolayı modifiye edilmiş bu yüzeyin elektroaktif 

olduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda yapısındaki bu redoks merkezinin H2O2 nin 

yükseltgenmesinde aracı olarak etki ettiği belirtilmiştir. Çözücü tipinin elektrolit 

yapısının ve derişiminin elektron transfer hızına etki ettiği vurgulanmıştır. 

PVF+ClO4
- filminin oksijenli ortamda glukoz tayininde hassas, hızlı, kararlı ve 

maliyeti düşük glukoz sensörü oluşturmada etkili olduğu ve askorbik asit gibi 

engelleyicilerden etkilenmediği belirtilmiştir. Akım cevabının enzim elektroduna 

uygulanan sabit potansiyelde 30 mM glukoz derişimine kadar lineerlik gösterdiği 

bulunmuştur. Amperometrik cevabın polimerik filmin kalınlığına bağlı olarak 

lineerlik gösterdiği, belli bir kalınlığa ulaştığında doygunluk değerinin gözlendiği 

ifade edilmiştir. Elektrodun duyarlılığının literatürde belirtilenlerden çok daha fazla 

olduğu belirtilmiştir ( Gülce ve ark., 1995). 

 

         Elektrokimyasal çöktürme ile hazırlanan PVF+ClO4
- filmlerine glukozoksidaz 

ve invertaz enzimleri aynı anda tutuklanarak sukroz tayini için bir enzim elektrodu 

hazırlanmıştır. İnvertazın varlığında sukrozun yükseltgenmesi ile oluşan α-glukozun 

β-glukoza dönüşümü için üçüncü bir enzim olarak mutoratoaz enzimi kullanılmamış, 

mutarasyon için fosfat iyonları kullanılmıştır. Hazırlanan enzim elektrodunun 

duyarlılık, kararlılık ve cevap süresi açısından oldukça iyi olduğu belirlenmiştir 

(Gülce ve ark., 1995-b). 

 

         Daha önceden hazırlanmış olan metilen klorür içindeki perklorat karşıt iyonları 

ile hazırlanmış PVF filmine karşıt iyon olarak tetrafloraborat ve hekzaflorafosfat 

iyonları eklenerek elektrokimyasal kuartz kristal mikrobalans verileri tespit 

edilmiştir. Bu PVF+ClO4
- filmini 0,1 M NaClO4, 0,1 M sodyumhekzaflorofosfat ve 

sodyumtetrafloroborat çözeltilerinde voltamogramları kaydedilmiştir. Dönüşümlü 

voltametrik EQCM deneyleri film kütlesinde ve yük’ de ilk ve sonraki döngüler 

arasında değişiklikler tespit etmiştir. Tüm destek elektrolitlerde toplam kütle 

değişikliği ve harcanan yük miktarı ilk yükseltgenme döngüsünde sonraki potansiyel 

döngülere göre daha fazladır. İlk döngüde PVF’ in bir ya da birkaç yükseltgenmiş 
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formunun yakalanması bunun nedeni olarak gösterilmiştir. Film yükseltgenme 

derecesi kinetik olarak kontrol edilir ve karşıt iyon şu sıra ile değişir:    

tetrafloraborat, perklorat, hekzaflorofosfat. Tüm karşıt iyonlar için yüksek tarama  

hızlarında daha az film yükseltgenmesi olur. En yüksek tarama hızı için 0,080 V.s-1 

çözeltiden yükseltgenen filme giren su miktarı tetrafloraboratta veya  

hekzaflorofosfat çözeltilerinde daha fazladır. Daha düşük tarama hızlarında bu 

farklar daha az belirgin olmasına rağmen halen görülmektedir. Kinetik olarak kontrol 

edilebilen durumlarda filmdeki serbest hacimdeki azalma filme gelen toplam karşıt 

iyon miktarını ve çözücüyü sınırlar (Bruckenstein ve ark., 2000). 

 

         Gülce ve çalışma grubunun alkol tayini ile ilgili gerçekleştirdikleri bir 

çalışmada Pt elektrot üzerine PVF+ClO4
- filmi kaplanarak alkol oksidaz enziminin 

tutuklanması sağlanmıştır. Enzimatik reaksiyonlar sonucu üretilen H2O2’in 

elektroyükseltgenmesinden gelen akım  cevabı  doygun  kalomel elektroda  karşı 

+0,7 V’da  ölçülmüştür. Optimum pH’ın 30oC’da 8,0 olduğu çalışmada enzim 

elektrot hassaslığının metanol > etanol > n-butanol > benzilalkol sırasında azaldığı 

bulunmuştur. Doğrusal çalışma aralığının metanol için 3,7 mM, n-butanol için       

6,2 mM ve benzil alkol için 5,2 mM olduğu belirtilmiştir. Hazırlanan bu alkol 

sensörünün  tayin limitinin literatürde belirtilenlerden daha iyi olduğu ve redoks 

polimerinin (PVF+) alkol oksidazın tutuklanması için uygun olduğu ifade edilmiştir 

(Gülce ve ark., 2002). 

 

         Gülce’nin laktoz tayini için gerçekleştirdiği çalışmada yine Pt elektrot üzerine 

PVF+ClO4
- filmi kaplanmış, β galaktosidaz ve GOD enzimlerinin birlikte 

tutuklanması sağlanmıştır. Geliştirilen enzim elektrodunun cevabı doygun kalomel 

elektroda karşı +0,7 V’da, enzimatik reaksiyonlar neticesinde üretilen H2O2’in 

elektroyükseltgenmesine göre bulunmuştur. Elektrot akım cevabı (μA) 0,5 mM dan 

daha düşük laktoz derişiminin tayinine imkan vermiştir. pH 7,8’de elektrot cevabının 

maksimum düzeyde olduğu, askorbik asit gibi engelleyicilerden etkilenmediği 

belirtilmiştir (Gülce ve ark., 2002). 
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         PVF+ClO4
- matriksinin Pt elektrot yüzeyine kaplanarak galaktoz tayininin 

gerçekleştirildiği çalışmada galaktoz oksidaz enzimi tutuklanmış, doygun kalomel 

elektroda karşı +0,7 V’da akım cevabına bakılmıştır. Cevap zamanının 30-40 saniye, 

doğrusal çalışma aralığının 40 mM galaktoz olduğu bulunmuştur. Cevap zamanının 

literatürde belirtilenlerden daha hızlı, doğrusal çalışma aralığının daha yüksek olduğu 

ifade edilmiştir (Gülce ve ark., 2002). 

 

         Polivinilferrosen perklorat Pt elektrot yüzeyine kaplanarak kolin oksidaz 

enzimi tutuklanmış enzim elektrot hazırlanarak kolin tayini gerçekleştirilmiştir. 

Kolin oksidaz,  kolinin betain’ e yükseltgenmesini katalizlemektedir ve H2O2 

üretilmektedir. Polinilferrosenyum merkezleri tarafından katalizlenen H2O2’in 

yükseltgenme akımı ölçülmüştür. Kolin derişiminin, tutuklanan enzim miktarının, 

çalışma pH’ının ve sıcaklığın enzim elektrodun cevabına etkileri araştırılmıştır. 

Ayrıca girişim yapan türlerin etkileride araştırılmıştır. Cevap zamanının                 

60–70 saniye, doğrusal çalışma aralığının üst sınırı 1,2 mM kolin derişimi olduğu 

bulunmuştur. Minimum substrat derişiminin tespit edilebilen akımı 4,0 10-6 M kolin 

derişimi olduğu bulunmuştur. Bu immobilize enzim sisteminin görünür       

Michaelis-Menten sabiti ve aktivasyon enerjisi sırasıyla 2,32 mM ve                   

38,91 kJ/mol‘dür( Gülce ve ark., 2003). 

×

 

         Pt elektrot üzerine PVF+ClO4
- matriksi kaplanmış, kolin oksidaz ve asetilkolin 

oksidaz enzimlerinin tutuklanması ile yeni bir enzim elektrot geliştirilmiştir. 

Geliştirilen enzim elektrodunun cevabı doygun kalomel elektroda karşı +0,7 V’ da, 

enzimatik reaksiyonlar neticesinde üretilen H2O2‘ in elektroyükseltgenmesine göre 

bulunmuştur. Polimerik film kalınlığının, sıcaklığın, substrat ve enzim derişiminin 

enzim elektrot cevabına etkileri araştırılmıştır. Optimum pH 25oC’da  pH 7,4 olarak 

bulunmuştur. Cevap zamanının 30–50 saniye, doğrusal çalışma aralığının üst sınırı 

1,2 mM kolin ve asetilkolin derişimi ve tespit edilebilen akım 1,0×10-6 M substrat 

derişimi olduğu bulunmuştur. Görünür Michaelis-Menten sabiti ve aktivasyon 

enerjisi sırasıyla 1,74 mM ve 14,92 kJ. mol-1’dür. Ayrıca  girişim yapan türlerin 

etkileri ve enzim elektrotların kararlılığı araştırılmıştır (Şen ve ark., 2004).  
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         Kimyasal olarak modifiye edilmiş camsı karbon elektrotlarla anodik sıyırma 

voltametri yöntemi ile klorür iyonu içeren çözeltilerde altın tayini yapılmıştır. Camsı 

karbon elektot polivinilferrosen içeren metilen klorür çözeltisine daldırılmış ve sonra 

çözücünün buharlaşması ile yüzeyin polimerle kaplanması sağlanmıştır. Altının tetra 

halo kompleksleri olan, tetrakloroaurat(III) ve tetrabromoaurat(III) iyonlarının; 

polimer kaplanmış elektrodun altın(III) iyonu içeren bu çözeltilerde bekletilmesi 

sırasında metalik altına indirgendiği bulunmuştur. Bu reaksiyondan, metalik altının 

anodik sıyırmadan önce katodik elektrolize gerek duyulmadan önderiştirmesinin 

yapılabileceği bulunmuştur. Önderiştirme süresi, film kalınlığı ve girişim 

yapabilecek Cu(II) iyonları bulunma etkileri araştırılmıştır (Kavanoz ve ark., 2004). 

 
         O2’nin elektrokimyasal indirgenmesi kaplanmamış (GC) camsı karbon 

elektrotta ve polivinilferrosen (PVF) kaplı GC elektrotta, 0,1 M NaClO4 çözeltisi ve 

farklı pH’larda fosfat tampon çözeltileri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmalarda 

dönüşümlü voltametri ve kronoamperometri yöntemleri kullanılmıştır. 0,1 M NaClO4 

çözeltisinde ve pH’ın 6’dan büyük olduğu fosfat tampon çözeltilerinde PVF kaplı 

GC elektrotta SCE’ye karşı -0,55 V ve -0,8 V’da oksijenin indirgenmesine ait iki pik, 

GC elektrotta SCE’ye karşı -0,83 V’da oksijenin indirgenmesine ait tek pik 

gözlemlenmiştir.  PVF  kaplı  GC elektrotta  gözlenen  iki  pikin O2’nin  2  adımda   

4 elektronlu olarak indirgenmesine ait olduğu tespit edilmiştir. Birinci pikin O2’nin 

H2O2’e iki elektronlu indirgenmesine, ikinci pikin ise H2O2’in H2O’ya 2 elektronlu 

olarak indirgenmesine ait olduğu bulunmuştur (Gökdoğan ve ark., 2006). 

 

        Yijun ve Xiangqun tarafından yapılan bir çalışmada, saf iyonik sıvılarda (IL) ve 

0,1 M iyonik sıvıların sulu çözeltilerinde poli(vinilferrosen) (PVF)’nin iyon-çözücü 

mekanizmasının sistematik elektrokimyasal karakterizasyonu bildirilmiştir. Bu 

çalışmada tek solvatasyonun ve IL’nin iyonik özelliklerinin önemli bir şekilde 

engelleyicileri ve PVF redoks değişiminin iyon-çözücü transfer mekanizmalarını 

etkilediği gösterilmiştir. PVF’nin hem faradayik hem de faradayik olmayan 

proseslerinin saf IL çözeltilerinde tek tersinmez engelleyici etkisini açıklamak için 

kullanıldığı kare bir model vurgulanmıştır. Elektrokimyasal kuartz kristal 

mikrobalans tekniği 0,1 M 1-bütil-3-metil imidazolyum tetrafloroborat ve 0,1 M 

metansülfonat IL içerisinde PVF redoks proseslerini karakterize etmek için 
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kullanılmıştır. Bu çözeltilerin arasındaki farklar dönüşümlü voltamogramlar ile 

gözlemlenmiştir. Sonuçlarda 0,1 M metansülfonat IL çözeltisinde güçlü IL-polimer 

etkileşiminin var olduğu ve sadece anyonların değil IL moleküllerininde PVF 

matriksini etkilediği önerilmiştir. Katyonlar daha sonra, PVF’nin yükseltgenmesinde 

aşırı olan pozitif yükü dengelemek için PVF matriksinden taşınmıştır.  IL’nin sadece 

bir elektrolit olmadığı aynı zamanda PVF redoks değişim prosesinde bir çözücü 

olduğu kanıtlanmıştır. Dağılım, dipol tümevarım, dipol yönlendirme, hidrojen bağları 

ya da iyonik/ yük-yük etkileşimlerini içeren PVF ve IL arasındaki etkileşimlerin 

çeşitli tipleri PVF redoks dinamiğini önemli oranda değiştirmektedir. Bu nedenle 

IL’nin yapısal ve kimyasal özelliklerindeki büyük farklılık ve diğerlerinden ayıran 

özellikleri IL-polimer etkileşimlerini açıklamayı, iletken polimerleri rahatlatma 

proseslerini ve çeşitli uygulamalar için redoks değişim mekanizmalarını dinamik 

olarak kontrol etmeyi sağlamaktadır (Yijun ve Xiangqun, 2008). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 
 
 
3.1. Kullanılan Deneysel Yöntemler  
 
 
3.1.1.  Kronoamperometri 
 
 
         Amperometrik elektrotlar sabit voltaj altında çalışan hücreden ibarettir. 

Elektroda sabit potansiyel uygulanarak sistemin termodinamik dengesi bozulur. 

Sistemde buna tepki olarak elektrodun daldırıldığı çözeltide bulunan tayin edilecek 

maddenin elektrot yüzeyinde indirgenmesi veya yükseltgenmesi sonucu bir akım 

oluşur. Amperometrinin esası oluşan bu akımın ölçülmesine dayanır.  

Elektrot yüzeyinde;  

O+e- R                                                                                                                 (3.1) 

şeklinde bir elektrokimyasal olay gerçekleştiği düşünülürse, elektroda uygulanan 

potansiyel, bu olayın toplam hızını etkiler. Redoks potansiyelinden (Eº) daha pozitif 

potansiyellerde, “O” türünün “R” türüne dönüşmesi söz konusu değilken, bu 

potansiyelden daha negatif potansiyellerde elektrokimyasal olay, difüzyon 

kontrollüdür (yani, “O” molekülleri, elektrot yüzeyine ulaşır ulaşmaz elektroliz olur). 

Başlangıçta çözeltide sadece “O” türü bulunmaktadır. Potansiyel basamağı 

uygulandıktan sonra, elektrot yüzeyindeki “O” türü derişimi sıfıra kadar azalır ve bu 

esnada elektrot ile çözelti ara yüzeyinde bir derişim farklanması meydana gelir. 

Çözeltideki “O” türleri elektrot yüzeyine difüze olup, “R” türüne dönüşürken, 

difüzyon tabakası çözelti tarafına doğru genişler. Bu esnada oluşan akımın, zamanın 

bir fonksiyonu olarak kaydedilmesi tekniği “kronoamperometri” olarak adlandırılır. 

