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Bu çalışmada, 2-aminobenzo[c]-sinnolin (BCC-NH2) ve 2-aminobenzo[c]sinnolin 6-oksit (NOBCC-NH2)  
bileşiklerinin amin oksidasyonu yöntemi ile platin ve camsı karbon elektrotlar üzerinde modifikasyonları 
ve elde edilen bu yüzeylerin karakterizasyonları incelenmiştir. Amin oksidasyonu metodunda aromatik 
halkaya bağlı –N- köprüsü vasıtasıyla N-C veya N-Me kovalent bağları meydana gelmektedir. Bu 
çalışmada ilk defa platin ve camsı karbon (GC) elektrot yüzeylerine BCC-NH2 ve NOBCC-NH2 
moleküllerinin oksidasyonu ile modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca modifiye edilen yüzeyin 
karakterizasyonu hem elektrokimyasal metotlarla hem de elektrokimyasal impedans spektroskopi (EIS) 
metoduyla yapılmıştır. Modifikasyon işlemleri, destek elektrolitin 0,5 M HCl, 0,5 M KCl ve 0,5 M NaOH 
olduğu ortamlarda gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 2-aminobenzo[c]sinnolin ve 2-aminobenzo[c]sinnolin 
6-oksit moleküllerinin elektrokimyasal oksidasyon yöntemiyle platin ve camsı karbon elektrotlar üzerine 
modifikasyonu dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak incelenmiştir. Platin (Pt) ve camsı karbon (GC) 
elektrotlar üzerinde elektrokimyasal oksidasyon yönteminde uygulanan potansiyelin ve tarama hızının 
oluşan yüzeye etkisi araştırılmıştır.  Modifiye elektrotlar elde edildikten sonra bu elektrotların analitik 
amaçlı uygulama alanlarını araştırmak için 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) maddesi ile 
çalışılmıştır. 
 
 
2006, 84 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Dönüşümlü voltametri, elektrokimyasal oksidasyon, modifikasyon, 2-
aminobenzo[c]sinnolin,  2-aminobenzo[c]sinnolin 6-oksit 
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In this work, modification of 2-aminobenzo[c]-cinnoline (BCC-NH2) and 2-

aminobenzo[c]-cinnoline 6-oxide (NOBCC-NH2) at the platinum and glassy carbon 

surfaces was investigated. The modified surface was characterized by electrochemical 

methods and also by electrochemical empedance spectroscopy. N-C and N-Pt bonds 

was formed between the modifier and glassy carbon and platinum through the –N- 

bridge, respectively. This work is the first that BCC-NH2 ve NOBCC-NH2 molecules 

are grafted to the Pt and GC surfaces by the method of amine oxidation and the surfaces 

modified are characterized by electrochemical and EIS methods. Modification process 

are performed in the aqueous media containing 0.5 M HCl, 0.5 M KCl and 0.5 M NaOH 

as supporting electrolytes. The modification of the molecules onto the surfaces was 

established by cyclic voltammetric technique. The effect of applied potential and scan 

rate on the modification process was also investigated. The analytical application of the 

modified surfaces was performed using 4-metoxyphenyl (3-methylbutyl) 

dithiofhosfhinate (H1). 
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1. GİRİŞ    

 

Bu çalışmada, 2-aminobenzo[c]sinnolin 6-oksit (NOBCC-NH2) ve 2- aminobenzo[c]-

sinnolin (BCC-NH2) bileşiklerinin amin oksidasyonu yöntemi ile platin ve camsı karbon 

elektrotlar üzerinde modifikasyonları ve bu yüzeylerin karakterizasyonları incelenmiştir. 

 

BCC-NH2 ve NOBCC-NH2 yapı bakımından benzer olan ve 2 nolu karbon üzerinden 

substrata bağlanabilen ilginç moleküllerdir. Konjugasyonun bütün halka boyunca etkin 

olduğu düzlemsel yapıdaki bu moleküllerin çeşitli yüzeylere modifikasyonu ile ilgili 

çalışmalar mevcuttur. Ancak bu çalışmalarda, önce BCC-NH2 molekülünün diazonyum 

tuzu hazırlanmış ve bu tuzun elektrokimyasal indirgenmesi ile yüzeye tutturulması 

sağlanmıştır (İsbir vd. 2005). Amin oksidasyonu metodunda, diazonyum tuzu 

indirgenmesi metodundan farklı yüzeyler elde edilmektedir. Diazonyum tuzlarının 

indirgenmesi ile yapılan modifikasyonlarda aromatik halkanın karbon atomu ile substrat 

arasında C-C veya C-Me bağı oluşurken, amin oksidasyonu metodunda aromatik 

halkaya bağlı –N- köprüsü vasıtasıyla N-C veya N-Me kovalent bağları meydana 

gelmektedir. Amin oksidasyonu ile GC yüzeylerinin modifikasyonuna örnek çok sayıda 

çalışma bulunmaktadır (Yang et al. 2005). Ancak metal yüzeylerinin amin 

oksidasyonuyla modifikasyonu ile ilgili fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada 

ilk defa platin elektrot yüzeyine bir organik molekülün modifikasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca modifiye edilen yüzeyin karakterizasyonu hem 

elektrokimyasal metotlarla hem de elektrokimyasal impedans spektroskopi metoduyla 

yapılmıştır. 

 

Modifikasyon işlemleri, destek elektrolitin 0,5 M HCl, 0,5 M KCl ve 0,5 M NaOH 

olduğu ortamlarda gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 2-aminobenzo[c]sinnolin ve 2-

aminobenzo[c]sinnolin 6-oksit moleküllerinin elektrokimyasal oksidasyon yöntemiyle 

platin ve camsı karbon elektrotlar üzerine modifikasyonu dönüşümlü voltametri tekniği 

kullanılarak incelenmiştir. Pt ve GC elektrotlar üzerinde elektrokimyasal oksidasyon 

yönteminde başvurulan tekniğin, uygulanan potansiyelin ve tarama hızının oluşan 

yüzeye etkisi araştırılmıştır. 
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Modifikasyon sonucu modifiye edilen yüzeyin özellikleri dönüşümlü voltametri tekniği 

kullanılarak karakterize edilmiştir. Bu amaçla dopamin, askorbik asit ve Fe3+/Fe2+ 

sistemlerinin modifiye edilmemiş ve modifiye edilmiş yüzeydeki davranışları 

incelenerek yüzeyin özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Modifiye elektrotlar elde edildikten sonra bu elektrotların analitik amaçlı uygulama 

alanlarını araştırmak için 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) maddesinde 

yükseltgenme ve indirgenme pik potansiyellerine bakılarak modifiye edilmemiş elektrot 

yüzeyiyle karşılaştırılmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1 Çalışılan Moleküller ve Özellikleri 

 

Bu çalışmada elektrokimyasal oksidasyon yöntemi ile platin ve camsı karbon elektrotlar 

yüzeyine modifikasyonları yapılan bazı aromatik aminlerin yapı formülleri, tam ve 

kısaltılmış adları aşağıda verilmiştir.   

    

N

NH
2

N

                                                     

2-Aminobenzo[c]sinnolin                                          2-Aminobenzo[c]sinnolin 6-oksit   

    BCC-NH2                                                                  NOBCC-NH2 

Mol Kütlesi: 195 g/mol                                             Mol Kütlesi: 211 g/mol                                         

 

Benzo[c]sinnolinlerin sentezinde genel olarak, o,o’-dinitrobifeniller indirgenerek 

benzo[c]sinnolin iskeleti elde edilmektedir. Önceleri bazik EtOH içinde Ra-Ni ile H2, 

EtOH’te Ph3P, sulu EtOH’te Na2S, bazik sulu EtOH’te Zn, MeOH’te Na/Hg, LiAlH4 

indirgeyici olarak kullanılmıştır. Son yıllarda ise daha çok (PhTe)2/NaBH4
 

kullanılmaktadır. Benzo[c]sinnolinler kolaylıkla iyi verimde elde edilirken, N,N’-

dioksitler ve N-oksitler kolaylıkla elde edilemezler. Düşük maliyette ve kolayca 

bulunabilen KOH / 2-propanol ortamı, o,o’-dinitrobifenillerin indirgenerek N,N’-dioksit 

veya N-oksit basamağına dönüşmesinde kullanılabilir. İlk önerilerde, ilk basamağın 

ikinci basamaktan hızlı olduğu fikri ileri sürülmüştür. Düşük baz konsantrasyonu 

reaksiyonun hızını arttıran önemli bir faktördür. Ancak reaksiyon hızı artarken verim 

düşmektedir (Paradisi et al. 1993). 

 

 

 
 
 

Şekil 2.1 2-Propanolda KOH ile o,o’-dinitrobifenillerin indirgenerek N-
oksibenzo[c]sinnolinlere dönüşümü  

N N
+ O

NH
2

 
-
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Etanolde KOH varlığında hidroksilaminle 1-nitrobenzo[c]sinnolin reaksiyonu uygun 2- 

ve 4- amino türevlerini vermektedir. Aynı şartlar altında hidroksilaminle 2- 

nitrobenzo[c]sinnolin 6-oksitin reaksiyonu; 2-nitrozobenzo[c]sinnolin 6-oksiti 

vermektedir. 

 

Aminlerin yer değiştirdiği aromatik çokhalkalı bileşikler, organik sentezler ve 

endüstride önemli ara ürünlerdir. Elektrofilik nitroarenler için amino gruplarıyla 

hidrojenin nükleofilik yerdeğiştirmesi ve nitro yerdeğiştiren çoklu halkalar büyük 

kolaylık sağlamaktadır. 

 

Benzo[c]sinnolin ve bazı türevleri boyaların imalatı, polyamit fiberlerin renklenmesi, 

elektrofotografik fotoreseptörler için yük-üretim araçları, elektrokromik polimerler için 

faydalı ara ürünlerdir. İlave olarak bazı benzo[c]sinnolin türevleri bitkisel ve mikrobial 

aktivitelere sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.2 Aminobenzo[c]sinnolinlerin çeşitli reaksiyonlarla elde edilme yöntemleri 
 
Genellikle, aminobenzo[c]sinnolinler uygun nitrobenzo[c]sinnolinlerin indirgenmesiyle; 

trinitrobifenillerin indirgenme dönüşümüyle veya amin grubunun yerdeğiştirdiği 2,2’-

dinitrobifeniller tarafından hazırlanmaktadır (Şekil 2.2). Halojenbenzo[c]sinnolinlerin 

aromatik nükleofilik yerdeğiştirme reaksiyonları potasyum amit, alkoksiler, dialkil 

aminler ve tuzları, prolidin, piperidin ve morfolindir. Dimetilamin içerisinde lityum 
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dimetilamitle benzo[c]sinnolin ve klorobenzo[c]sinnolinlerin reaksiyonları kompleks 

ürün karışımlarının oluşmasına neden olmaktadır. Hidroksilaminle 1- 

nitrobenzo[c]sinnolinlerin reaksiyonu uygun 2- ve 4- amino türevlerini ( 3 ve 4) 

vermektedir. 1-nitrobenzo[c]sinnolin-2-amin, N-asetilbenzo[c]sinnolin-2-aminin 

nitrolanmasından elde edilmektedir. Hidroksilaminle 2- nitrozobenzo[c]sinnolin 6-

oksitin 2-nitrozobenzo[c]sinnoline indirgenmesi nükleofilik yerdeğiştirme 

reaksiyonunun yerine meydana gelmektedir. 2-nitrozobenzo[c]sinnolinin oda 

sıcaklığında etanolde SnCl2\ HCl ile reaksiyonu 2- aminobenzo[c]sinnolini vermektedir. 

2-nitrozobenzo[c]sinnolinin Pd-C varlığında hidrazinle reaksiyonu 2- 

aminobenzo[c]sinnolin 6-oksiti vermektedir ( Kiliç and Aktan 2001).  