Kronoamperometri deneylerinde çalışma elektroduna uygulanan etki, sabit bir 

gerilim basamağı uyarmasıdır (Şekil 3.1a). Başlangıçta çalışma elektrodunun 

gerilimi pozitiftir, t=0 anında çalışma elektrodunun gerilimi elektrot yüzeyinde 

tepkiyen derişimini bir anda sıfıra götürecek ölçüde negatif olan bir Eson değerine 

atlatılmaktadır. Sistemin bu uyarıya cevabı zamana bağlı olarak değişen bir akımdır 

(Şekil 3.1b). Oluşan akımın zamanla değişimi Cottrell eşitliği ile verilmiştir.  

       I= 
2

1
2

1
0

2
1

t

CnFAD

π
                                                                                                 (3.2)                         
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         Cottrell eşitliğinden de görüldüğü gibi akım, geçen sürenin karekökü ile ters 

orantılıdır (Bard ve Faulkner, 1980). 

 

Şekil 3.1. a)Kronoamperometrik uyarı b)Kronoamperometrik cevap (Bard ve Faulkner, 1980) 
 

3.1.2. Dönüşümlü Voltametri 

 

         Elektroaktif maddeyi içeren durgun bir çözeltide, bir mikroelektroda zamanla 

doğrusal olarak artan bir gerilim programı uygulandığında, akım-gerilim eğrisinin bir 

pik şeklinde çıktığı görülmüştür. Bu uygulamada gerilim taraması ileri yönde belli 

bir gerilim değerine ulaştıktan sonra yine doğrusal olarak azalacak biçimde terse 

çevrilir. İleri tarama esnasında oluşan ürün, ters taramada tekrar reaktife 

dönüştürülebilir. İleri taramada indirgenme olmuşsa, ters taramada yükseltgenme 

meydana gelir. İleri ve geri yöndeki yöndeki gerilim tarama hızları aynı tutulabildiği 

gibi, istendiğinde farklı tarama hızlarıda kullanılabilir. Ayrıca ileri ve geri yöndeki 

tarama bir kez yapılabildiği gibi (tek döngülü voltametri), birçok kez de 

uygulanabilir (çok döngülü voltametri). Şekil 3.2’de dönüşümlü voltametride 

elektroda uygulanan gerilim programı ile elde edilen tipik bir dönüşümlü 

voltamogram görülmektedir.  

 

 

Şekil 3.2. (a)Dönüşümlü voltametride elektroda uygulanan gerilim programı (b)Elde edilen akım-
gerilim eğrisi 
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         Gerilim taraması sırasında çalışma elektrodunda gerçekleşen elektrot 

tepkimesinin ürünü gerilim tarama yönü ters çevrildiğinde tekrar elektrot 

tepkimesine girebilir. İleri yöndeki gerilim taraması sırasında oluşan elektrot 

tepkimesi tersinir ise, geri yöndeki gerilim taraması sırasında gözlenen pik akımı ileri 

yöndeki gerilim taraması sırasında gözlenen pik akımına eşit olur.  

 

         Elektrot-çözelti ara yüzeyinde meydana gelen heterojen reaksiyonunun tersinir 

indirgenme reaksiyonu olduğu ve elektrot reaksiyonu başlamadan önce, çözelti 

ortamında sadece indirgenebilir “O” türünün bulunduğu kabul edilsin. 

Elektrokimyasal olayın öncesinde ve sonrasında, bu olaya eşlik eden herhangi bir 

kimyasal reaksiyonun da oluşmadığı düşünüldüğünde, tarama hızının çok yavaş 

olması durumunda, akım-potansiyel grafiği belli bir potansiyelden sonra sınır 

akımına ulaşır ve akım potansiyelden bağımsız hale gelir. Tarama hızı arttıkça, akım-

potansiyel grafiği bir pik haline gelir ve bu pik yüksekliği tarama hızı ile doğrusal 

olarak artar. Uygulanan potansiyel, çözeltideki “O” türünü indirgemeye yetecek 

büyüklüğe eriştiğinde, henüz, elektrot yüzeyindeki analit derişimi ile çözeltideki 

analit derişimi birbirine eşittir. Elektrot yüzeyinde “O” türü indirgenmeye başladığı 

andan itibaren, elektrot yüzeyi ile ana çözeltideki “O” derişimi arasında bir fark 

oluşacaktır. Bu derişim farklılığına bağlı olarak, elektrot yüzeyi ile bulk çözelti 

arasında meydana gelen derişim farklanmasının bir sonucu olarak, elektroaktif tür 

elektrot yüzeyine doğru difüzlenecek ve bir akım oluşacaktır. Potansiyel negatife 

doğru kaydıkça, elektrot yüzeyindeki “O” türünün derişimi, çözeltideki “O” türü 

derişimine göre daha az olacaktır. Uygulanan negatif potansiyelin bir sonucu olarak, 

belli bir süre sonunda, “O” türünün elektrot yüzeyindeki derişimi sıfır olacaktır. Hızlı 

taramada, herhangi bir potansiyelde, elektrot yüzeyindeki derişim farklanması, 

kararlı haldeki derişim farklanmasına göre daha büyük ve bunun sonucu olarak da, 

akım daha fazla olacaktır. Elektrot yüzeyindeki “O” türü derişimi sıfır olduğunda, 

derişim farklanmasının azalmasıyla birlikte akım da azalacaktır. Bu etkilerin bir 

sonucu olarak, akım-potansiyel grafiği pik haline dönüşecek ve akım piki de, tarama 

hızındaki artmaya bağlı olarak artacaktır. Potansiyel tarama yönü ters çevrildiğinde 

ve hızlı bir tarama yapıldığında, elektrot yüzeyinde yeteri kadar indirgenmiş “R” türü 

bulunacağından, daha pozitif potansiyellerde R yükseltgenmeye başlayacaktır. Bu 
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yükseltgenmeye bağlı olarak, ters taramada da akım oluşacaktır. İndirgenme 

mekanizmasında gerçekleşen olaylar, yükseltgenme meydana gelirken de aynı 

şekilde tekrarlanacaktır. Ancak indirgenme sırasında elektrot yüzeyinde oluşan “R” 

türü, çözeltiye doğru difüzleneceğinden zıt yöndeki akım piki (anodik akım) katodik 

akımdan biraz daha düşük olacaktır.  

 

         Potansiyel taraması boyunca, bir redoks sistemi dengede kalıyorsa, böyle 

redoks prosesleri “tersinir” olarak adlandırılır. Bir dönüşümlü voltamogram, 

aşağıdaki parametre değerlerini sağlıyorsa, tersinirdir.  

a) Bütün tarama hızlarında ve 25°C’da, katodik ve anodik pik potansiyelleri 

arasındaki fark;  

∆Ep = (Epc – Epa) = (59 / n) mV.  

b) Bütün tarama hızlarında pik akımları oranı;  

ipa / ipc =1  

c) Pik akım fonksiyonu (ip / v1/2), tarama hızından (v) bağımsız.  

         Dönüşümlü voltametri de ileri yöndeki pik akımı için taramalı voltametri de 

uygulanan tüm eşitlikler geçerlidir. Tersinir bir sistem için geri yöndeki pik gerilimi; 

Ep=E1/2+0.0285/n                                                                                                   (3.3) 

Epa-Epk=0.059/nvolt                                                                                              (3.4) 

olmalıdır. 

 

         Tam tersinir sistemler için pik gerilimlerinin orta noktası formal gerilim 

değerine (Eº) eşittir. Dönüşümlü voltamogram incelenmesiyle bir maddenin kaç 

adımda yükseltgenip indirgendiği, incelenen elektrot tepkimesinin tersinir olup 

olmadığı, elektrot tepkimesiyle el ele giden yan kimyasal reaksiyon olup olmadığı, 

elektrot yüzeyine tutunma olup olmadığı anlaşılabilir (Yıldız ve ark., 1997) 
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3.1.3. Dönen Elektrot Voltametrisi 

 

         Hidrodinamik voltametri adını alan voltametrik yöntemde disk şeklindeki bir 

mikroelektrot belli bir hızla döndürülür ve böylece elektroda madde aktarımı 

difüzyon ve konveksiyon ile gerçekleştirilir. 

         Dönen disk elektrot voltametrisi yönteminde geçerli olan kütle aktarım 

katsayısı, 

M = 0,62 D2/3ρ-1/6ω1/2                                                                                             ( 3.5) 

eşitliği ile verilir. Bu eşitlikte D, cm2/s cinsinden difüzyon katsayısı, ω, rad/s 

cinsinden elektrodun açısal dönme hızıdır. Elektrodun 1/s cinsinden dönme frekansı f  

ile gösterilirse, açısal dönme hızı; 

ω = 2πf                                                                                                                   ( 3.6) 

olur. Eşitlikteki ρ ise çözücünün viskozitesinin çözücü yoğunluğuna oranı olan ve 

birimi cm2/s olan kinematik viskozitedir. Bu tür bir elektrotla tersinir bir elektrot 

tepkimesi için elde edilen S şeklindeki dönen disk voltamogramının sınır akım değeri 

Levich eşitliğiyle bulunur: 

 

 is = 0,62 n FAD2/3ρ-1/6 C ω1/2                                                                                 ( 3.7) 
 

         Eşitlikte derişim, mol/cm3 cinsinden alınır. Bu eşitlikten elde edilen 

C
is

2/1ω                                                                                                                   ( 3.8) 

değerine Levich sabiti denir. Görüldüğü gibi sınır akımı derişim ve açısal dönme 

hızının karekökü ile doğru orantılıdır. Bu basit eşitliğin geçerli olduğu bir açısal 

dönme hızı aralığı vardır. Belli bir dönme hızından küçük ve büyük değerlerde 

eşitliğin türetilmesinde yapılan varsayımlar geçerliliğini kaybeder. Disk 

elektrodunun yarıçapı r ise, dönme hızının alt ve üst sınır değerleri ω > 10ρ/ r
2

1r ve 

2× 510 ρ/
2

1r koşulları ile belirlenir. Uygulamada dönme frekansı, f dakikada 

yaklaşık 100 ile 10.000 dönme olarak uygulanır. Bu yöntemde  ayrıca, elektrot 

gerilim  tarama  hızının, elektrodun  dönme  hızına göre  çok  yavaş  olması  istenir. 

Fazla  hızlı  taramalarda  S  şeklinde  eğri  yerine  pik  şeklinde  eğriler  elde  edilir 

(Yıldız ve ark., 1997). 
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3.2. Deneysel Kısım 

3.2.1. Kullanılan Çözücünün Saflaştırılması  

         Bu çalışmada, polimer çözeltisinin hazırlanmasında kullanılan metilen klorür 

(Merck) önce H2S04 ile daha sonra destile su ve %5’lik Na2CO3 ile son olarak da 

destile su ile tekrar yıkandı. Metilen klorüre, CaCl2 eklenerek ön destilasyon yapıldı. 

İki kez de P2O5 üzerinden destillenerek arıtıldı (Smith ve ark., 1976). 

3.2.2. Kullanılan Elektrotlar 
 
         Elektrokimyasal deneylerde çalışma elektrodu olarak 0,0201 cm2 Pt elektrot, 

karşılaştırma elektrodu olarak Ag/AgCl elektrot, karşıt elektrot olarak platin (Pt) tel 

elektrot kullanılmıştır. Çalışma elektrodu her elektrokimyasal çalışmadan önce su ile 

bulamaç haline getirilen 1,0; 0,3 ve 0,05 µm tanecik büyüklüğündeki α-alümina tozu 

ile daha büyük tanecik büyüklüğünden daha küçüğe doğru olmak üzere düzgün bir 

yüzey üzerinde parlatıldı. Bu elektrot daha sonra sırasıyla destile su ve çalışılacak 

çözücü ile yıkanıp kurutulduktan sonra kullanıldı.  

 

3.2.3. Kullanılan Aletler 

Potansiyostat                             : BAS E2p Electrochemical    Analyser                                               

Azot Tüpü                                  : Bursan  A.Ş. (%99,99) 

Elektrokimyasal Hücre              : Basi C-3              

Dönen Disk Elektrot                  : Basi RDE-2                

 
3.2.4. Elektrokimyasal Hücre 
 
         Elektrokimyasal hücre, cam hücrenin Basi C-3 üzerine monte edilmesiyle 

oluşturuldu. Bu hücreye Pt çalışma elektrodu, Pt karşıt elektrodu ve karşılaştırma 

elektrodu yerleştirildi. Diğer iki girişin birine gaz giriş borusu, diğerine ise gaz çıkış 

borusu takılmıştır. 
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                           Şekil 3.4. Elektrokimyasal çalışmaların yapıldığı hücre (Basi C-3) 

3.2.5. Vinilferrosenin Kimyasal Polimerizasyonu  

         Polimerizasyon için Carius tüpü kullanılmıştır. 4,24 g vinilferrosen (Aldrich), 

5,00 mL benzen ve katalizör olarak 0,0328 g AIBN (azobisizobutironitril) azot 

atmosferinde Carius tüpüne konulmuştur. Elde edilen çözelti birkaç kez sıvı azotta 

dondurulup eritilerek gazsızlaştırılmış ve benzen ortamdan uzaklaştırılmıştır. Daha 

sonra tüp vakumda kapatılarak 70°C’da 24 saat süre ile polimerizasyon yapılmıştır. 

Tüpün ağız kısmı kırılmış ve PVF destile benzende çözülerek dışarı alınmıştır. 

Çözelti, içinde saf metil alkol bulunan behere aktarılarak PVF çöktürülmüştür. 

Birkaç kez benzende çözme ve metil alkolde çöktürme işlemleri tekrarlanmıştır. Elde 

edilen çökelek süzülerek ayrılmış ve vakum etüvünde 24 saat 60°C’da kurutulmuştur 

(Smith ve ark. 1976). 

3.2.6. Dönüşümlü Voltametrik Yöntem ile Alkollerin Elektrokimyasal 

Davranışlarının İncelenmesi 

         Metanol ve etanolün elektrokimyasal davranışları dönüşümlü voltametri 

yöntemi temel alınarak yapılmıştır. Çalışmaların başlangıcında destek elektrolit 

türlerine göre pozitif ve negatif potansiyellere gidilerek uygun potansiyel aralığı 

araştırılmıştır. Bu potansiyel aralığı +1,2 V ile -0,2 V olarak bulunmuştur. Yapılan 

çalışmaların hepsinde çalışma elektrodunun tek döngü, 20 döngü ve tek döngü 

voltamogramları kaydedilmiştir. 20 döngü sürekli gerilim taramasının sonunda elde 

edilen voltamogramlarda pik akımlarının üst üste çakıştığı gözlemlenmiştir. Böylece 

çalışma elektrodunun daha kararlı hale getirilmesi sağlanmıştır. En son tek döngü 

voltamogramı kaydedilerek kararlı hal dönüşümlü voltamogramı elde edilmiştir. 
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3.2.7. Dönen Elektrot Voltametrisi Yöntemi ile Alkollerin Elektrokimyasal 

Davranışlarının İncelenmesi  

         Bu çalışmada, dönen elektrot voltametrisi yöntemi için çalışma elektrodu 

olarak Pt elektrot kullanılmıştır. Bu yöntemde çalışma elektrodu belirli bir hızla 

döndürülür ve böylece elektroda madde aktarımı difüzyon ve konveksiyon ile 

gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalarda lineer taramalı voltametri yöntemi esas 

alınmıştır. Bu yöntemde yüksek gerilim tarama hızı ile çalışıldığında pik şeklinde 

eğriler elde edilmektedir. Bu nedenle düşük gerilim tarama hızı daha uygundur. 