 

2.2 Elektroanalitik Teknikler ve Sınıflandırılması 

 

Elektrokimyasal teknikler, elektrot-çözelti sistemine bir elektriksel etki yapılarak 

sistemin verdiği cevabın ölçülmesi temeline dayanır. Daha çok akım olarak ortaya çıkan 

bu cevap, sistemin özellikleri hakkında bilgi verir. Bir elektrokimyasal tekniğin adına 

bakılarak sistemin verdiği cevabın türü ve elektriksel etki tam olarak anlaşılmayabilir. 

Hemen hemen bütün elektrokimyasal tekniklerde potansiyel, akım ve zaman 

parametreleri bulunur ve tekniğin adında bu parametrelere yer verilir. Örneğin; 

voltametri, kronokulometri, kronoamperometri gibi adlandırmalarda sırasıyla 

potansiyel-akım, zaman-yük ve zaman-akım parametrelerinden kullanılacak teknik 

hakkında kabaca bilgi edinilebilir. Elektroanalitik tekniklerin sınıflandırılmasında 

kullanılan çok çeşitli metotlar vardır. En yaygın sınıflandırma Şekil 2.3’ de şema 

halinde verilmiştir. Şemadan görüldüğü gibi elektroanalitik metotlar, genelde net akımın 

sıfır olduğu denge durumundaki statik metotlar ve denge durumundan uzakta net akımın 

gözlendiği dinamik metotlar olmak üzere ikiye ayrılır. Tekniklerin büyük bir kısmı 

potansiyel kontrollü veya akım kontrollüdür. Potansiyel ve akımın kontrol edildiği 

tekniklerde bu parametreler büyük genlikli veya küçük genlikli olarak uygulanır. Büyük 

genlikli tekniklerin kullanımı diğer tekniklere göre daha yaygındır. 
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Bir voltametrik metotda çalışma elektrodu eğer damlayan civa elektrot ise bu metot 

polarografi adını alır. Eğer asılı duran civa damlası veya bir katı elektrot kullanılırsa bu 

metoda sabit elektrot voltametrisi denir. 

 

Dönüşümlü voltametride (CV) asılı duran civa elektrodu veya başka bir katı elektroda 

uygulanan potansiyel kontrol edilir ve hücreden küçük bir akım geçer. Bu nedenle 

dönüşümlü voltametri, bir potansiyel kontrollü sabit elektrot voltametri metodudur. 

Akım kontrol edildiği için kronopotansiyometri metodu akım kontrollü elektroanalitik 

metotlar grubuna girmektedir. 

 

İyon seçici elektrotların kullanıldığı metotlar akımın sıfır olduğu statik elektroanalitik 

metotlardır. Dinamik teknikler grubunda yer alan elektroanalitik teknikler; elektrot 

reaksiyonlarının mekanizmalarının belirlenmesinde, kinetiklerinin incelenmesinde ve 

maddelerin miktar tayinlerinin yapılmasında kullanılmaktadır. 
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                                              Elektroanalitik Teknikler 

 

           Statik Teknikler ( i=0 )                                           Dinamik Teknikler  ( i≠0 )  
Potansiyometri 
İyon Seçici Elektrotlar 
Potansiyometrik Titrasyonlar 
 

 

 

                        Potansiyel Kontrollü                 Akım Kontrollü           Yük  Kontrollü  
            Teknikler                                    Teknikler                     Teknikler 
 

                                                                         
                                                                         Kronopotansiyometri 
                                                                         Kulometrik Titrasyonlar 
  

 

Kronoamperometri      Potansiyel            
Kronokulometri           Kontrollü             Voltametri 

                         Kulometri              
 

 

 

 

    Hidrodinamik Voltametri             Puls Voltamerisi              Sabit Elektrot Voltametrisi 
a) Çözeltinin Karıştırıldığı                                                   Doğrusal Taramalı (LSV) 

Voltametri                                                                                Dönüşümlü Volt. (CV) 
b) Dönen Disk Elektrot  

Voltametrisi 

 

Şekil 2.3 Elektroanalitik tekniklerin sınıflandırılması 

 

2.3 Voltametri 

 

Elektrot potansiyelinin değişmesiyle elektrolitik hücreden geçen akımın ölçülmesine 

dayanan elektroanalitik metotlara genel olarak voltametri adı verilir. Potansiyeli değişen 

elektrot, indikatör elektrot veya çalışma elektrodu adını alır. Voltametride çeşitli 
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indikatör elektrotlar kullanılır. Bu elektrotlar; platin, altın, paladyum, nikel, grafit, 

camsı karbon, karbon pasta, civa vb. elektrotlardır.  

 

2.3.1 Polarografi 

 

1927 yılında Çekoslavak bilim adamı Jaroslav Heyrovski tarafından geliştirilen 

polarografi voltametrik bir metotdur. Başlangıçta, DC polarografisi (normal polarografi) 

ile sınırlı kalan bu metot son yıllardaki gelişmelerle çok başvurulan duyarlı ve güvenilir 

bir metot haline gelmiştir. Polarografi önemli bir eser analiz metodudur. Bu metotla 

periyodik cetvelde yer alan elementlerin büyük bir kısmı ile indirgenebilir veya 

yükseltgenebilir fonksiyonel grup bulunduran organik maddelerin doğrudan veya 

dolaylı analizi yapılabilmektedir. Polarografide çalışma elektrodu olarak damlayan civa 

elektrodu kullanılır. Damlayan civa elektrodu klasik şekliyle (DCE) 0,05-0,08 mm iç 

çaplı bir kılcal cam borudur. Bu kılcalın bir ucu 1-50 mL kadar çözelti bulunduran bir 

hücreye daldırılır. Diğer ucu 30-80 cm yüksekliğindeki bir boru yardımıyla civa 

deposuna bağlanır. Son yıllarda üretilen cihazlarla birlikte daha detaylı elektrot 

sistemleri geliştirilmiştir. Örneğin PAR firmasının 303A statik civa elektrot sistemi 

(SMDE) ve BAS firmasının büyüyen civa elektrot sistemi (CGME) en yaygın kullanılan 

iki elektrot sistemidir. 

 

Maddelerin indirgenmesi veya yükseltgenmesi sonucunda çalışma elektrodu üzerinde 

akım meydana gelir. Yükseltgenmeden dolayı oluşan akıma anodik akım, 

indirgenmeden dolayı oluşan akıma ise katodik akım denir. Belli bir potansiyelden 

sonra akımın sabit kaldığı bir plato bölgesine ulaşılır. Bu akıma sınır akımı adı verilir. 

Reaksiyon gerçekleşmeden önce elektrot üzerinde küçük de olsa bir akım gözlenir. 

Oluşan bu akıma ise artık akım denir. Artık akım ile sınır akımı arasındaki yükseklik 

dalga yüksekliğidir. Elektroaktif maddenin konsantrasyonu ile dalga yüksekliği 

doğrusal olarak artmaktadır. Polarografi bu özelliği sayesinde kantitatif analizlerde 

kullanılabilmektedir. Yarı dalga potansiyeli, akımın sınır akımı değerinin yarısına eşit 

olduğu potansiyeldir. Yarı dalga potansiyeli E1/2 ile gösterilmektedir. E1/2 değeri  

standart yarı hücre potansiyeli ile yakından ilişkilidir. Genellikle E1/2 değeri elektroaktif 

maddenin konsantrasyonuna bağlı değildir. Yarı dalga potansiyelinin her madde için 
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karakteristik olması polarografinin kalitatif analizlerde de kullanılabilmesini 

sağlamıştır. 

 

Polarografide difüzyon kontrollü sınır akımından başka kinetik ve adsorpsiyon kontrollü 

akımlar da vardır. Kinetik akım, elektroaktif maddenin bir kimyasal reaksiyon sonucu 

oluşması ile gözlenir. Elektroaktif maddenin konsantrasyonu, kimyasal reaksiyonun hızı 

ile kontrol edildiği için bu akıma kinetik akım denir. Elektrot yüzeyine elektroaktif 

maddenin, ürünün veya ortamda bulunan diğer maddelerin adsorpsiyonu gibi faktörlerle 

de bazen akım kontrol edilebilir.  Bu akıma da adsorpsiyon akımı adı verilir. 

 

2.3.2 Dönüşümlü voltametri (CV) 

 

Normal polarografide potansiyel tarama hızı damla ömrüne göre çok yavaştır. Örneğin 5 

mV/s tarama hızında damla süresi 1 s ise bir damla ömrü sırasında potansiyeldeki 

değişme 5 mV kadardır.  Tarama hızı bir damla ömrü için 100-200 mV/s cıvarında 

tutulursa ve belli bir potansiyelden sonra ilk taramanın tersi yönde tarama yapılırsa bu 

metoda dönüşümlü voltametri (CV) denir.  

 

Hızlı bir potansiyel taraması elektroda uygulandığı zaman potansiyel, standart 

indirgenme potansiyeli değerine yaklaştığında madde indirgenmeye başlar. Potansiyel 

negatif değerlere ulaştıkça elektrot yüzeyindeki maddenin indirgenme hızı ve buna bağlı 

olarak da akım değeri artar. İndirgenme hızı arttıkça elektrot yüzeyine difüzyonla gelen 

madde miktarı akımı kontrol etmeye başlar. Difüzyon tabakası zamanla kalınlaştığı için 

difüzyon hızı ve dolayısıyla akım da azalır. Dönüşümlü voltametri tekniğinde, tarama 

hızı değiştirilerek pik yüksekliklerinin tarama hızı ile değişiminden adsorpsiyon, 

difüzyon ve elektron aktarım sayısına eşlik eden kimyasal reaksiyon olaylarının var 

olup olmadığı belirlenebilir. Ayrıca ileri ve geri tarama piklerinden reaksiyon 

mekanizması hakkında fikir edinilir ve kinetik veriler de elde edilebilir.  

 

2.3.2.1 Tersinir reaksiyonlar   

 

Tersinir bir indirgenme reaksiyonunda elektrot reaksiyonunun; 
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k b 

f k 
O   +  n e-  R 

 (2.1) 

 

şeklinde olduğunu düşünelim. Başlangıçta çözeltide yalnız O maddesi bulunur ve 

elektron aktarımı dışında herhangi bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmez. Ayrıca elektrot 

yüzeyinde adsorbsiyon olayının da meydana gelmediği kabul edilir. Potansiyel tarama 

hızı çok yavaş ise i – E grafiği belli bir potansiyelden sonra sınır akıma ulaşır ve akım 

potansiyelden bağımsız hale gelir. Potansiyel tarama hızı artırılınca i-E grafiği pik 

şeklinde gözlenir ve tarama hızı arttıkça da pik yüksekliği artar.  

 

Kararlı hal durumunda tarama hızı yavaş ise herhangi bir potansiyelde elektrot 

yüzeyinden belli uzaklıktaki reaktif konsantrasyonu sabittir.  Nernst Difüzyon Tabakası 

adı verilen elektrot yüzeyine çok yakın bir tabakada konsantrasyon gradienti 

doğrusaldır. Bu tabakada, tersinir bir reaksiyon için [O] / [R] oranı Nernst eşitliği ile 

potansiyele bağlıdır. Potansiyel negatifleştikçe reaktifin elektrot yüzeyindeki 

konsantrasyonu ([O]) azalır, konsantrasyon gradienti artar ve buna bağlı olarak akım da 

artar. Bu durum aşağıdaki eşitlikten kolayca görülebilir. 

 

E=Eo - 
[ ]
[ ]O

R
n

nF

RT
l  (2.2) 

 

Son durumda reaktifin elektrot yüzeyindeki konsantrasyonu sıfır olur. Bu potansiyelden 

sonra artık konsantrasyon gradienti değişmez ve buna bağlı olarak akım sabitleşir.  