Yapılan deneysel çalışmalar sonucu gerilim tarama hızı olarak 20 mV/s’nin 

uygulanmasına karar verilmiştir. Potansiyel aralığının belirlenmesinde ise, 

dönüşümlü voltametri yönteminde metanol ve etanolün elektroyükseltgenmesine ait 

pik akımlarının elde edildiği potansiyel aralığı göz önüne alınmıştır. Metanolün ve 

etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinde, uygun parametrelerin kullanıldığı 

koşullarda çalışma elektrodu istenilen dönme hızlarına ayarlanarak dönen elektrot 

voltametri yöntemi ile araştırmalar yapılmıştır 

 

 
 
 
Şekil 3.4. Dönen disk elektrot, Basi RDE-2              
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3.2.8. Elektrodun PVF ile Modifiye Edilmesi 
 

         Çalışma elektrodunun polivinilferrosen (PVF) ile kaplanması daldırma kurutma 

yöntemiyle yapılmıştır. Pt çalışma elektrodu her kullanımdan önce alumina tozu ile 

parlatıldıktan sonra belirli derişimdeki PVF çözeltisine daldırılıp belirli bir süre 

bekletilerek elektrodun polimer film ile kaplanması sağlanmıştır. PVF kaplı Pt 

elektrot PVF-Pt elektrot olarak tanımlanmıştır. PVF kaplı Pt elektrodun davranışı 

H2SO4, H3PO4 ve HClO4 destek elektrolit ortamlarında araştırılmıştır.        

 
3.2.9. PVF ile Modifiye Edilmiş Elektrotta Altın Biriktirilmesi 

         Pt çalışma elektrodu önce optimum koşulları belirlenmiş olan PVF ile 

kaplanmıştır. PVF ile kaplanmış elektrot AuCl4
- çözeltisinde bekletilerek aşağıdaki 

reaksiyona göre PVF kaplanmış yüzeyde Au biriktirilmiştir (Kavanoz ve ark., 2004). 

 
        3PVF +  AuCl4

- → 3PVF+ + Au + 4Cl-                             
 
         PVF-Au-Pt elektrodun davranışı H2SO4, H3PO4 ve HClO4 destek elektrolit 

ortamlarında araştırılmıştır.        
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4. BULGULAR 
 
 
4.1. Modifiye Elektrotların Elektrokimyasal Davranışları 
 
 
   

         PVF-Pt elektrodun 0,1 M H2SO4 çözeltisinde sürekli gerilim taraması ile elde 

edilen voltamogramı Şekil 4.1a’da verilmiştir. H2SO4 ortamında PVF/PVF+ redoks 

çiftine ait pik akımlarında bir azalma olduğu gözlenmiştir. Şekil 4.1b’de N2 ile 

doygun 0,1 M H2SO4 çözeltisinin kaplanmamış Pt elektrotta ve PVF-Pt elektrotta 

sürekli gerim taraması sonucu elde edilen kararlı hal voltamogramları verilmiştir. 

Elde edilen voltamogramda PVF’in PVF+’a yükseltgenmesi +0,5 V’da ve PVF+’un 

PVF’e indirgenmesi +0,45 V’da gözlemlenmiştir. 

 
                                           (a)                                                                            (b) 
Şekil 4.1. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4 çözeltisinde  (a) PVF-Pt elektrotta sürekli  gerilim  taraması  
sonucu  elde  edilen  dönüşümlü  voltamogramı  (b)  (-) PVF- Pt ve (-)Pt elektrottaki sürekli gerilim 
taraması sonucu elde edilen kararlı hal dönüşümlü voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s) 
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         PVF-Pt elektrodun 0,01 M H3PO4 çözeltisinde sürekli gerilim taraması ile elde 

edilen voltamogramı Şekil 4.2a’da, N2 ile doygun 0,01 M H3PO4 çözeltisinin 

kaplanmamış Pt elektrotta ve PVF-Pt elektrotta sürekli gerim taraması sonucu elde 

edilen kararlı hal voltamogramları ise Şekil 4.2b’de verilmiştir. Elde edilen 

voltamogramda PVF’in PVF+’a yükseltgenmesi +0,55 V’da ve PVF+’un PVF’e 

indirgenmesi +0,32 V’da gözlemlenmiştir. 

 

 
                                           (a)                                                                            (b) 
Şekil 4.2. N2 ile doygun 0,01 M H3PO4 çözeltisinde  (a) PVF-Pt elektrotta sürekli  gerilim  taraması  
sonucu  elde  edilen  dönüşümlü  voltamogramı  (b)  (-) PVF- Pt ve (-)Pt elektrottaki sürekli gerilim 
taraması sonucu elde edilen kararlı hal dönüşümlü voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s) 
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         PVF-Pt elektrodun 0,05 M HClO4 çözeltisinde sürekli gerilim taraması ile elde 

edilen voltamogramı Şekil 4.3a’da verilmiştir. HClO4 ortamında PVF/PVF+ redoks 

çiftine ait pik akımlarında herhangi bir azalma olmamıştır. Şekil 4.3b’de N2 ile 

doygun 0,05 M HClO4 çözeltisinin kaplanmamış Pt elektrotta ve PVF- Pt elektrotta 

sürekli gerim taraması sonucu elde edilen kararlı hal voltamogramları verilmiştir. 

Elde edilen voltamogramda PVF’in PVF+’a yükseltgenmesi +0,40 V’da ve PVF+’un 

PVF’e indirgenmesi +0,29 V civarında gözlemlenmiştir. 

 

  
                                           (a)                                                                            (b) 

 
Şekil 4.3. N2 ile doygun 0,05 M HClO4çözeltisinde  (a) PVF-Pt elektrotta sürekli gerilim  taraması  
sonucu  elde  edilen  dönüşümlü  voltamogramı  (b)  (-) PVF- Pt ve (-)Pt elektrottaki sürekli gerilim 
taraması sonucu elde edilen kararlı hal dönüşümlü voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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         PVF-Au-Pt elektrodun 0,1 M H2SO4 çözeltisinde sürekli gerilim taraması ile 

elde edilen voltamogramı Şekil 4.4a’da verilmiştir. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4 

çözeltisinin kaplanmamış Pt elektrotta ve PVF-Au-Pt elektrotta sürekli gerim 

taraması sonucu elde edilen kararlı hal voltamogramları verilmiştir (Şekil 4.4b). Elde 

edilen voltamogramda PVF’in PVF+’a yükseltgenmesi +0,42 V’da ve PVF+’un 

PVF’e indirgenmesi +0,30 V civarında gözlemlenmiştir.  

 

 
                                 (a)                                                                           (b) 

 
Şekil 4.4. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4 çözeltisinde  (a) PVF-Au-Pt elektrotta sürekli gerilim taraması 
sonucu elde edilen dönüşümlü voltamogramı  (b)  (-) PVF-Au-Pt ve (-)Pt elektrottaki sürekli gerilim 
taraması sonucu elde edilen kararlı hal dönüşümlü voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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         PVF-Au-Pt elektrodun 0,01 M H3PO4 çözeltisinde sürekli gerilim taraması ile 

elde edilen voltamogramı Şekil 4.5a’da verilmiştir. N2 ile doygun 0,01 M H3PO4 

çözeltisinin kaplanmamış Pt elektrotta ve PVF-Au-Pt elektrotta sürekli gerim 

taraması sonucu elde edilen kararlı hal voltamogramları verilmiştir (Şekil 4.5b). Elde 

edilen voltamogramda PVF’in PVF+’a yükseltgenmesi +0,42 V’da ve PVF+’un 

PVF’e indirgenmesi +0,30 V civarında gözlemlenmiştir. Altının daha pozitif gerilim 

değerlerinde yükseltgendiği bilindiği için daha pozitif gerilimlere gidilmemiş ve 

böylelikle biriktirilen altının yüzeyden sıyrılmaması sağlanmıştır.  

 

 
                                 (a)                                                                       (b) 

Şekil 4.5. N2 ile doygun 0,01 M H3PO4 çözeltisinde  (a) PVF-Au-Pt elektrotta sürekli gerilim taraması 
sonucu elde edilen dönüşümlü voltamogramı  (b)  (-) PVF-Au-Pt ve (-)Pt elektrottaki sürekli gerilim 
taraması sonucu elde edilen kararlı hal dönüşümlü voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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         PVF-Au-Pt elektrodun 0,05 M HClO4 çözeltisinde sürekli gerilim taraması ile 

elde edilen voltamogramı Şekil 4.6a’da verilmiştir. HClO4 ortamında PVF/PVF+ 

redoks çiftine ait pik akımlarında herhangi bir azalma olmamıştır. Şekil 4.6b’de N2 

ile doygun 0,05 M HClO4 çözeltisinin kaplanmamış Pt elektrotta ve PVF-Au-Pt 

elektrotta sürekli gerim taraması sonucu elde edilen kararlı hal voltamogramları 

verilmiştir. Elde edilen voltamogramda PVF’in PVF+’a yükseltgenmesi +0,42 V’da 

ve PVF+’un PVF’e indirgenmesi +0,30 V civarında gözlemlenmiştir. Altının daha 

pozitif gerilim değerlerinde yükseltgendiği bilindiği için daha pozitif gerilimlere 

gidilmemiş ve böylelikle biriktirilen altının yüzeyden sıyrılmaması sağlanmıştır.  

 
                                 (a)                                                                       (b) 

Şekil 4.6. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 çözeltisinde  (a) PVF-Au-Pt elektrotta sürekli gerilim taraması 
sonucu elde edilen dönüşümlü voltamogramı  (b)  (-) PVF-Au-Pt ve (-)Pt elektrottaki sürekli gerilim 
taraması sonucu elde edilen kararlı hal dönüşümlü voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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                                (a)                                                                     (b) 
 
Şekil 4.7. SEM görüntüleri (a) PVF (b) Au biriktirilmış PVF 
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4.2. Alkollerin Elektrokimyasal Yükseltgenmesinin İncelenmesi 
 
         Metanol ve etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesi, PVF-Pt elektrodu ve 

PVF-Au-Pt elektrodunda elde edilen deneysel sonuçların karşılaştırılması amacıyla 

ilk olarak kaplanmamış Pt elektrotta araştırılmıştır.  

 
4.2.1. Kaplanmamış Pt Elektrotta Alkollerin Elektrokimyasal 

Yükseltgenmesinin İncelenmesi 

 

         Kaplanmamış Pt elektrotta metanol ve etanolün elektroyükseltgenmesine 

alkolün derişimi, sıcaklık, gerilim tarama hızı, destek elektrolit türü ve derişimi gibi 

deneysel parametrelerin etkisi araştırılmıştır.  

         Çalışmalar dönüşümlü voltametri tekniği ile yapılmıştır. Ayrıca elektrodun 

zamana göre kararlılığını ölçmek amacıyla kronoamperometri ve reaksiyon 

mekanizmasının aydınlatılması için ise dönen elektrot voltametrisi tekniği ile 

çalışılmıştır.  

 
4.2.1.1. Kaplanmamış Pt elektrotta metanolün elektrokimyasal 

yükseltgenmesinin incelenmesi 

 
         Metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesi farklı destek elektrolit ortamlarında 

ve farklı alkol derişimlerinde çalışılmıştır. Metanolün elektrokimyasal 

yükseltgenmesinin incelenmesinde destek elektrolit olarak H2SO4, HClO4 ve H3PO4 

çözeltileri kullanılmıştır. Her bir destek elektrolit için en uygun asit derişimini 

belirlemek amacıyla alkollerin dönüşümlü voltametrik davranışları, farklı asit 

derişimlerinde dönüşümlü voltametri yöntemi ile çalışılmıştır. Elde edilen 

voltamogramlar karşılaştırılarak optimum asit derişimi belirlenmiştir. 

Elektrokimyasal hücre sisteminden N2 gazı geçirilerek oksijenin uzaklaştırılması 

sağlanmıştır. Hücredeki 2 M metanol çözeltisinin dönüşümlü voltametrik davranışı 

0,5 M, 0,1 M, 0,05 M ve 0,01 M H2SO4, HClO4 ve H3PO4 derişimlerinde 

çalışılmıştır. Elde edilen voltamogramlar (Şekil 4.8) karşılaştırılarak uygun derişimin 

H2SO4 için 0,1 M, H3PO4 için 0,01 M ve HClO4 için 0,05 M olduğu bulunmuştur. 
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                                     (a)                                                                                         (b)              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
                                                                                   (c)        

Şekil 4.8.  Kaplanmamış Pt elektrotta ve 2,0 M metanolün (1)  0,1 M  (2)  0,05 M (3) 0,5 M              
(4) 0,01 M (a) H2SO4,  (b) H3PO4, (c) HClO4 ortamlarındaki dönüşümlü voltamogramlarının 
karşılaştırılması (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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         Metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesine gerilim tarama hızının etkisini 

incelemek için 0,1 M H2SO4 elektrolit ortamında, 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde 

metanolün elektroyükseltgenmesi dönüşümlü voltametri yöntemiyle farklı gerilim 

tarama hızlarında incelenmiştir. Gerilim tarama hızının artması ile metanolün 

yükseltgenmesine ait pik akımlarının arttığı gözlenmiştir (Şekil 4.9). Gerilim tarama 

hızının kareköküne karşı metanolün yükseltgenmesine ait ileri ve geri yöndeki pik 

akımlarının grafiği çizilmiştir ve bu grafiklerin oldukça doğrusal olduğu görülmüştür 

(Şekil 4.10). Bu sonuç 0,1 M H2SO4 ortamında kaplanmamış Pt elektrotta metanol 

elektroyükseltgenmesinin difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 4.9. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 1000 mV/s          
(2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s (7) 10 mV/s tarama hızlarında 
elde edilen dönüşümlü voltamogramlar   (A:0,0201 cm2). 
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                                       (a)                                                                          (b)                                                     

 
                                                                                  (c)  
Şekil 4.10. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4, ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M metanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri yöndeki pik akımlarının 
tarama hızının karekökü ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

         
                                       (a)                                                                          (b)                                                     

 
                                                                                  (c)  

Şekil 4.11. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4, ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M metanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri yöndeki pik akımlarının 
tarama hızının karekökü ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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         0,1 M H2SO4 elektrolit ortamında kaplanmamış Pt elektrotta metanolün 

elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisi dönüşümlü voltametri yöntemiyle 

incelenmiştir (Şekil 4.12). Artan sıcaklık ile yükseltgenme pik akımlarında artış 

gözlemlenmiştir. 

 
                            
Şekil 4.12. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 60°C,  (2) 55°C,  
(3) 50°C,  (4) 45°C,  (5) 40°C,  (6) 35°C,  (7) 30°C,  (8) 25°C sıcaklıklarında elde edilen dönüşümlü 
voltamogramlar   
 

  
                                          (a)                                                                             (b)                                                                 
Şekil 4.13. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
            Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak metanolün elektroyükseltgenme reaksiyonunun aktivasyon enerjisi 
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Arrhenius eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni 

değerleri grafiğe geçirilmiştir (Şekil 4.14a ve 4.14b). Elde edilen doğrunun 

eğiminden kaplanmamış Pt elektrotta metanolün ileri ve geri yöndeki 

elektroyükseltgenmesi için aktivasyon enerjileri sırasıyla 20,25 ve 66,88 kJ/mol 

bulunmuştur.                                                                                                                  

      
                                     (a)                                                                                 (b)                                                                  
Şekil 4.14. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği. (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
 
         Dönen elektrot voltametrisi yöntemi ile metanolün elektrokimyasal davranışını 

incelemek için, kaplanmamış Pt elektrotta farklı destek elektrolit ortamlarında ve 

farklı metanol derişimlerinde lineer taramalı voltamogramları kaydedilmiştir. Bu 

yöntemde çalışma elektrodu farklı dönme hızlarında döndürülerek metanolün 

yükseltgenmesine ait pik akımlarındaki değişim gözlemlenmiştir. Kaplanmamış Pt 

elektrotta metanolün elektroyükseltgenmesi ileri yöndeki gerilim taramasında 0,49 

V’da geri yöndeki gerilim taramasında ise 0,45 V civarında başlamaktadır. 

Dönüşümlü voltamogramlarda 1,2 ile -0,275 V arasında olan potansiyel aralığı dönen 

elektrot yönteminde daraltılmış 0,1 V ile 0,8 V arasında olmasına karar verilmiştir. 