 

Tarama hızı yüksek ise difüzyon hızı denge durumuna ulaşacak kadar yüksek değildir. 

Dolayısıyla konsantrasyon profili doğrusal olmaz ve E ile [O] / [R] ilişkisi Nernst 

eşitliği ile ifade edilemez. O türünün indirgenebileceği potansiyele ulaşıldığı zaman 

yüzey konsantrasyonu çözelti konsantrasyonuna eşittir. O’nun indirgenmeye başladığı 

potansiyelde elektrot yüzeyi ile ana çözeltideki O konsantrasyonu arasında bir fark 

oluşmaktadır. Elektrot yüzeyi ile ana çözelti arasında bu farktan dolayı konsantrasyon 

gradienti meydana gelmektedir. Bu gradient etkisi ile elektroaktif madde elektrot 

yüzeyine doğru difüzlenecek ve bunun sonucunda akım oluşacaktır. Potansiyel 
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negatifleştikçe elektrot yüzeyindeki O konsantrasyonu çözeltideki değerine göre daha 

da azalacaktır. Belli bir potansiyelde O’ nun elektrot yüzeyindeki konsantrasyonu sıfır 

olacaktır. 

 

Elektrot yüzeyindeki O konsantrasyonu sıfır olunca konsantrasyon gradienti azalacak ve 

akım da buna bağlı olarak azalacaktır. Bu etkilerin toplamında i-E grafiği pik şeklinde 

olacaktır. Pikin yüksekliği de tarama hızındaki artış ile artacaktır. Potansiyel taraması 

geriye doğru yapıldığı zaman tarama hızlı ise elektrot yüzeyinde yeteri kadar R 

bulunacağından Eo değerinden itibaren daha pozitif potansiyellerde R yükseltgenmeye 

başlayacaktır. Bu nedenle ters taramada da akım oluşacaktır. Ters tarama esnasında E° 

değerine kadar O indirgenmeye yani R oluşmaya devam edecektir. Ters taramada 

potansiyel pozitifleştikçe Nernst eşitliğine göre R yüzey konsatrasyonu azalacak ve 

yeteri kadar pozitif değerlerde sıfıra gidecektir. İleri taramadaki düşünce şekli ile geri 

taramada da bir pik elde edileceği kolayca anlaşılabilir. Ancak deney esnasında yüzeyde 

oluşan R, çözeltiye doğru difüzleneceğinden ters pik akımı (anodik akım) özellikle 

düşük tarama hızlarında katodik akımdan biraz daha düşük olacaktır. Tersinir bir O + 

ne- R reaksiyonunun CV voltamogramı ve CV tekniğinde potansiyel-zaman 

profili Şekil 2.4’ deki gibidir.            

 

 

 
Şekil 2.4   Dönüşümlü voltametride potansiyel taraması ve akım potansiyel eğrisi 

a. Dönüşümlü potansiyel taraması b. Tarama sonucunda elde edilen 
voltamogram  

 
 

CV’ de pik akımının değeri (ip) için sınır durumları ve tarama hızı göz önüne alınarak  

ve DO = DR = D kabul edilerek Fick’ in ikinci kanunundan matematiksel olarak 

aşağıdaki eşitlik türetilir. 
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Ip= 0,4463 nF 
2/1








RT

nF
Co

∞ D1/2 v1/2 (2.3) 

Bu eşitlik Randles-Sevcik eşitliği olarak bilinir. 25 °C’ da Randles-Sevcik eşitliği 

aşağıdaki şekle dönüşür.  

 

Ip= -(2,69×105) n3/2 CoD
1/2
v
1/2 (2.4)  

 

Bu eşitliklerdeki terimlerin anlamları aşağıda verilmektedir: 

 

Ip  : Akım yoğunluğu, A/cm2; 

D  : Difüzyon katsayısı, cm2/s; 

v   : Tarama hızı, V/s; 

Co : O türünün ana çözelti konsantrasyonu, mol/cm3 

n   : Aktarılan elektron sayısı 

 

Pik akımı elektroaktif maddenin konsantrasyonuyla ve tarama hızının kareköküyle 

doğru orantılıdır. Kullanılan elektrodun ultramikro elektrot olması durumunda bu eşitlik 

aşağıdaki gibidir.  

 

iss = 4rnFCoDo (2.5) 

 

burada r, ultramikroelektrodun yarıçapıdır. 

 

Bir reaksiyonun tersinirlik testi CV verilerinden faydalanılarak yapılabilir. Eğer Ip-v
1/2  

grafiği doğrusal ise ve orijinden geçiyorsa sistem tersinirdir. Bunlarla beraber bir 

sistemin tersinir olabilmesi için diğer bazı özelliklere de sahip olması gerekmektedir.  
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Tersinirlik kriterleri şunlardır.  

 

1.  ∆Ep = Ep
a-Ep

k = 59/n mV 

2.  |Ep-Ep/2 | = 59/n mV 

3.  |Ipa/Ip
k | = 1 

4.  Ip ∝ v1/2 

5.  Ep, v’ den bağımsızdır. 

6.  Ep’den daha negatif (veya daha pozitif) potansiyellerde I2 ∝ t dir. 

 

Bir sistemin tersinir olması için yukarıdaki kriterlerin hepsinin geçerli olması 

gerekmektedir. Bir veya birkaç özellik geçerli değilse sistem tersinir değildir. Yeterince 

geniş bir tarama hızı aralığında Ip ve Ep’nin v ile ilişkisi test edilmelidir. Yukarıdaki 

kriterlerden bir veya bir kaçı geçerli değilse elektrot reaksiyonu tersinmezdir veya kabul 

edilenden daha kompleks bir mekanizmaya sahiptir.   

 

2.3.2.2 Tersinmez reaksiyonlar 

 

Tersinir sistemlerde elektron aktarım hızı kütle aktarımı hızından bütün potansiyellerde 

büyüktür ve elektrot yüzeyinde Nernst eşitliği geçerlidir.  

 

Nernst eşitliği, elektron aktarım hızı yeteri kadar büyük olmadığı için tersinmez 

sistemlerde geçerli değildir. CV voltamogramının şekli tersinir durumdan farklıdır. 

Tersinmez sistemlerde potansiyel tarama hızı çok düşük olduğu zaman elektron aktarım 

hızı kütle aktarım hızından daha yüksektir ve sistem tersinir gibi gözlenebilir. Tarama 

hızı arttıkça kütle aktarım hızı artar ve elektron aktarım hızı ile aynı seviyeye gelir. 

Tarama hızı arttıkça anodik ve katodik pik potansiyelleri birbirinden uzaklaştığında bu 

durum ortaya çıkar. 

 

Tamamen tersinmez bir sistemde ters tarama piki (anodik pik) gözlenmemektedir. 

Anodik pikin gözlenmeyişi mutlaka elektron aktarım basamağının tersinmez olduğunu 

göstermez. Örneğin; elektron basamağını takip eden çok hızlı bir kimyasal reaksiyonda; 
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meydana gelen ürün hızlı bir şekilde başka bir maddeye dönüşeceği için ters taramada 

yükseltgenme piki gözlenmeyebilir. 

Tersinmez bir dalganın aşağıdaki kriterlerin tümüne uyması gerekir. 

1.  Anodik pik gözlenmez (Ters tarama piki gözlenmez) 

2.  Ιpk ∝ ν1/2 

3.  Ep
k kayması 25 °C’ de tarama hızındaki 10 birimlik artmada 30/αcnα dir. 

4.  Tarama hızı 10 kat artarsa Ep-Ep/2 = 48/(αCn α) mV’dur. 

  
Bir reaksiyon aşağıdaki kriterleri sağladığı zaman yarı tersinirdir. 

1.   Ιp, ν1/2 ile artar ancak doğrusal değildir. 

2.   Ιpa/Ιpk = 1 dir. (Eğer αc = α a = 0,5 ise) 

3.   ∆Ep > 59/n mV ve ∆Ep, ν ile artar. 

4.   Ep
k, v nin artması ile negatif değerlere kayar. 

 

2.3.2.3 CV ile adsorpsiyon olayının incelenmesi 

 

O + ne- → R şeklindeki elektrot reaksiyonunun elektrokimyasal cevabı (yani 

voltametrik i–E eğrisi) O veya R’nin adsorpsiyonu ile önemli ölçüde değişebilir. 

Elektrokimyasal deneye başlamadan önce ayrıca adsopsiyon dengesine ulaşılıp 

ulaşılmadığına bakılmalıdır. Adsorpsiyonun varlığı durumunda, voltametrik metodlarla 

ilgili daha önce kullanılan eşitlikler ve ilk sınır değerleri aynıdır. Ancak elektrot 

yüzeyine olan madde göçü farklıdır. Çünkü elektrot yüzeyinde hem adsorbe olmuş “O” 

türü hem de difüzlenen  “O”  türü elektrolizlenir. Oluşan R türü adsorbe olabileceği gibi 

elektrot yüzeyinden çözeltiye doğru difüzlenebilir. “O” türünün elektrot yüzeyinde 

difüzlenebilme hızı ile adsorpsiyon hızının farkı, R türünün uzaklaşma ve R’nin 

difüzlenme hızına eşittir. Bu net olarak belli bir akım verir.  Deneyin başlangıcında 

hemen dengeye ulaşıldığı kabul edilerek ilgili elektrokimyasal metodun eşitlikleri ve 

elektron transfer hızı da göz önüne alınır ve aşağıdaki durumlar için gerekli eşitlikler 

türetilir. 
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Yalnız adsorbe olan O’ nun elektroaktif olduğu durumda adsorpsiyon hızı çok 

yüksekse, elektrot yüzeyinde “O” nun difüzyonu ihmal edilebilir. Çünkü difüzyonla 

taşınma hızı, adsorpsiyon hızına göre düşüktür. 

    

Adsorbe olan maddeler indirgenince bir taraftan da yeni maddeler adsorbe olur. Bu 

durumda  “O” nun adsorpsiyon dalgası, çözünmüş “O” nun adsorpsiyon dalgasına göre 

daha pozitif potansiyellerde gözlenir. Kuvvetli adsorpsiyon durumlarında düşük 

konsantrasyon ve yüksek tarama hızlarında oluşan akım adsorpsiyondan dolayı oluşan 

akımdır. Çözünmüş “O” nun akıma katkısı ihmal edilir. “O” nun  adsorpsiyonunun hızı 

ne kadar yüksekse o kadar fazla akım elde edilir.  

 

Ürünün (R) kuvvetli adsorbsiyonu durumunda elektrot yüzeyindeki konsantrasyon, ana 

çözelti konsantrasyonu ile aynıdır. R’nin adsorbsiyonu sıfırdır.  Bu durumda, O ve 

R’nin difüzyon eşitlikleri, toplam madde göçü eşitliği adsorpsiyon izotermi ve 

adsorpsiyon tersinir kabul edildiği için  Nernst eşitliği çözülür. Bir ön dalga veya ön pik 

gözlenir. Sadece adsorbe olmuş türlerin elektroaktif olduğu durumda gözlenen pikin 

davranışı ile bu pikin davranışı aynıdır. Ayrıca bu pik difüzyon kontrollü pikten daha 

pozitif potansiyellerde gözlenir. Çünkü R’nin adsorpsiyon serbest enerjisi; çözünmüş 

R’ye indirgenmesini, O’ nun adsorbe olmuş R’ ye indirgenmesine göre kolaylaştırır. 

Adsorpsiyon olmadığı durumdaki dalgaya benzemesine rağmen difüzyon dalgasının 

şekli değişir (Şekil 2.5). 