Gerilim tarama hızı ise 20 mV/s ‘dir. Bu şekilde çalışma koşulları belirlendikten 

sonra 100–1500 rpm dönme hızı aralığında metanolün yükseltgenmesine ait 

voltamogramlar kaydedilmiştir. 
 
         0,1 M H2SO4 elektrolit ortamında 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde ileri ve geri 

yöndeki gerilim taramasında metanolün elektroyükseltgenmesine ait pik akımlarında 

100 rpm’den 1500 rpm dönme hızına kadar lineer bir artış olduğu dönen elektrot 

voltamogramlarından gözlemlenmiştir (Şekil 4.15 ve Şekil 4.16). Yükseltgenme pik 

akımlarının dönme hızı ile doğru orantılı olarak artması metanolün elektrokimyasal 
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yükseltgenme reaksiyonunun difüzyon ve konveksiyon yoluyla kütle aktarım 

kontrollü gerçekleştiğini göstermektedir. 

 
                              (a)                                                 (b)                                              (c) 
 
Şekil 4.15.  0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta ileri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7)200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları 
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s).  
 

  
                             (a)                                                (b)                                                (c) 
 
Şekil 4.16.  0,1 M H2SO4 ve a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta geri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7)200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları 
(A:0,0201 cm2,  v:20 mV/s) 
 
 

          Kaplanmamış Pt elektrotta metanol içeren destek elektrolit ortamlarında 

metanolün elektroyükseltgenme piki ötesinde gerilim sabit tutularak zamana göre 

akımdaki değişimler kronoamperometrik yöntemle araştırılmıştır. Böylece 

elektrodun aktivitesinin zamana göre kararlılığı araştırılmıştır. Metanolün 

yükseltgenmesinde kaplanmamış Pt elektrodun farklı destek elektrolit ortamlarında 

ilk önce bekletilmeden ve sırasıyla 15, 30 ve 45 dk bekletilerek kronoamperometrik 

ölçümü yapılmış ve pik akımlarındaki değişimler incelenmiştir. 
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         Kaplanmamış Pt elektrotta azotla doygun 0,1 M H2SO4 ve 2 M metanol 

çözeltisinde yükseltgenme piki (350 mV ve 700 mV) ötesinde gerilim sabit tutularak 

metanolün yükseltgenmesine ait farklı sürelerde kronoamperometrik cevap eğrisi 

kaydedilmiştir (Şekil 4.17). Bekletilmeden ve belirli sürelerde bekletilerek 

kaydedilen cevap eğrilerilerine göre akımda az miktarda azalma olduğu 

gözlemlenmiştir. 

  
                                           (a)                                                                            (b)                                                  

Şekil 4.17.  0,1 M H2SO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta  (a) 350 mV’da,     
(b) 700 mV’da (1) 0 dk  (2) 15 dk  (3)  30 dk  (4) 45 dk sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması (A:0,0201 cm2). 
 

         0,01 M H3PO4 elektrolit ortamında, 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde 

metanolün elektroyükseltgenmesi dönüşümlü voltametri yöntemiyle de, farklı 

gerilim tarama hızlarında incelenmiştir. Gerilim tarama hızının artması ile metanolün 

yükseltgenmesine ait pik akımlarının arttığı gözlenmiştir (Şekil 4.18).Gerilim tarama 

hızının kareköküne karşı ileri ve geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının grafiği 

çizilmiştir ve bu grafiklerin oldukça doğrusal olduğu görülmüştür (Şekil 4.19 ve 

4.20). Bu sonuç 0,01 M H3PO4 ortamında kaplanmamış Pt elektrotta metanol 

elektroyükseltgenmesinin difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4.18. 0,01 M H3PO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 1000 mV/s      
(2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s (7) 10 mV/s tarama hızlarında 
elde edilen dönüşümlü voltamogramlar   (A:0,0201 cm2). 

 
(a)                                                                                (b)                                                   

 
                                                                                     (c) 
Şekil 4.19. N2 ile doygun 0,1 M H3PO4, ve  (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M metanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri yöndeki yükseltgenme pik 
akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
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(a)                                                                         (b) 

 
                                                                                     (c) 
 
Şekil 4.20. N2 ile doygun 0,1 M H3PO4, ve  (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M metanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri yöndeki yükseltgenme pik 
akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 
         0,01 M H3PO4 elektrolit ortamında kaplanmamış Pt elektrotta metanolün 

elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisi dönüşümlü voltametri yöntemiyle 

incelenmiştir. Artan sıcaklık ile yükseltgenme pik akımlarında artış gözlemlenmiştir 

(Şekil 4.21 ve 4.22).                                                                                                                          
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Şekil 4.21. 0,01 M H3PO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 60°C,  (2) 55°C,  
(3) 50°C,  (4) 45°C,  (5) 40°C,  (6) 35°C,  (7) 30°C,  (8) 25°C sıcaklıklarında dönüşümlü 
voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

          
                                        (a)                                                                               (b)                                                                
Şekil 4.22. 0,01 M H3PO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
 
          Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak metanolün elektroyükseltgenme reaksiyonun aktivasyon enerjisi 

Arrhenius eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni 

değerleri grafiğe geçirilmiştir (Şekil 4.23). Elde edilen doğrunun eğiminden 

kaplanmamış Pt elektrotta metanolün ileri ve geri yöndeki elektroyükseltgenmesi için 

aktivasyon enerjileri sırasıyla 15,23 ve 83,16 kJ/mol bulunmuştur. 
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                              (a)                                                                             (b)                                                                      
 
Şekil 4.23. 0,01 M H3PO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği. (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
 
 
         0,01 M H3PO4 elektrolit ortamında 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde ileri ve 

geri yöndeki gerilim taramasında metanolün elektroyükseltgenmesine ait dönen 

elektrot voltamogramlarında, elektrodun 100–400 rpm dönme hızlarında akımın 

düşük olduğu dönme hızı daha fazla arttırıldığında ise akımın arttığı gözlemlenmiştir 

Yükseltgenme pik akımlarının dönme hızı ile doğru orantılı olarak artması 

metanolün elektrokimyasal yükseltgenme reaksiyonunun difüzyon ve konveksiyon 

yoluyla kütle aktarım kontrollü gerçekleştiğini göstermektedir (Şekil 4.24 ve 4.25). 

 
                               (a)                                                (b)                                                 (c) 
  
Şekil 4.24. 0,01 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta ileri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7)200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları 
(A:0,0201cm2, v:20 mV/s).  
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                            (a)                                                  (b)                                                (c) 
 
Şekil 4.25. 0,01 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta geri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7)200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları 
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
 

         Kaplanmamış Pt elektrotta ve azotla doygun 0,01 M H3PO4 çözeltisinde 

metanolün yükseltgenme piki (350 mV ve 700 mV) ötesinde gerilim sabit tutularak 

metanolün yükseltgenmesine ait farklı sürelerde kronoamperometrik cevap eğrisi 

kaydedilmiş ve Pt elektrodun zamana göre kararlılığı araştırılmıştır. 350 mV ‘da 30 

dk ve 45 dk bekletildikten sonra ise akımda ciddi bir azalma olmadığı, 700 mV’da 

ise beklemeksizin kaydedilen kronoamperometrik cevaplardaki akımla 45 dk 

sonunda elde edilen akım değerlerinin aynı olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuca göre 

elektrot zamanla aktivitesini kaybetmemiştir. 

  
                                          (a)                                                                             (b) 

Şekil 4.26. 0,01 M H3PO4  ve 2,0 M  metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) 350 mV,         
(b) 700 mV’da (1) 0 dk (2) 15 dk (3) 30 dk (4) 45 dk sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması (A:0,0201 cm2 ). 
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         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında, 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde 

metanolün elektroyükseltgenmesi dönüşümlü voltametri yöntemiyle farklı gerilim 

tarama hızlarında incelenmiştir. Gerilim tarama hızının artması ile metanolün 

yükseltgenmesine ait pik akımlarının arttığı gözlenmiştir (Şekil 4.27). Gerilim tarama 

hızının kareköküne karşı metanolün yükseltgenmesine ait ileri ve geri yöndeki pik 

akımlarının grafiği çizilmiştir ve bu grafiklerin oldukça doğrusal olduğu görülmüştür 

(Şekil 4.28 ve 4.29). Bu sonuç 0,05 M HClO4 ortamında kaplanmamış Pt elektrotta 

metanol elektroyükseltgenmesinin difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 4.27. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 1000 mV/s     
(2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s (7) 10 mV/s tarama hızlarında 
elde edilen dönüşümlü voltamogramlar   (A:0,0201 cm2). 
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                                  (a)                                                                            (b) 

                                                                      
                                                                                    (c) 
Şekil 4.28. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 0,5 M, 2,0 M ve 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış 
Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının 
tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 

      
                                           (a)                                                                       (b)                                                    

 
                                                                                    (c) 
 
Şekil 4.29. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 0,5 M, 2,0 M ve 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış 
Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının 
tarama hızının karekökü ile değişimi. 
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         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında, kaplanmamış Pt elektrotta metanolün 

elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisi dönüşümlü voltametri yöntemiyle 

incelenmiştir. Artan sıcaklık ile yükseltgenme pik akımlarında artış gözlemlenmiştir 

(Şekil 4.30 ve 4.31). 

    
 
Şekil 4.30. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 60°C,  (2) 55°C, 
(3) 50°C, (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 25°C sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar 
(A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

    
                                        (a)                                                                               (b)                                                                 
Şekil 4.31. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
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          Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak metanolün elektroyükseltgenme reaksiyonun aktivasyon enerjisi 

Arrhenius eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni 

değerleri grafiğe geçirilmiştir (Şekil 4.32). Elde edilen doğrunun eğiminden 

kaplanmamış Pt elektrotta metanolün ileri ve geri yöndeki elektroyükseltgenmesi için 

aktivasyon enerjileri sırasıyla 20,56 ve 70,8 kJ/mol bulunmuştur. 

       
                              (a)                                                                              (b)                                                                      
 
Şekil 4.32. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği. (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
 
         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında, 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde ileri ve 

geri yöndeki gerilim taramasında metanolün elektroyükseltgenmesine ait pik 

akımlarında 100 rpm’den 1500 rpm dönme hızına kadar lineer bir artış olduğu dönen 

elektrot voltamogramlarından gözlemlenmiştir (Şekil 4.33 ve Şekil 4.34). 

Yükseltgenme pik akımlarının dönme hızı ile doğru orantılı olarak artması 

metanolün elektrokimyasal yükseltgenme reaksiyonunun difüzyon ve konveksiyon 

yoluyla kütle aktarım kontrollü gerçekleştiğini göstermektedir. 

 
                               (a)                                              (b)                                                 (c) 
   
Şekil 4.33. 0,05 M HClO4 ve 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta ileri 
yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm         
(6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 
cm2, v:20 mV/s). 
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                               (a)                                             (b)                                                     (c) 
 
Şekil 4.34. 0,05 M HClO4 ve 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta geri 
yöndeki gerilim taraması ile(1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 400 rpm          
(6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 
cm2, v:20 mV/s). 
  
 
        Kaplanmamış Pt elektrotta ve azotla doygun 0,05 M HClO4 çözeltisinde 

metanolün yükseltgenme piki (350 mV ve 700 mV) ötesinde gerilim sabit tutularak 

metanolün yükseltgenmesine ait farklı sürelerde kronoamperometrik cevap eğrisi 

kaydedilmiştir. 350 mV ‘da ve 700 mV’da 30 dk ve 45 dk bekletildikten sonra ise 

akımda ciddi bir azalma olmadığı gözlemlenmiştir.  

  
                                           (a)                                                                          (b) 

Şekil 4.35. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) 350 mV,          
(b) 700 mV’da  (1) 0 dk, (2) 15 dk, (3) 30 dk, (4) 45 dk sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması(A:0,0201 cm2). 
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4.2.1.2. Kaplanmamış Pt elektrotta etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinin 

incelenmesi 

 

         Etanolün elektroyükseltgenmesinde de H2SO4, HClO4 ve H3PO4 destek 

elektrolitlerinin uygun aktivite gösterdiği derişimler dönüşümlü voltametri 

yöntemiyle araştırılmıştır. Ayrıca 0,5 M, 2,0 M ve 5,0 M derişimleriyle etanolün 

elektroyükseltgenmesi dönüşümlü voltametri, dönen elektrot ve kronoamperometri 

yöntemleriyle araştırılmıştır. Elektrokimyasal hücreden N2 gazı geçirilerek oksijenin 

uzaklaştırılması sağlanmıştır. Hücreye çalışılmak istenen destek elektrolit ve 2 M 

etanol ilave edilerek dönüşümlü voltamogramlar kaydedilmiştir. Destek elektrolit 

olarak 0,5 M, 0,1 M, 0,05 M ve 0,01 M derişimlerinde H2SO4, H3PO4, HClO4 

çözeltileri ile çalışılmıştır. Elde edilen voltamogramlar karşılaştırılarak uygun 

derişimin H2SO4 için 0,01 M, H3PO4 için 0,5 M ve HClO4 için 0,01 M olduğu 

bulunmuştur (Şekil 4.36). 

      
       (a)                                                                                   (b) 

 
                                                                                    (c)  
Şekil 4.36. Kaplanmamış Pt elektrotta ve 2,0 M etanol ortamında (1) 0,5 M, (2) 0,05 M, (3) 0,1 M    
(4) 0,01 M (a) H2SO4, (b) H3PO4, (c) HClO4 çözeltilerinin dönüşümlü voltamogramlarının 
karşılaştırılması (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
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         Üç farklı destek elektrolit için yapılan çalışmalar sonucunda uygun derişimdeki 

elektrolit ortamları bulunmuştur. Bulunan her elektrolit ortamı için 0,5 M, 2 M, ve 5 

M etanol derişimlerinde tarama hızı ve dönen elektrot çalışmaları yapılmıştır.  Buna 

ilaveten etanol ortamında kronoamperometri ve sıcaklık çalışılmıştır. 

 

         0,1 M H2SO4 elektrolit ortamında, 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde etanolün 

elektroyükseltgenmesi dönüşümlü voltametri yöntemiyle farklı gerilim tarama 

hızlarında incelenmiştir. Gerilim tarama hızının artması ile etanolün 

yükseltgenmesine ait pik akımlarının arttığı gözlenmiştir. Gerilim tarama hızının 

kareköküne karşı etanolün ileri ve geri yükseltgenme pik akımlarının grafiği 

çizilmiştir ve bu grafiklerin oldukça doğrusal olduğu görülmüştür (Şekil 4.38 ve 

4.39). Bu sonuç 0,1 M H2SO4 ortamında kaplanmamış Pt elektrotta etanolün 

elektroyükseltgenmesinin difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 4.37. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 1000 mV/s          
(2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s (7) 10 mV/s tarama hızlarında 
elde edilen dönüşümlü voltamogramlar   (A:0,0201 cm2). 
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(a)                                                                                  (b)                                                        

 
                                                                                  (c) 
 
Şekil 4.38. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri yöndeki yükseltgenme pik 
akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 

    
                                        (a)                                                                          (b)                                                         

 
                                                                                  (c) 
 
Şekil 4.39. N2 ile doygun 0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri yöndeki yükseltgenme pik 
akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
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         0,1 M H2SO4 elektrolit ortamında kaplanmamış Pt elektrotta etanolün 

elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisi dönüşümlü voltametri yöntemiyle 

incelenmiştir. Artan sıcaklık ile yükseltgenme pik akımlarında artış gözlemlenmiştir 

(Şekil 4.40 ve 4.41). 

 
 
Şekil 4.40. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrodun (1) 60°C,  (2) 55°C, 
(3) 50°C, (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 25°C sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar 
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

     
                              (a)                                                                            (b)                                                                       
Şekil 4.41. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
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         Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak etanolün elektroyükseltgenme reaksiyonunun aktivasyon enerjisi 

Arrhenius eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni 

değerleri grafiğe geçirilmiştir (Şekil 4.42). Elde edilen doğrunun eğiminden 

kaplanmamış Pt elektrotta etanolün ileri ve geri yöndeki elektroyükseltgenmesi için 

aktivasyon enerjileri sırasıyla 27,76 ve 53,74 kJ/mol bulunmuştur. 

     
                              (a)                                                                              (b)                                                                      
Şekil 4.42. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) İleri ve (b) Geri 
yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği. (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

         Kaplanmamış Pt elektrotta dönen elektrot voltametrisi yöntemiyle etanolün de 

elektrokimyasal davranışı incelenmiştir. Etanolün elektroyükseltgenmesi ileri 

yöndeki gerilim taramasında 0,46 V’da geri yöndeki gerilim taramasında ise 0,6 V 

civarında başlamaktadır. Dönüşümlü voltamogramlarda 1,2 ile -0,275 V arasında 

olan potansiyel aralığı dönen elektrot yönteminde daraltılmış 1,2 V ile 0,350 V 

arasında olmasına karar verilmiştir. Gerilim tarama hızı ise 20 mV/s ‘dir. Bu şekilde 

çalışma koşulları belirlendikten sonra 100–1500 rpm dönme hızı aralığında etanolün 

yükseltgenmesine ait voltamogramlar kaydedilmiştir. 
 
         0,1 M H2SO4 elektrolit ortamında 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M etanol derişimlerinde 

ileri ve geri yöndeki gerilim taramasında ortaya çıkan yükseltgenme pikleri sırasıyla 

0,60 V ile 0,242 V’da maksimuma ulaşmaktadır. Dönen elektrot voltamogramlarına 

göre maksimum piklerin elde edildiği potansiyellerde yükseltgenme pikinin ileri 

yöndeki gerilim taramasında düşük dönme hızlarında pik şeklinde çıktığı ve geri 

yöndeki gerilim taramasında ise dönme hızı ile akımın doğru orantılı olarak arttığı 

gözlemlenmiştir ( Şekil 4.43 ve 4.44 ). 
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                              (a)                                                 (b)                                                (c) 
Şekil 4.43. 0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta ileri  yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm     
(5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot 
voltamogramları (A:0,0201cm2, v:20 mV/s). 

 
                          (a)                                               (b)                                                   (c) 
Şekil 4.44. 0,1 M H2SO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta geri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot 
voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

         Pt elektrotta ve azotla doygun 0,1 M H2SO4 çözeltisinde yükseltgenme piki 

(180 mV ve 1100 mV) ötesinde gerilim sabit tutularak etanolün yükseltgenmesine ait 

farklı sürelerde kronoamperometrik cevap eğrisi kaydedilmiştir (Şekil 4.45). 

                                          
(a)                                                               (b) 

Şekil 4.45. 0,1 M H2SO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrodun (a) 180 mV,             
(b) 1100 mV’da   (1) 15 dk, (2) 30 dk, (3) 45 dk sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması (A:0,0201 cm2) 



 61

         0,5 M H3PO4 elektrolit ortamında, 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde etanolün 

elektroyükseltgenmesi dönüşümlü voltametri yöntemiyle farklı gerilim tarama 

hızlarında incelenmiştir. Gerilim tarama hızının artması ile etanolün 

yükseltgenmesine ait pik akımlarının arttığı gözlenmiştir. Gerilim tarama hızının 

kareköküne karşı etanolün yükseltgenmesine ait ileri ve geri yöndeki pik akımlarının 

grafiği çizilmiştir ve bu grafiklerin oldukça doğrusal olduğu görülmüştür (Şekil 4.47 

ve 4.48). Bu sonuç 0,5 M H3PO4 elektrolit ortamında kaplanmamış Pt elektrotta, 

etanol elektroyükseltgenmesinin difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 4.46. 0,5 M H3PO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 1000 mV/s           
(2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s (7) 10 mV/s tarama hızlarında 
elde edilen dönüşümlü voltamogramlar   (A:0,0201 cm2). 
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                                           (a)                                                                         (b)                                            

 
                                                                                   (c) 
 
Şekil 4.47. N2 ile doygun 0,5 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri yöndeki yükseltgenme pik 
akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 

 
                                           (a)                                                                         (b)                                            

 
                                                                                   (c) 
Şekil 4.48. N2 ile doygun 0,5 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri yöndeki yükseltgenme pik 
akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
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         0,5 M H3PO4 elektrolit ortamında, kaplanmamış Pt elektrotta etanolün 

elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisi dönüşümlü voltametri yöntemiyle 

incelenmiştir. Sıcaklık artışı ile pik akımlarınında arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 4.49 

ve 4.50).  

 
 
Şekil 4.49.  0,5 M H3PO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta  (1) 60°C,  (2) 55°C, 
(3) 50°C, (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 25°C sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar 
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

 
                              (a)                                                                         (b)                                                                           
Şekil 4.50. 0,5 M H3PO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
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         Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak etanolün elektroyükseltgenme reaksiyonun aktivasyon enerjisi Arrhenius 

eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni değerleri grafiğe 

geçirilmiştir (Şekil 4.51). Elde edilen doğrunun eğiminden kaplanmamış Pt elektrotta 

etanolün ileri ve geri yöndeki elektroyükseltgenmesi için aktivasyon enerjileri 

sırasıyla 68,66 ve 71,6 kJ/mol bulunmuştur. 

 

    
                               (a)                                                                             (b)                                                                     
Şekil 4.51. 0,5 M H3PO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği. (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

         0,5 M H3PO4 elektrolit ortamında 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M etanol derişimlerinde 

dönen elektrot voltamogramlarına göre maksimum piklerin elde edildiği 

potansiyellerde yükseltgenme pikinin ileri yöndeki gerilim taramasında 100 rpm ile 

1500 rpm dönme hızlarında pik şeklinde çıktığı ve geri yöndeki gerilim taramasında 

ise dönme hızı ile akımın doğru orantılı olarak arttığı gözlemlenmiştir ( Şekil 4.52 ve 

4.53). 

 
                           (a)                                                    (b)                                                    (c) 
 
Şekil 4.52. 0,5 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta ileri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot 
voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
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                      (a)                                                    (b)                                                 (c) 

Şekil 4.53. 0,5 M H3PO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta geri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot 
voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

         Kaplanmamış Pt elektrotta ve azotla doygun 0,5 M H3PO4 çözeltisinde 

yükseltgenme piki (180 mV ve 1100 mV) ötesinde gerilim sabit tutularak etanolün 

yükseltgenmesine ait farklı sürelerde kronoamperometrik cevap eğrisi 

kaydedilmiştir. 15 dk’dan sonra zamanla akımda fazla bir azalma olmamıştır (Şekil 

4.54).  

  
                 (a)                                                                        (b) 
            

Şekil 4.54. 0,5 M H3PO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) 180 mV,        
(b)1100 mV’da (1) 0 dk, (2) 15 dk, (3) 30 dk, (4) 45 dk sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması (A:0,0201 cm2). 
 

         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında, 0,5 M, 2,0 M, 5,0 M derişimlerde etanolün 

elektroyükseltgenmesi dönüşümlü voltametri yöntemiyle farklı gerilim tarama 

hızlarında incelenmiştir. Gerilim tarama hızının artması ile etanolün 

yükseltgenmesine ait pik akımlarının arttığı gözlenmiştir. Gerilim tarama hızının 
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kareköküne karşı etanolün ileri ve geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının grafiği 

çizilmiştir ve bu grafiklerin oldukça doğrusal olduğu görülmüştür (Şekil 4.56 ve 

4.57). Bu sonuç 0,05 M HClO4 elektrolit ortamında kaplanmamış Pt elektrotta, etanol 

elektroyükseltgenmesinin difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 4.55. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (1) 1000 mV/s         
(2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s (7) 10 mV/s tarama hızlarında 
elde edilen dönüşümlü voltamogramlar   (A:0,0201 cm2). 
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                                      (a)                                                                                (b)                                                 

 
                                                                                    (c) 

Şekil 4.56. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların ileri yöndeki yükseltgenme pik 
akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
 

 
                                      (a)                                                                         (b)                                                 

 
                                                                                    (c) 

Şekil 4.57. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında 
kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların geri yöndeki yükseltgenme pik 
akımlarının tarama hızının karekökü ile değişimi. 
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         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında kaplanmamış Pt elektrotta etanolün 

elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisi dönüşümlü voltametri yöntemiyle 

incelenmiştir (Şekil 4.58). Artan sıcaklık ile yükseltgenme pik akımlarının da arttığı 

gözlemlenmiştir.  

   
 
Şekil 4.58. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta  (1) 60°C, (2) 55°C, 
(3)50°C, (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 25°C sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar  
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

     
                              (a)                                                                               (b)                                                                    
Şekil 4.59. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
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          Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak etanolün elektroyükseltgenme reaksiyonun aktivasyon enerjisi Arrhenius 

eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni değerleri grafiğe 

geçirilmiştir (Şekil 4.60). Elde edilen doğrunun eğiminden kaplanmamış Pt elektrotta 

etanolün ileri ve geri yöndeki elektroyükseltgenmesi için aktivasyon enerjileri 

sırasıyla 78,2 ve 62,0 kJ/mol bulunmuştur. 

  
                               (a)                                                                             (b)                                                                     
Şekil 4.60. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt elektrotta (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği. (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında 0,5 M, 2,0 M ve 5,0 M etanol 

derişimlerinde dönen elektrot voltamogramlarına göre maksimum piklerin elde 

edildiği potansiyellerde yükseltgenme pikinin ileri yöndeki gerilim taramasında 100 

rpm ile 1500 rpm dönme hızlarında pik şeklinde çıktığı ve geri yöndeki gerilim 

taramasında ise dönme hızı ile akımın lineer olarak arttığı gözlemlenmiştir. 

Kaydedilen voltamogramlar Şekil 4.61 ve Şekil 4.62’de verilmiştir. 

   
                            (a)                                                (b)                                                    (c) 

Şekil 4.61. 0,05 M HClO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta ileri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot 
voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
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                            (a)                                                  (b)                                                 (c) 

Şekil 4.62. 0,05 M HClO4 ve (a) 0,5 M, (b) 2,0 M, (c) 5,0 M etanol ortamında kaplanmamış Pt 
elektrotta geri yöndeki gerilim taraması ile (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  (3) 700 rpm  (4) 500 rpm      
(5) 400 rpm  (6) 300 (7) 200 (8) 100 rpm dönme hızlarında elde edilen dönen elektrot 
voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

         Kaplanmamış Pt elektrotta ve azotla doygun 0,05 M HClO4 çözeltisinde 

yükseltgenme piki (180 mV ve 1100 mV) ötesinde gerilim sabit tutularak etanolün 

yükseltgenmesine ait farklı sürelerde kronoamperometrik cevap eğrisi kaydedilmiştir 

ve akımın zamana göre fazla değişmediği gözlemlenmiştir (Şekil 4.63). 

  
Şekil 4.63. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında kaplanmamış  Pt  elektrodun (a) 180 mV’da     
(b) 1100  mV’da  (1) 0 dk, (2) 15 dk, (3) 30 dk sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması (A:0,0201 cm2).  
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4.2.2. PVF Kaplı Pt Elektrotta Alkollerin Elektrokimyasal Yükseltgenmesinin 
İncelenmesi 
 

         PVF modifiye edilmiş Pt elektrotta metanol ve etanolün elektroyükseltgenmesi 

araştırılmışır. Bütün alkoller için PVF kaplı Pt elektrotta, PVF derişimi, PVF 

kaplama süresi, alkol ve destek elektrolit derişimi etkisi çalışmaları dönüşümlü 

voltametri yöntemiyle yapılmıştır. Bütün alkoller için elde edilen optimum şartlarda 

sıcaklık, gerilim tarama hızı etkisi, dönen disk elektrot voltametrisi ve 

kronoamperometri çalışmaları yapılmıştır.  

 
4.2.2.1. PVF Kaplı Pt elektrotta metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinin 

incelenmesi 

 
         Elektrokimyasal reaksiyonun katalitik yüzey tarafından etkilenmesi nedeniyle 

metanolün elektroyükseltgenmesinde elektrot materyallerin öneminin büyük olduğu 

bilinmektedir. Bu çalışmada modifiye elektrot olarak PVF kaplı Pt elektrot 

kullanılmıştır. PVF modifiye edilmiş Pt elektrodun hazırlanmasında kullanılan PVF 

çözeltisi derişimi ve PVF kaplama süresi,  metanol derişimi, gerilim tarama hızı ve 

sıcaklığın metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesine etkileri dönüşümlü 

voltametri yöntemiyle araştırılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen optimum 

koşullar kullanılarak kronoamperometri ve dönen disk elektrot voltametrisi 

yöntemleri ile de metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesi incelenmiştir.  

 

         Metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesi PVF-Pt elektrotta HClO4 

çözeltisinin 0,005,  0,025, 0,05 ve 0,25 M derişimlerinde çalışılmıştır. Uygun HClO4 

derişimi olarak 0,05 M bulunmuştur (Şekil 4.64 ). 
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Şekil 4.64. N2 gazı ile doygun 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 0,05 M (2) 0,25 M,                
(3) 0,025 M (4) 0,005 M, HClO4 derişimlerinde elde  edilen  dönüşümlü  voltamogramlar     
(A:0,0201 cm2, v:100  mV/s). 
 
 
         Kaplama işlemi elektrodun PVF çözeltisine daldırılıp belirli bir süre 

bekletildikten sonra çıkarılıp kurutulmasıyla yapılmıştır. Katalitik yüzeyin 

aktivitesini etkileyen parametrelerden biri film kalınlığıdır. Kaplama işleminde 

kullanılan PVF çözeltisinin derişimi ve kaplama süresi film kalınlığını 

belirlemektedir. Uygun film kalınlığını elde etmek amacıyla öncelikle kaplama süresi 

5 dk olarak sabit tutulmuş ve farklı PVF çözeltisi derişimlerinde çalışılmıştır. N2 gazı 

ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında metanolün 

elektroyükseltgenmesine ait voltamogramlar karşılaştırılarak uygun PVF derişimi 

araştırılmıştır (Şekil 4.65 ve 4.66). Optimum derişim olarak 4 mg/mL PVF çözeltisi 

bulunmuştur. 
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Şekil 4.65. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 4 mg/mL (2) 2 mg/mL,                
(3) 1 mg/mL, (4) 6 mg/mL, (5) 8 mg/mL PVF derişimlerinde elde edilen dönüşümlü voltamogramlar     
(A:0,0201 cm2, v:100  mV/s). 
 

 
Şekil 4.66. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta elde edilen 
dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının PVF derişimi ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
 
         Pt elektrot farklı zaman aralıklarında, uygun PVF derişimi olarak bulunan 4 

mg/mL PVF çözeltisinde bekletilip kurutularak elektrot yüzeyi kaplanmıştır. N2 gazı 

ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta metanolün 

elektroyükseltgenmesine ait voltamogramlar karşılaştırılarak uygun kaplama süresi 5 

dk olarak bulunmuştur (Şekil 4.67 ve Şekil 4.68).  
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Şekil 4.67. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (1) 5 dk,  (2) 10 dk,           
(3) 2 dk, (4) 1 dk kaplama sürelerinde elde edilen dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 
mV/s). 

 
Şekil 4.68. N2  ile doygun 0,05 M HClO4  ve  2,0 M  metanol  ortamında  PVF-Pt  elektrotta  elde 
edilen  dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının kaplama süresi ile değişimi (A:0,0201 cm2, 
v:100 mV/s). 
 