 

 

Şekil 2.5 Ürünün kuvvetli bir şekilde adsorpsiyonu halinde gözlenen voltamogram 
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O türünün, yani reaktantın adsorpsiyonu söz konusu ise adsorbe olmuş “O”dan dolayı 

arka pik gözlenir. Adsorbe olmuş türün çözeltideki türe göre daha kararlı olması bu arka 

pikin ortaya çıkmasının sebebidir. İleri taramadaki difüzyon piki, “O”nun 

adsorpsiyonundan etkilenmez. Çünkü tarama başlamadan önce elektrot yüzeyinden her 

uzaklıkta ana çözelti konsantrasyonu yüzey konsantrasyonuna eşittir ve adsorpsiyon 

dengesine ulaşıldığı kabul edildiği için difüzyon dalgası değişmez.  Çözünmüş “O”nun 

indirgenmesi muhtemelen hem serbest yüzeyde hem de adsorpsiyon tabakasında 

meydana gelir. Bu arka pikin şekli paraboliktir ve adsorbsiyon dalgasının özelliklerini 

gösterir  (Şekil 2.6).  

 

Şekil 2.6 Reaktantın kuvvetli bir şekilde adsorpsiyonu halinde gözlenen voltamogram 

2.3.3 Kare Dalga Voltametrisi (SWV) 

 
İlk defa Kemula (Kemula1930) tarafından adsorpsiyon olaylarının incelenmesi için 

Kare dalga polarografisi düşünülmüştür. Analitik uygulamalarda kullanımını Fujinaga 

ve arkadaşları (Fujinaga and Ishibashi 1952)  fark etmişlerdir. Kare dalga voltametrisine 

hem teorik yönden hem de cihaz geliştirilmesi bakımından en büyük katkı (Barker and 

Jenkins 1952) tarafından yapılmıştır. 

Sabit elektrotlarda bu yöntemin teorik ve uygulama bakımından gelişimi Osteryoung 

tarafından 1985 yılında gerçekleştirilmiştir. Dalganın şekli simetrik kare dalgalardan 

oluşan merdiven görünümündedir. Bir kare dalganın tamamlanma süresine periyod 

denir ve T ile gösterilir.  Tp ile gösterilen puls genişliğidir ve T/2’ ye eşittir. Genellikle 

T değeri yerine 1/ T’ a eşit olan frekans terimi kullanılır ve frekans f ile gösterilir. 

Birbirini takip eden kare dalgalar arasındaki yükseklik farkına basamaklı adım 
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yüksekliği denir ve ∆ES ile gösterilir. Her bir dalganın alt ve üst noktaları arasındaki 

farkın yarısı kare dalga genliği olarak bilinir ve ESW ile gösterilir. Akım ölçümleri ileri 

ve geri pulsların tükendiği ana doğru ts kadar bir zaman aralığında ölçülür. İleri puls için 

ölçülen akım if, geri puls için ölçülen akım ir olmak üzere her bir kare dalganın net 

akımı ∆i = if – ir’ ye eşittir. Kare dalga voltametrisinde deneysel parametreler belirli 

aralıklarda seçilir. Frekansın artmasıyla veya buna bağlı olarak periyodun azalması ile 

kare dalga pik akımı ve hassasiyet artar. Yapılan deneylerde 1000 Hz den daha yüksek 

frekanslarda çok büyük dikkat ve hassasiyet göstermek gerekir. Analitik amaçlı 

çalışmalar için hassasiyet ve kararlılık açısından 200 Hz en uygun frekans olarak 

belirlenmiştir. Özetlemek gerekirse frekans genellikle 10≤ f ≤1000 Hz veya periyod  

1≤T ≤100 ms aralığında seçilmelidir.  Aktarılan elektron sayısına (n) bağlı olarak 

basamaklı adım yüksekliği ∆Es = 10/n mV eşitliğinden seçilir. Tarama hızı ise frekans, 

periyod ve basamaklı adım yüksekliğine bağlı olarak belirlenir. 

 

2.4 Kronoamperometri (CA) 

 

Kronoamperometride öncelikle çalışma elektroduna herhangi bir indirgenmenin 

olmadığı E1 potansiyeli uygulanır. Sonra uygulanan potansiyel aniden E2
 potansiyeline 

değiştirilir. E2 potansiyeli seçilirken indirgenme difüzyon kontrollü olmalıdır. E1 ve E2 

potansiyeli seçilirken önce maddenin DC polarogramı veya CV’ si alınır. Başlangıç 

potansiyeli (E1) olarak akımın henüz gözlenmediği artık akım bölgesindeki potansiyel 

seçilir. Normal polarogramın plato bölgesinde veya CV’ nin pik potansiyelinin biraz 

daha ilerisindeki bir potansiyel E2 potansiyeli olarak seçilir. Potansiyel E2 değerinde bir 

süre sabit tutulur. Sabit tutulan bu potansiyelde oluşan akımın zamanla değişimi aşağıda 

Cottrell eşitliğinde verilmektedir.  

 

I = 
2/12/1

O
2/1

t

CnFD

π
 (2.9) 

Bu eşitlikte akım, t1/2 ile ters orantılı olarak değişir. Cottrell eşitliğine göre akım,    

t1/2’ye göre grafiğe geçirildiği zaman orijinden geçen bir doğru elde edilir. Bir elektrot 

reaksiyonunun difüzyon kontrollü olup olmadığı bu grafik yardımıyla test edilir. 

Elektroaktif maddenin difüzyon katsayısı ve aktarılan elektron sayısı da bu grafikten 
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bulunabilir. Ayrıca deneyin güvenilir olabilmesi için zaman aralığının geniş tutulması 

gerekir. 100-300 ms’ lik zaman aralığı deney için yeterlidir. Pratikte 1ms-1000 ms 

arasındaki zaman aralığında tarama yapılır.   