         Yapılan çalışmalarda uygun PVF derişimi ve kaplama süresi bulunarak 

optimum film kalınlığı elde edilmiştir. PVF ile kaplanmış elektrottaki film 

kalınlığının belirlenmesi için PVF kaplanmış Pt elektrotta 0,05 M  HClO4 

çözeltisinde PVF’ nin yükseltgenme pik gerilimi ötesinde elektroliz yapılmıştır. 

Elektrolizle yüzeydeki tüm PVF tamamen yükseltgenerek geçen yük miktarı 

ölçülmüştür. Ölçülen yük miktarı ve elektrot alanından yararlanılarak elektrot 

yüzeyindeki optimum film kalınlığı 5,46 10× -8 mol PVF.cm-2 hesaplanmıştır (Şekil 

4.69).  
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Şekil 4.69. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında farklı derişimlerdeki PVF-Pt 
elektrotta elde edilen dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının PVF film kalınlığı ile değişimi 
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

         PVF için bu koşullar kullanılarak modifiye Pt elektrotta metanolün 

elektroyükseltgenmesi üzerine metanol derişiminin etkisi araştırılmıştır. Uygun PVF 

derişimi ve kaplama süresi kullanılarak hazırlanmış olan PVF-Pt elektrotta              

0,2 M-10 M aralığındaki derişimlerde metanolün elektrokyükseltgenmesi dönüşümlü 

voltametri yöntemiyle incelenmiştir. Destek elektrolit olarak 0,05 M HClO4 bulunan 

hücre ortamı N2 gazı ile doygun hale getirilmiştir. Her metanol derişimine ait 

voltamogramlar karşılaştırılarak maksimum pik akımını veren metanol derişimi 

araştırılmıştır. Kaydedilen voltamogramlardan görüldüğü üzere en iyi pik akımı      

2,0 M derişimde elde edilmiştir (Şekil 4.70). 
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Şekil 4.70.  0,05 M HClO4  ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 2 M, (2) 1 M,   (3) 3M, (4) 4 M, (5) 7 M, 
(6) 8 M, (7) 9 M metanol derişimlerinde elde edilen dönüşümlü voltamogramlar    (A:0,0201cm2, 
v:100 mV/s). 
 
 
 
         Gerilim tarama hızının elektroyükseltgenme reaksiyonuna etkisi, N2 gazı ile 

doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta dönüşümlü 

voltametri yöntemiyle incelenmiş, elde edilen voltamogramlar Şekil 4.71’de 

verilmiştir. Gerilim tarama hızının kareköküne karşılık metanolün 

elektroyükseltgenmesine ait ileri ve geri yöndeki pik akımları grafikleri çizilmiştir 

(Şekil 4.72). Voltamogramlar incelendiğinde artan gerilim tarama hızı ile birlikte pik 

akımı da artmaktadır. Grafiklerin oldukça doğrusal olması reaksiyonun difüzyon 

kontrollü gerçekleştiğini desteklemektedir. 
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Şekil 4.71. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 1000 mV/s                    
(2)  800 mV/s (3) 600 mV/s (4) 400 mV/s  (5) 200 mV/s (6) 100 mV/s (7) 10 mV/s tarama hızlarında 
elde edilen dönüşümlü voltamogramlar   (A:0,0201 cm2). 
 
 

     
                                     (a)                                                                            (b)  
Şekil 4.72. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta elde edilen 
dönüşümlü voltamogramların  (a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama 
hızının karekökü ile değişimi. 
 
 
         N2 gazı ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt 

elektrotta 25ºC ile 65ºC aralığında sıcaklık arttırılarak metanolün elektrokimyasal 

yükseltgenmesi incelenmiştir (Şekil 4.73 ve 4.74). Farklı sıcaklıklar için elde edilmiş 

dönüşümlü voltamogramlara göre sıcaklığın arttırılmasıyla metanolün 

yükseltgenmesine ait pik akımında artış gözlenmiştir.  
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Şekil 4.73. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (1) 65°C, (2) 60°C,           
(3) 55°C, (4) 50°C, (5) 45°C, (6) 40°C, (7) 35°C, (8) 30°C, (9) 25°C sıcaklıklarında dönüşümlü 
voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

        
                              (a)                                                                              (b)                                                                      
Şekil 4.74. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (a) ileri ve (b) geri yöndeki 
yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

         Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak metanolün elektroyükseltgenme reaksiyonun aktivasyon enerjisi 

Arrhenius eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni 

değerleri grafiğe geçirilmiştir (Şekil 4.75). Elde edilen doğrunun eğiminden PVF ile 

kaplanmış Pt elektrotta metanolün ileri ve geri yöndeki elektroyükseltgenmesi için 

aktivasyon enerjileri sırasıyla 31,4 ve 23,9 kJ/mol bulunmuştur. 
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                                     (a)                                                                             (b) 

Şekil 4.75. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (a) ileri ve (b) geri yöndeki 
yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında 2,0 M metanolün elektroyükseltgenmesi, 

dönen elektrot voltametrisi yöntemiyle elektrodun farklı dönme hızlarında 

incelenmiştir. PVF-Pt elektrotta metanolün elektroyükseltgenme pik akımı 0,6 V 

civarında maksimuma ulaşmaktadır. Potansiyel aralığı yükseltgenme pik 

potansiyellerine göre 0,1-0,8 V arasındadır. Dönen elektrot voltamogramlarına göre 

metanolün ileri ve geri yöndeki yükseltgenmesinde elektrodun dönme hızı 

arttırıldığında pik akımlarınında arttığı gözlemlenmiştir. Kaydedilen voltamogramlar 

Şekil 4.76’da verilmiştir. 

 
                                              (a)                                                                           (b) 

Şekil 4.76. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (1) 1500 rpm, (2) 1000 rpm, 
(3) 700 rpm, (4) 500 rpm, (5) 100 rpm dönme hızlarında (a) ileri ve (b) geri yönde gerilim taraması ile 
elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201cm2, v:20 mV/s). 
 

         Metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinde kullanılan PVF-Pt elektrodunun 

zamana göre kararlılığını araştırmak amacıyla, modifiye elektrot gerilim uygulanarak 

alkol çözeltisinde bekletilmiş ve farklı zaman aralıklarında kronoamperometrik 
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cevap eğrileri kaydedilmiştir. N2 gazı ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol 

ortamında PVF-Pt elektrotta yükseltgenme piki (300 mV ve 700 mV) ötesinde 

gerilim sabit tutularak metanolün elektroyükseltgenmesine ait farklı sürelerde 

kronoamperometrik cevap eğrileri Şekil 4.77’de verilmiştir. 350 mV ile 700 mV‘da 

bekletilmeden ve 3 saat bekletildikten sonra kaydedilen kronoamperometrik cevap 

eğrilerinin üst üste çakıştığı görülmektedir. Akımda zamana karşı azalma 

gözlenmemesi PVF-Pt elektrodunun metanolün yükseltgenmesinde uzun süre 

kararlılık gösterdiğini desteklemektedir.    

     
                   (a)                                                                       (b) 

 
Şekil 4.77. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Pt elektrotta (a) 350 mV’da ;                 
(b) 700 mV’da (1) 0 sa, (2) 1 sa, (3) 2 sa, (4) 3 sa sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması(A:0,0201 cm2). 
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4.2.2.2. PVF Kaplı Pt elektrotta etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinin 

incelenmesi 

 

         Etanolün elektroyükseltgenmesinde, PVF modifiye edilmiş Pt elektrotta etanol 

derişiminin ve gerilim tarama hızının etkisi dönüşümlü voltametri yöntemiyle 

araştırılmıştır. PVF-Pt elektrodun hazırlanmasında PVF çözeltisi derişimi ve PVF 

kaplama süresi çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen optimum 

koşullar sağlanarak kronoamperometri ve dönen disk elektrot voltametrisi yöntemleri 

ile etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesi incelenmiştir.  

 

         Etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesi PVF-Pt elektrotta HClO4 çözeltisinin 

0,001,  0,01, 0,05 ve 0,1 M derişimlerinde çalışılmıştır. Uygun HClO4 derişimi olarak 

0,05 M bulunmuştur (Şekil 4.78). 

 

 
Şekil 4.78. N2 gazı ile doygun 2,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 0,05 M (2) 0,1 M,                
(3) 0,01 M (4) 0,001 M, HClO4  derişimlerinde  elde  edilen  dönüşümlü  voltamogramlar     
(A:0,0201 cm2, v:100  mV/s). 
 

         Uygun film kalınlığını elde etmek amacıyla öncelikle kaplama süresi sabit 

tutulmuş ve farklı PVF çözeltisi derişimlerinde çalışılmıştır. İlk önce kaplama süresi 

olarak 5 dk çalışılmıştır. PVF çözeltisi metilen klorürde çözülerek hazırlanmaktadır. 
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1, 2, 3 ve 4 mg/mL derişimlerinde PVF çözeltileriyle çalışılmıştır. N2 gazı ile doygun 

0,05 M HClO4 elektrolit ortamında,  farklı derişimlerde PVF ile kaplanmış Pt 

elektrotta 2,0 M etanolün elektroyükseltgenmesi araştırılmıştır. Optimum PVF 

derişimi olarak 2 mg/mL bulunmuştur (Şekil 4.79 ve 4.80). 

 
 
Şekil 4.79.  0,05  M  HClO4   ve   2,0 M   etanol   ortamında  PVF-Pt   elektrotta   (1)  2 mg/mL,        
(2)  3 mg/mL, (3) 1 mg/mL, (4) 4 mg/mL  PVF  derişimlerinde  elde  edilen  dönüşümlü  
voltamogramlar  (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

 
 
Şekil 4.80. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta elde edilen 
dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının PVF derişimi ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

         Film kalınlığını PVF çözeltisi derişiminin yanı sıra PVF’de bekletme süresi de 

etkilemektedir. Pt elektrot, uygun PVF derişimi olarak bulunan 2 mg/mL PVF 

çözeltisinde farklı sürelerde bekletilip kurutularak elektrot yüzeyi kaplanmıştır 

Uygun kaplama süresi olarak 5 dk bulunmuştur (Şekil 4.81 ve 4.82).   
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Şekil 4.81. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 5 dk, (2)  10 dk,    (3) 1dk,  
(4) 3 dk kaplama sürelerinde elde edilen dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

 
 
Şekil 4.82.  N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta elde edilen 
dönüşümlü voltamogramların pik akımlarının kaplama süresi ile değişimi(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
 
         Uygun PVF derişimi ve kaplama süresi kullanılarak hazırlanmış olan PVF-Pt  

elektrottaki film kalınlığının belirlenmesi için PVF kaplanmış Pt elektrotta 0,05 M  

HClO4 çözeltisinde PVF’ nin yükseltgenme pik gerilimi ötesinde elektroliz 

yapılmıştır. Elektrolizle yüzeydeki tüm PVF tamamen yükseltgenerek geçen yük 

miktarı ölçülmüştür. Ölçülen yük miktarı ve elektrot alanından yararlanılarak elektrot 

yüzeyindeki optimum film kalınlığı 4,89 10× -8 mol PVF.cm-2 hesaplanmıştır. 
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Şekil 4.83. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta elde edilen 
dönüşümlü voltamogramların  pik  akımlarının  PVF  film kalınlığı  ile  değişimi (A:0,0201 cm2, 
v:100 mV/s). 
 

         Uygun PVF derişimi ve kaplama süresi kullanılarak hazırlanmış olan PVF-Pt 

elektrotta 0,05 M HClO4 ortamında 1–10 M aralığındaki derişimlerde etanolün 

elektrokyükseltgenmesi dönüşümlü voltametri yöntemiyle incelenmiştir. Her etanol 

derişimine ait voltamogramlar karşılaştırılarak maksimum pik akımını veren etanol 

derişimi araştırılmıştır. Kaydedilen voltamogramlardan görüldüğü üzere en iyi pik 

akımı 4,0 M etanol derişiminde elde edilmiştir (Şekil 4.84). 

 
 
Şekil 4.84.  0,05 M HClO4 ve farklı derişimlerdeki etanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 4 M,        
(2) 6 M, (3) 5 M, (4) 3 M (5) 2 M, (6) 1 M, (7) 10 M etanol derişimlerinde elde edilen dönüşümlü 
voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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         Gerilim tarama hızının elektroyükseltgenme reaksiyonuna etkisi, N2 gazı ile 

doygun 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta incelenmiş, elde 

edilen voltamogramlar Şekil 4.85’de verilmiştir. Voltamogramlar incelendiğinde 

artan gerilim tarama hızı ile birlikte pik akımı da artmaktadır. 100-1000 mV gerilim 

tarama hızının kareköküne karşılık etanolün ileri ve geri yöndeki pik akımı grafiği 

çizilmiştir (Şekil 4.86). Grafiklerin oldukça doğrusal oldukları görülmektedir. Buna 

göre 0,05 M HClO4 ortamında etanolün elektroyükseltgenme reaksiyonunun 

difüzyon kontrollü olarak gerçekleştiği belirlenmiştir.  

 
Şekil 4.85.  0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 1000 mV/s, (2) 800 mV/s, 
(3) 600 mV/s, (4) 400 mV/s, (5) 200 mV/s, (6) 100 mV/s, (7) 10 mV/s tarama hızlarında elde edilen 
dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2). 
 

     
                                     (a)                                                                                (b) 
 
Şekil 4.86. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta elde edilen 
dönüşümlü voltamogramların  (a) ileri yöndeki (b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama 
hızının karekökü ile değişimi. 
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         N2 gazı ile doygun 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta 

25ºC ile 65ºC aralığında sıcaklık arttırılarak etanolün elektrokimyasal 

yükseltgenmesi incelenmiştir. Farklı sıcaklıklar için elde edilmiş dönüşümlü 

voltamogramlara göre sıcaklığın arttırılmasıyla etanolün yükseltgenmesine ait pik 

akımında artış gözlenmiştir (Şekil 4.87 ve 4.88 ).  

 
 
Şekil 4.87. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (1) 25°C, (2) 30°C,              
(3) 35°C, (4) 40°C, (5) 45°C, (6) 50°C, (7) 55°C, (8) 60°C sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar 
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

      
                              (a)                                                                               (b)                                                                    
 
Şekil 4.88. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (a) ileri ve (b) geri yöndeki 
yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 

           Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak etanolün elektroyükseltgenme reaksiyonunun aktivasyon enerjisi 

Arrhenius eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni 



 87

değerleri grafiğe geçirilmiştir (Şekil 4.89). Elde edilen doğrunun eğiminden PVF ile 

kaplanmış Pt elektrotta etanolün ileri ve geri yönde elektroyükseltgenmesi için 

aktivasyon enerjileri sırasıyla 18,2 ve 14,9 kJ/mol bulunmuştur. 

 

   
                                      (a)                                                                               (b) 

Şekil 4.89. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta  (a) ileri ve (b) geri yöndeki 
yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında PVF-Pt elektrotta 4,0 M etanolün 

elektroyükseltgenmesi, dönen elektrot voltametrisi yöntemiyle elektrodun farklı 

dönme hızlarında incelenmiştir. Etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinde geri 

yöndeki gerilim taramasında yükseltgenme piki 0,55 V civarında başlamaktadır ve 

0,3-0,4 V’da oldukça yüksek akımlarda maksimuma ulaşmaktadır. İleri yöndeki 

gerilim taramasında potansiyel aralığı 0,35 ile 1,2 V’dur. Geri yöndeki gerilim 

taramasında ise 0,520 V başlangıç potansiyeli ve son potansiyel 0,002 V uygulanarak 

elektrodun farklı dönme hızlarında lineer taramalı voltamogramlar kaydedilmiştir. 

Elektrodun düşük dönme hızlarından yüksek dönme hızlarına kadar akımda artış 

olduğu gözlenmiştir ve etanolün yükseltgenme pikinin maksimuma ulaştığı 

potansiyellerden sonra akımın değişmediği ve yükseltgenme reaksiyonunun dönme 

hızına göre akımda artışı ile difüzyon ve konveksiyon ile gerçekleştiği 

desteklenmiştir. (Şekil 4.90 ) 
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                                           (a)                                                                         (b) 

Şekil 4.90. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta (1) 1500 rpm (2) 1000 rpm  
(3) 700 rpm  (4) 500 rpm  (5) 100 rpm dönme hızlarında (a) ileri ve (b) geri yönde elde edilen dönen 
elektrot voltamogramları (A:0,0201cm2,   v:20 mV/s). 
 
 
         Etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinde N2 gazı ile doygun 0,05 M HClO4 

ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta yükseltgenme piki (400 mV) ötesinde 

gerilim sabit tutularak etanolün elektroyükseltgenmesine ait farklı sürelerde 

kronoamperometrik cevap eğrisi kaydedilmiştir. Bekletilmeden ve 1 saat sonra 

kaydedilen cevap eğrilerinde akımda azalma olduğu daha fazla bekletilen sürelerde 

ise akımın zamanla değişmediği ve elektrodun kararlılığını koruduğu 

gözlemlenmiştir (Şekil 4.91).        

 
Şekil 4.91. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Pt elektrotta 400 mV’da (1) 0 sa, (2) 1sa, 
(3) 2 sa, (4) 3 sa sürelerinde kronoamperometri verilerinin karşılaştırılması (A:0,0201 cm2). 
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4.2.3. PVF-Au-Pt Elektrotta Alkollerin Elektrokimyasal Yükseltgenmesinin 
İncelenmesi  
 
         PVF üzerine altın biriktirilmiş modifiye Pt elektrotta aynı destek elektrolit 

ortamında metanol ve etanolün elektroyükseltgenmesi de araştırılmışır. Bütün 

alkoller için PVF-Pt elektrotta belirlenen optimum koşullar kullanılarak elektrot 

yüzeyi PVF ile kaplandıktan sonra Au biriktirme işleminde kullanılan çözeltideki Au 

derişimi ve Au biriktirme süresinin elektrodun katalitik aktivitesine etkisi dönüşümlü 

voltametrik yöntemle incelenmiştir. Bütün alkoller için elde edilen optimum koşullar 

sağlanarak kronoamperometri ve dönen disk elektrot voltametrisi yöntemleri ile 

alkollerin elektrokimyasal yükseltgenmeleri incelenmiştir.  

 

4.2.3.1. PVF-Au-Pt elektrotta metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinin 

incelenmesi 

 

         PVF-Pt elektrotta metanolün elektroyükseltgenmesinde uygun film kalınlığı      

4 mg/mL PVF derişimi ve 5 dk kaplama süresi koşullarında elde edilmiştir. Bu 

koşullarda kaplanan PVF-Pt elektrot yüzeyine Au biriktirilerek metanolün 

elektrokimyasal yükseltgenmesine yüzeyde biriktirilen altının katalitik aktiviteye 

etkileri araştırılmıştır.  

         Çalışmada kullanılan 0,031 mg/mL, 0,015 mg/mL, 0,063 mg/mL, 0,5 mg/mL,  

1 mg/mL, 2 mg/mL derişimlerindeki KAuCl4 çözeltileri, 0,01 M KCl içerisinde 

KAuCl4 çözülerek hazırlanmışlardır. PVF-Pt elektrot, çalışılan derişimdeki KAuCl4 

çözeltisine daldırılıp 5 dk bekletilmiş ve bu esnada AuCl4
- iyonları kimyasal olarak 

indirgenerek modifiye elektrotta Au biriktirilmesi sağlanmıştır. N2 gazı ile doygun 

0,05 M HClO4 elektrolit ve 2,0 M metanol ortamında, farklı derişimlerdeki KAuCl4 

çözeltileri kullanılarak hazırlanan PVF-Au-Pt elektrotta metanolün 

elektroyükseltgenmesi incelenmiştir (Şekil 4.92). Elde edilen dönüşümlü 

voltamogramlar karşılaştırılarak metanolün elektroyükseltgenmesine ait maksimum 

pik akımını veren KAuCl4 derişimi 0,031 mg /mL olarak bulunmuştur (Şekil 4.93). 
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Şekil 4.92. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (1) 0,031 mg/mL,                      
(2) 0,015 mg/mL,  (3) 0,063 mg/mL, (4) 0,5 mg/mL, (5) 1 mg/mL, (6) 2 mg/mL Au derişimlerinde                 
elde edilen dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

  
Şekil 4.93. N2 ile doygun  0,05  M  HClO4  ve 2,0 M  metanol  ortamında  PVF-Au-Pt  elektrotda  elde 
edilen  dönüşümlü  voltamogramların  pik akımlarının KAuCl4 derişimi  ile değişimi (A:0,0201 cm2, 
v:100 mV/s). 
 
         Gerilim tarama hızının elektroyükseltgenme reaksiyonuna etkisi, N2 gazı ile 

doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta 

incelenmiş, elde edilen voltamogramlar Şekil 4.94’de verilmiştir. Voltamogramlar 

incelendiğinde artan gerilim tarama hızı ile birlikte pik akımı da artmaktadır.        

100-1000 mV gerilim tarama hızının kareköküne karşılık metanolün ileri ve geri 

yöndeki yükseltgenme pik akımı grafiği çizilmiştir (Şekil 4.95). Grafiğin oldukça 

doğrusal olduğu görülmektedir. Buna göre 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol 

ortamında PVF-Au-Pt elektrotta metanolün elektroyükseltgenme reaksiyonunun 

difüzyon kontrollü olarak gerçekleştiği belirlenmiştir. 
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Şekil 4.94. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (1) 1000 mV/s            
(2) 800 mV/s,    (3) 600 mV/s, (4) 400 mV/s,  (5) 200 mV/s, (6) 100 mV/s, (7) 10 mV/s tarama 
hızlarında elde edilen dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2). 
 

 
                                         (a)                                                                            (b) 
 
Şekil 4.95. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta elde 
edilen dönüşümlü voltamogramların  (a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama 
hızının karakökü ile değişimi. 
 
 
         N2 gazı ile doygun 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında, PVF-Au-Pt 

elektrotta metanolün elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisi 20ºC ile 60ºC 

arasındaki sıcaklıklarda, dönüşümlü voltametri yöntemiyle incelenmiştir. 

Voltamogramlar karşılaştırıldığında maksimum aktivite 55ºC’da görülmüştür     

(Şekil 4.96).  
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Şekil 4.96. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (1)  55°C, (2) 60°C,     
(3) 50°C,  (4) 45°C, (5) 40°C, (6) 35°C, (7) 30°C, (8) 20°C sıcaklıklarında dönüşümlü 
voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

 
                              (a)                                                                              (b)                                                                     

Şekil 4.97. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta  (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
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          Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak metanolün elektroyükseltgenme reaksiyonunun aktivasyon enerjisi 

Arrhenius eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur.  Bu amaçla 1/T’ye karşı lni 

değerleri grafiğe geçirilmiştir (Şekil 4.98).  Elde  edilen  doğrunun  eğiminden     

PVF-Au-Pt elektrotta metanolün ileri ve geri yöndeki  elektroyükseltgenmesi  için  

aktivasyon enerjileri sırasıyla  17,01 ve 25,9 kJ/mol bulunmuştur. 

 
                                      (a)                                                                            (b) 

Şekil 4.98. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta  (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 

         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında 2,0 M metanolün elektroyükseltgenmesi, 

dönen elektrot voltametrisi yöntemiyle elektrodun farklı dönme hızlarında 

incelenmiştir. PVF-Au-Pt elektrotta metanolün elektroyükseltgenme pik akımı        

0,6 V civarında maksimuma ulaşmaktadır. 0,1 V başlangıç potansiyeli 0,8 V son 

potansiyel uygulanarak yükseltgenme pik potansiyeli aralığında elektrodun dönme 

hızı artışına göre akımda artış gözlenmiş ve yükseltgenme pikinin maksimuma 

ulaştığı yerde ise sonlanmıştır. Böylece yükseltgenme reaksiyonun PVF-Au-Pt 

elektrodunda da metanolün yükseltgenme reaksiyonunun difüzyon ve konveksiyon 

yoluyla kütle aktarım kontrollü gerçekleştiği desteklenmiştir. Kaydedilen 

voltamogramlar Şekil 4.99’da verilmiştir. 
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     (a)                                                                   (b) 

Şekil 4.99. 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (1) 1500 rpm,               
(2) 1000 rpm, (3) 700 rpm, (4) 500 rpm, (5) 100 rpm dönme hızlarında (a) ileri ve (b) geri yönde 
gerilim taraması ile elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
 
         Metanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinde kullanılan PVF-Au-Pt 

elektrodunun zamana göre kararlılığını araştırmak amacıyla, modifiye elektrot 

gerilim uygulanarak metanol çözeltisinde bekletilmiş ve farklı zaman aralıklarında 

kronoamperometrik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda N2 gazı ile doygun    

0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta yükseltgenme piki    

(350 mV ve 700 mV) ötesinde gerilim sabit tutularak metanolün 

elektroyükseltgenmesine ait farklı sürelerde kronoamperometrik cevap eğrisi 

kaydedilmiştir (Şekil 4.100a ve Şekil 4.100b). Kronoamperometrik cevap eğrileri 

incelendiğinde 1 saat ve 2 saat sürelerinde zamanla akımda fazla bir azalmanın 

olmadığı PVF-Au-Pt elektrodunun metanolün yükseltgenmesinde uzun süre 

kararlılık gösterdiği belirlenmiştir. 

         
                                        (a)                                                                                (b) 

Şekil 4.100. 0,05 M  HClO4 ve 2,0 M metanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (a) 350 mV’da;         
(b) 700 mV’da (1) 0 sa, (2) 1sa, (3) 2 sa sürelerinde kronoamperometri verilerinin karşılaştırılması 
(A:0,0201 cm2). 
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4.2.3.2. PVF-Au-Pt elektrotta etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinin 
incelenmesi 
 
 
         PVF-Pt elektrotta etanolün elektroyükseltgenmesinde uygun film kalınlığı,        

2 mg/mL PVF derişimi ve 5 dk kaplama süresi koşullarında elde edilmiştir. Uygun 

etanol derişimi olarak bulunan 4,0 M etanol kullanılmıştır. Bu koşullarda kaplanan 

PVF-Pt elektrot yüzeyine Au biriktirilerek etanolün elektrokimyasal 

yükseltgenmesine katalitik aktivitesi araştırılmıştır.  

 

         Çalışmada kullanılan 0,015 mM, 0,031 mM, 0,0625 mM, 0,25 mM, 0,5 mM,    

1 mM, 4 mM,  8 mM derişimlerde Au içeren çözeltiler, 0,01 M KCl içerisinde 

KAuCl4 çözülerek hazırlanmışlardır. PVF-Pt elektrot, çalışılan derişimdeki Au 

çözeltisine daldırılıp 5 dk bekletilmiş ve bu esnada AuCl4
- iyonlarının, kimyasal 

olarak indirgenerek modifiye elektrotta Au biriktirilmesi sağlanmıştır. N2 gazı ile 

doygun 0,05 M HClO4 elektrolit ve 4,0 M etanol ortamında, farklı derişimlerdeki Au 

çözeltileri kullanılarak hazırlanan PVF-Au-Pt elektrotta etanolün 

elektroyükseltgenmesi incelenmiştir (Şekil 4.101). Elde edilen dönüşümlü 

voltamogramlar karşılaştırılarak etanolün elektroyükseltgenmesine ait maksimum pik 

akımını veren Au derişimi 0,031 mM olarak bulunmuştur (Şekil 4.102). 

 
Şekil 4.101. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (1) 0,031 mM,              
(2) 0,0625 mM, (3) 0,25 mM, (4) 0,5 mM,  (5) 1 mM, (6) 4 mM, (7) 8 mM, (8) 0,015 mM Au 
derişimlerinde elde edilen dönüşümlü voltamogramlar (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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Şekil 4.102. N2  ile  doygun  0,05 M  HClO4 ve 4,0 M  etanol  ortamında  PVF-Au-Pt  elektrotta  elde 
edilen  dönüşümlü  voltamogramların  pik  akımlarının KAuCl4 derişimi  ile  değişimi (A:0,0201 cm2, 
v:100 mV/s). 
 

         Gerilim tarama hızının elektroyükseltgenme reaksiyonuna etkisi, N2 gazı ile 

doygun 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta incelenmiş, 

elde edilen voltamogramlar Şekil 4.103’de verilmiştir. Voltamogramlar 

incelendiğinde artan gerilim tarama hızı ile birlikte pik akımının da arttığı 

görülmektedir. Etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinde, farklı derşimlerdeki 

etanolün yükseltgenmesine gerilim tarama hızlarının etkisi dönüşümlü voltametri 

yöntemiyle incelenmiş ve gerilim tarama hızının kareköküne karşılık ileri ve geri 

yöndeki yükseltgenme pik akımı grafiği çizilmiştir (Şekil 4.104). Grafiklerin oldukça 

doğrusal oldukları görülmektedir. Buna göre 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol 

ortamında PVF-Au-Pt elektrotta etanolün elektroyükseltgenme reaksiyonunun 

difüzyon kontrollü olarak gerçekleştiği belirlenmiştir. 

 
Şekil 4.103. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (1) 1000 mV/s,             
(2)  800 mV/s, (3) 600 mV/s, (4) 400 mV/s,  (5) 200 mV/s, (6) 100 mV/s, (7) 10 mV/s kaplama 
sürelerinde elde edilen dönüşümlü voltamogramlar(A:0,0201 cm2). 
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                                        (a)                                                                            (b) 
Şekil 4.104. N2 ile doygun 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta elde edilen 
dönüşümlü voltamogramların  (a) ileri ve (b) geri yöndeki yükseltgenme pik akımlarının tarama 
hızının karekökü ile değişimi. 
 
 

         N2 gazı ile doygun 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında, PVF-Au-Pt 

elektrotta etanolün elektroyükseltgenmesine sıcaklığın etkisi 25ºC ile 55ºC 

arasındaki sıcaklıklarda, dönüşümlü voltametri yöntemiyle incelenmiştir (Şekil 

4.105). Sıcaklık artışı ile pik akımlarınında arttığı ve aktivitenin 55ºC’de azaldığı 

gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 4.105. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (1) 50°C, (2) 55°C,       
(3) 45°C, (4) 40°C, (5) 35°C, (6) 30°C, (7) 25°C, sıcaklıklarında dönüşümlü voltamogramlar 
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
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                                  (a)                                                                               (b)                                                                
Şekil 4.106. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta  (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pik akımlarının sıcaklık ile değişimi (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
 
           Reaksiyon hızının sıcaklıkla artış gösterdiği aralıktaki deneysel veriler 

kullanılarak etanolün elektroyükseltgenme reaksiyonun aktivasyon enerjisi Arrhenius 

eşitliğinden yararlanılarak bulunmuştur. Bu amaçla 1/T’ye karşı lni değerleri grafiğe 

geçirilmiştir (Şekil 4.107). Elde edilen doğrunun eğiminden PVF-Au-Pt elektrotta 

etanolün ileri ve geri yöndeki elektroyükseltgenmesi için aktivasyon enerjileri 

sırasıyla 14,5 ve 6,9 kJ/mol bulunmuştur. 

         
                                      (a)                                                                            (b) 

Şekil 4.107. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta  (a) ileri ve (b) geri 
yöndeki yükseltgenme pikine ait Arrhenius grafiği (A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
 

         0,05 M HClO4 elektrolit ortamında 4,0 M etanolün elektroyükseltgenmesi, 

dönen elektrot voltametrisi yöntemiyle elektrodun farklı dönme hızlarında 

incelenmiştir. Etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinde geri yöndeki gerilim 

taramasında yükseltgenme piki 0,55 V civarında başlamaktadır ve 0,3-0,4 V’da 

oldukça yüksek akımlarda maksimuma ulaşmaktadır. 0,520 V başlangıç potansiyeli 

ve son potansiyel 0,002 V uygulanarak elektrodun farklı dönme hızlarında lineer 

taramalı voltamogramlar kaydedilmiştir. Elektrodun düşük dönme hızlarından 

yüksek dönme hızlarına kadar akımda artış olduğu gözlenmiştir ve etanolün 
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yükseltgenme pikinin maksimuma ulaştığı potansiyellerden sonra akımın 

değişmediği ve yükseltgenme reaksiyonunun dönme hızına göre akımda artışı ile 

PVF-Au-Pt elektrotta etanolün yükseltgenme reaksiyonunun difüzyon ve 

konveksiyon yoluyla kütle aktarım kontrollü gerçekleştiği desteklenmiştir (Şekil 

4.108).  

     
             (a)                                                                            (b) 

Şekil 4.108. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (1) 1500 rpm,                
(2) 1000 rpm,(3) 700 rpm,  (4) 500 rpm, (5) 100 rpm dönme hızlarında (a) ileri ve (b) geri yönde 
gerilim taraması ile elde edilen dönen elektrot voltamogramları (A:0,0201 cm2, v:20 mV/s). 
 
 
 
         Etanolün elektrokimyasal yükseltgenmesinde kullanılan PVF-Au-Pt elektrodun 

zamana göre kararlılığını araştırmak amacıyla, modifiye elektrot gerilim uygulanarak 

etanol çözeltisinde bekletilmiş ve farklı zaman aralıklarında kronoamperometrik 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda uygun şartlarda hazırlanmış olan PVF-Au-Pt 

elektrotta, N2 gazı ile doygun 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında, 

yükseltgenme piki (200 mV ve 500 mV) ötesinde gerilim sabit tutularak etanolün 

yükseltgenmesine ait farklı sürelerde kronoamperometrik cevap eğrisi 

kaydedilmiştir. (Şekil 4.109a ve Şekil 4.109b). Kronoamperometrik cevap eğrileri 

incelendiğinde PVF-Au-Pt elektrodunun etanolün yükseltgenmesinde uzun süre 

kararlılık gösterdiği, zamanla akımda herhangi bir azalmanın olmadığı belirlenmiştir.   
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                                                 (a)                                                                      (b) 

Şekil 4.109. 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında PVF-Au-Pt elektrotta (a) 200 mV’da;             
(b) 500 mV’da (1) 0 dk (2) 1 sa  (3) 2 sa  (4) 3 sa sürelerinde kronoamperometri verilerinin 
karşılaştırılması. 
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5. TARTIŞMA/SONUÇ 
 

         Bu çalışmada metanol ve etanol gibi küçük molekül kütleli alkollerin 

elektrokatalitik yükseltgenmesi için modifiye elektrotlar geliştirilmiştir. İlk olarak 

alkollerin elektroyükseltgenme reaksiyonu modifiye elektrotlarla mukayese 

edilebilmesi için öncelikle kaplanmamış Pt elektrotta incelenmiştir. Kaplanmamış Pt 

elektrotta H2SO4, H3PO4 ve HClO4 destek elektrolitlerinin alkollerin 

yükseltgenmesine etkileri araştırılmış ve en yüksek elektrokimyasal aktivitenin elde 

edildiği destek elektrolit olarak HClO4’in kullanılmasına karar verilmiştir. HClO4’in 

farklı derişimleri çalışılarak 0,05 M HClO4’in uygun destek elektrolit derişimi 

olduğuna karar verilmiştir. PVF kaplı Pt elektrotta, alkollerin 

elektroyükseltgenmesine ait maksimum pik akımları alkol derişimlerine bağlı 

olduğundan her alkol için optimum alkol derişimleri çalışılmıştır. Kaydedilen 

voltamogramlara göre maksimum pik akımları metanol ve etanol için sırasıyla 2,0 M 

ve 4,0 M derişimlerinde elde edilmiştir. 

         Daha sonra metanol ve etanolün elektrokimyasal yükseltgenmeleri için PVF-Pt 

modifiye elektrodunun hazırlanmasında uygun çalışma koşulları belirlenmiştir. 

Elektrot yüzeyinde uygun film kalınlığı elde edebilmek için, farklı derişimlerdeki 

PVF çözeltisi ve PVF’nin kaplanma süresi dönüşümlü voltametri yöntemi 

kullanılarak araştırılmıştır. PVF-Pt elektrodun hazırlanmasında metanol ve etanol 

için PVF derişimi sırasıyla 4,0 ve 2,0mg/mL PVF ve PVF’de bekletme süresi olarak 

5 dk bulunmuştur. PVF-Pt elektrotta yapılan çalışmalar, PVF ile kaplanmış ve Au 

biriktirilmiş Pt elektrotta da yapılmıştır. İyi katalitik aktivite gösteren PVF-Au-Pt 

elektrodu hazırlamak amacıyla, uygun şartlarda kaplanan PVF üzerine                

0,015–2 mg/mL aralığındaki derişimlerde Au çözeltisi kullanılarak uygun Au 

çözeltisi derişimi araştırılmış ve her iki alkol için en iyi katalitik aktivite gösteren 

PVF- Au-Pt elektrodunun hazırlanmasında kullanılan KAuCl4 çözeltisi derişimi     

0,03 mM ve bu çözeltide bekletme süresi ise 5 dk olarak belirlenmiştir.  
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         Bu alkoller için optimum çalışma koşulları elde edilerek gerilim tarama hızı ve 

sıcaklık gibi deneysel parametrelerin alkollerin elektrokimyasal yükseltgenmesine 

etkileri çalışılmıştır. HClO4 çözeltisinde kaplanmamış Pt elektrotta, PVF-Pt ve    

PVF-Au-Pt modifiye elektrotlarda gerilim tarama hızının alkollerin 

elektroyükseltgenmesine etkisi incelendiğinde, gerilim tarama hızlarının artması ile 

alkollerin yükseltgenmesine ait pik akımlarının da arttığı gözlemlenmiştir. Gerilim 

tarama hızlarının kareköküne karşı pik akımlarının grafiklerinin oldukça doğrusal 

olduğu görülmüştür. Bu sonuç kaplanmamış elektrotta ve kaplanmış elektrotlarda 

alkollerin yükseltgenmesinin difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir.  

 

         İleri ve geri yöndeki gerilim taramasında metanolün elektroyükseltgenmesine 

ait 2 pik gözlemlenmiştir. İleri yöndeki gerilim taramasında gözlenen pik akımı 

değerleri PVF-Pt ve PVF-Au-Pt elektrotta sırasıyla 0,785x10–4 A ve             

0,795x10–4 A’dir. Kaplanmamış Pt elektrotta ise 0,045x10–4 A’dir. Geri yöndeki 

gerilim taramasında gözlenen pik akımı değerleri PVF-Pt ve PVF-Au-Pt elektrotta 

sırasıyla 0,384x10–4 A ve 0,546x10–4 A’dir. Kaplanmamış Pt elektrotta ise    

0,048x10–4 A’dir. İleri ve geri yöndeki gerilim taramalarında metanolün 

yükseltgenmesine ait elde edilen piklerin akım verilerine göre, modifiye elektrotların 

aktivitesinin, kaplanmamış Pt elektrottan ileri yöndeki gerilim taramasında gözlenen 

yükseltgenme piki için yaklaşık 17–18 kat, geri yöndeki gerilim taramasında 

gözlenen yükseltgenme piki için ise yaklaşık 8–10 kat daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Şekil 4.110). 
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Şekil 4.110. N2 gazı  ile  doygun  2,0 M  metanol  ve  0,05 M HClO4 ortamında, (1) Pt, (2) PVF-Pt, 
(3) PVF-Au-Pt elektrotta  metanolün  yükseltgenmesine kararlı hal dönüşümlü voltamogramları 
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
 
         Metanolün yükseltgenmesinde, elektrokatalitik aktiviteye sıcaklığın etkisi 

incelenmiş ve 25ºC ile 65ºC aralığında artan sıcaklığa karşılık pik akımında artış 

gözlenmiştir. 0,05 M HClO4 ortamında kaplanmamış Pt, PVF-Pt ve PVF-Au-Pt 

elektrotlar için metanolün ileri ve geri yöndeki yükseltgenmesi için aktivasyon 

enerjileri sırasıyla 20,56 ile 70,8 kJ/mol, 31,4 ile 23,9 kJ/mol ve 17,01 ile              

25,9 kJ/mol olarak hesaplanmıştır. 

 

         Etanolün elektroyükseltgenmesinde, ileri yöndeki gerilim taramasında gözlenen 

pik akımı değerleri PVF-Pt ve PVF-Au-Pt elektrotta sırasıyla 1,927x10–4 A ve 

1,229x10–4 A’dir. Kaplanmamış Pt elektrotta ise 0,104x10–4 A’dir. Geri yöndeki 

gerilim taramasında gözlenen pik akımı değerleri PVF-Pt ve PVF-Au-Pt elektrotta 

sırasıyla 3,324x10–4 A ve 3,556x10–4 A’dir. Kaplanmamış Pt elektrotta ise    

0,686x10–4 A’dir. İleri ve geri yöndeki gerilim taramalarında etanolün 

yükseltgenmesine ait akım verilerine göre modifiye elektrotların aktivitesinin 

kaplanmamış Pt elektrottan ileri yöndeki yükseltgenme piki için yaklaşık 12–19 kat 



 104

geri yöndeki yükseltgenme piki için yaklaşık 5–6 kat daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Şekil 4.111). 

 
Şekil 4.111. N2 gazı ile doygun 4,0 M etanol ve 0,05 M HClO4 ortamında (1) Pt, (2) PVF-Pt ve         
(3) PVF-Au-Pt elektrotta etanolün yükseltgenmesine kararlı hal dönüşümlü voltamogramları 
(A:0,0201 cm2, v:100 mV/s). 
 
 
         Etanolün yükseltgenmesinde, elektrokatalitik aktiviteye sıcaklığın etkisi 

incelenmiş ve oda sıcaklığında maksimum aktivite gözlenmiştir. Kaplanmamış Pt, 

PVF-Pt ve PVF-Au-Pt elektrotlar için etanolün ileri ve geri yöndeki yükseltgenmesi 

için aktivasyon enerjileri sırasıyla 78,2 ile 62,0 kJ/mol, 18,2 ile 14,9 kJ/mol ve      

14,5 ile 6,9 kJ/mol olarak hesaplanmıştır. 

 

         Kaplanmamış Pt elektrotta metanol ve etanolün elektrokimyasal 

yükseltgenmesinde farklı destek elektrolit ortamları ile aktivasyon enerjileri 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  
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Çizelge 4.1. Kaplanmamış Pt elektrotta farklı destek elektrolit ortamlarında metanol ve etanol için 
elde edilen aktivasyon enerjileri (Ea) 
 

Ea (kj/mol) 
Metanol Etanol  

 
   Destek elektrolit 

İleri yön Geri yön İleri yön Geri yön 
H2SO4 20,25 66,88 27,76 53,74 
H3PO4 15,23 83,16 68,66 71,6 
HClO4 20,56 70,8 78,2 62,0 
 
 
         Metanolün ve etanolün elektroyükseltgenmesinde ortam sıcaklığının etkisini 

araştırmak için yapılan çalışmalarda PVF-Pt ve PVF-Au-Pt elektrotta farklı 

sıcaklıklar için elde edilen dönüşümlü voltamogramlara göre sıcaklığın artırılmasıyla 

alkollerin yükseltgenmesine ait pik akımında artış gözlenmiştir. Modifiye edilmiş 

elektrotlar için hesaplanan aktivasyon enerjilerinin (Çizelge 4.1) kaplanmamış Pt 

elektroda göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. 

 
Çizelge  4.2. HClO4 çözeltisinde metanol ve etanol  için aktivasyon enerjileri(Ea). 
 

Ea(kJ/mol) 
Metanol Etanol 

 
Çalışma Elektrodu 

İleri yön Geri yön İleri yön Geri yön 
Kaplanmamış Pt 20,56 70,8 78,2 62,0 
PVF-Pt 31,4 23,9 18,2 14,9 
PVF-Au-Pt 17,01 25,9 14,5 6,9 
 

 

         Metanol ve etanol için PVF-Pt elektrotta ve PVF-Au-Pt elektrotta elde edilen 

dönen elektrot voltamogramları verilerinin kullanılmasıyla alkollerin 

elektroyükseltgenmesine ait çizilen Koutecky-Levich grafikleri Şekil 4.112 ve     

Şekil 4.113’te verilmiştir.  Bu grafiklerin oldukça doğrusal oldukları görülmektedir. 

Bu durum, PVF-Pt ve PVF-Au-Pt elektrotlarda alkollerin yükseltgenme 

mekanizmasının difüzyon ve konveksiyon yoluyla kütle aktarımı tarafından kontrol 

edildiğini göstermektedir. 
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                                         (a)                                                                         (b)                                                   
  
Şekil 4.112. (a) 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol  (b) 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol ortamında    
PVF-Pt elektrodunda alkollerin elektroyükseltgenmesine ait Levich grafiği (A:0,0201 cm2,                  
v: 20 mV/s). 
 

      
                                        (a)                                                                              (b)                                                     
  
Şekil 4.113. (a) 0,05 M HClO4 ve 2,0 M metanol  (b) 0,05 M HClO4 ve 4,0 M etanol PVF-Au-Pt 
elektrodunda alkollerin elektroyükseltgenmesine ait Levich grafiği (A:0,0201 cm2, v: 20 mV/s). 
 
 
         Hazırlanan modifiye elektrotların alkollerin yükseltgenmesinde oldukça yüksek 

katalitik aktivite gösterdikleri belirlenmiştir. Modifiye elektrotların uzun süreli 

katalitik aktivite gösterip göstermediğinin belirlenebilmesi için elektrotlar alkollerin 

yükseltgenebileceği gerilim değerlerinde tutularak bekletilmiş ve belirli aralıklarla 

kronoamperometrik cevap eğrileri kaydedilmiştir. Aynı çalışma kaplanmamış Pt 

elektrotta da tekrarlanmıştır.  

 

         Çizelge 4.4’den görüldüğü gibi kaplanmamış Pt elektrotta elde edilen 

kronoamperometrik cevap eğrileri ile PVF-Pt elektrotta ve PVF-Au-Pt elektrotlarda 

elde edilen kronoamperometrik cevap eğrileri karşılaştırılacak olursa, kaplanmamış 

Pt elektrotta 45 dakika bekleme ile akımda önemli bir azalma gözlenirken, modifiye 

elektrotlarda ise üç saatlik beklemede dahi gözlenen akım azalması çok daha 

düşüktür. Bekletme sırasında elektroda gerilim uygulanması devam etmiştir. Bu 
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sonuçlar modifiye elektrotların katalitik etkilerinin uzun süreli kararlılık gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. 

 
Çizelge  4.3. Farklı  destek  elektrolit ortamlarında  ve   kaplanmamış  Pt elektrotta  (a) metanol  ve  
(b) etanol için kronoamperometrik verilerin % azalma miktarları. 
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(a) (b) 

Çizelge  4.4. 0,05 M HClO4 destek elektrolit ortamında farklı elektrotlar için (a) metanol ve              
(b) etanolün  kronoamperometrik verilerin % azalma miktarları. 
 

      
(a) (b) 

 

         Hazırlanan modifiye elektrotların alkollerin yükseltgenmesinde oldukça yüksek 

katalitik aktivite gösterdikleri ve katalik etkilerinin uzun süreli kararlılık gösterdikleri 

belirlenmiştir.  

 

         Sonuç olarak bu çalışmada küçük molekül kütleli alkollerin elektrokimyasal 

yükseltgenmesi için geliştirilen modifiye elektrotların hazırlanmalarının kolay 

olması, ucuzluk, yüksek elektrokatalitik aktivite ve kararlı olma gibi özelliklere sahip 

oldukları bulunmuştur. 
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