 

2.5 Elektrokimyasal Impedans Spektroskopisi (EIS)    

   

İmpedans spektroskopisi elektrokimyasal sistemleri ve yöntemleri araştırmak için etkili 

bir tekniktir. Elektrokimyasal impedans spektroskopisi elektrokimyasal tekniklerden 

farklı olarak, hem hacim araştırmalarında hem de dakikalardan mikrosaniyelere uzanan 

zaman sabitleriyle bağlantılı arayüzey işlemlerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca 

impedans metodu denge veya sabit halde küçük boyutta bir dalga sinyali ölçülen 

elektrokimyasal hücrenin pertürbasyonuna dayanmaktadır. Pertürbasyon uygulanan 

potansiyel, uygulanan akım veya hidrodinamik elektrotlarda konveksiyon hızı gibi 

parametrelerin geniş bir aralığı olabilir. Bu tekniğin temel avantajı perturbasyonlar 

yeterince küçük olduğu sürece cevabın yaklaşık olarak lineer olmasıdır (Bard and 

Faulkner 2001). 

 

Impedans temelde yüksek frekanslar uygulandığında kapasitans ve indüktif 

değişikliklerden etkilenen direncin ölçümüne dayanmaktadır.  

 

Elektriksel direnç, bir devre elemanının elektriksel akıma karşı gösterdiği dirençtir. 

İmpedans ile direnç arasındaki benzerlik; impedans da direnç gibi elektriksel akıma 

karşı bir devrenin direnç göstermesi ile ölçülen bir değerdir. Dirençten farkı ise; ideal 

direncin sahip olduğu basit özellikler ile sınırlandırılamamasıdır. 

 

Biyosensörlerde, metal kaplama çalışmalarında, biyolojik sistemlerde, iletken 

polimerlerin özelliklerinin incelenmesinde, ince organik film özelliklerinin tespitinde, 

korozyon çalışmalarında, bataryalarda, yarı iletken elektrotlarda ve yarı iletken 

polimerlerin özelliklerinin incelenmesinde elektrokimyasal impedans spektroskopisi 

kullanılmaktadır.  
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EIS verilerinin doğru olup olmadığı, denk olabileceği düşünülen bir elektriksel devre ile 

özdeşleştirilmek suretiyle kontrol edilir. Model devrelerde yaygın olarak bulunan 

başlıca devre elemanları: 

1. Dirençler (Örneğin; hücredeki çözelti direnci) 

2. Kapasitörler 

3. İndüktörlerdir. 

 

Şekil 2.7 Genel elektriksel elemanların şematik gösterimi 

 

EIS’ nin en basit devresi Randles devresidir. Çözelti direnci, bir çift tabaka kapasitörü 

ve bir yük transfer veya polarizasyon kapasitörüne sahiptir. 

 

 

Şekil 2.8 Randles devresinin şematik diyagramı 

 

2.6 Elektrotların Yüzey Modifikasyonu ve Modifikasyonun Önemi 

 

Kimyasal olarak modifiye edilmiş elektrotlar iletken bir substratın modifikasyonu ile istenen 

özelliklere sahip, modifiye edilmemiş substrattan farklı özellikleri olan elektrotlardır. 

Elektrot yüzeylerine çeşitli türlerin kuvvetli ve tersinmez olarak adsorbe olmasıyla 

elektrotların elektrokimyasal davranışlarının değiştiği bilinmektedir. Örneğin; Pt elektrota 
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CN- bağlanması gibi. Elektrot yüzeyindeki e- aktarım hızlarını değiştirebilmek için elektrot 

yüzeylerinin tabaka ve filmlerle kaplanması gerekmektedir.  

Kimyasal olarak modifiye edilmiş elektrotların elektrokatalizlerde yaygın olarak 

kullanılabilmesi ilginin bu elektrotlara yoğunlaşmasına neden olmuştur. Aynı zamanda bu 

elektrotlar, malzemeleri korozyona veya dış darbelere karşı koruma işlemlerinde de 

kullanılabilirler.  

Genellikle iletken bir substratın modifiye edilmesi işlemiyle bu elektrotlar hazırlanır. 

Böylece modifiye edilmemiş substrattan farklı özellikleri olan istenilen işlevlere uygun 

elektrotlar elde edilir. Substrat yüzeyleri çok farklı şekillerde modifiye edilerek hazırlanır. Bu 

yüzeyler aşağıda açıklanmıştır. 

Substratın yapısı türler için hareket etme açısından çözeltiye göre daha uygun olduğu için 

pek çok bileşen genellikle çözeltiden substratın yüzeyine adsorbe olur (Şekil 2.9a). 

Örneğin, sülfür içeren türler; civa, altın ve diğer metal yüzeylerine kuvvetlice tutunur. 

Çünkü kuvvetli metal-sülfür etkileşimi vardır. Böylece bir civa elektrot çok miktarda 

sistin, sülfür ve protein içeren bir çözelti ile etkileştirilirse, Hg yüzeyinde bir tek tabaka 

oluşur. Yüzeye tutunan türlerin elektrokimyasal olarak yükseltgenme ve indirgenmesi 

gözlenebilir (Brown and Anson 1977). 

Bazı iyonların (Örneğin; halojenler, SCN-, CN-) ve özellikle aromatik halkalar, çift bağlar 

ve uzun hidrokarbon zincirleri içeren pek çok organik bileşiğin sulu çözeltilerinin metal 

veya karbon yüzeylerine kuvvetli adsorpsiyonu önemlidir. Paraantrakinon (PAQ) buna güzel 

bir örnektir (Brown and Anson 1977).  Pirolitik grafiti, 1 M HClO4' teki PAQ çözeltisinin 

içine daldırıldığında tek tabaka oluşturur (Şekil 2.9b). Normal şartlarda metal 

iyonlarının adsorpsiyonu gerçekleşmez fakat indüklenmiş anyon adsorpsiyon ile gerçekleşir 

(Şekil 2.9c). Bu durumda bir M metali için, bir ligand gibi hareket eden bir anyonun 

(Örneğin; SCN-) kuvvetli adsorpsiyonu, bu anyonun substrat üzerine adsorpsiyonunu 

indükler (Örneğin; Hg yüzeyi). 
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Şekil 2.9 Elektrot yüzeyine adsorpsiyonla tutunma 

Bir bileşenin mevcut yüzey gruplarına kovalent bağlanması ile gerçekleşen bir diğer  

bağlanma  olayı  substrat yüzeyinde gerçekleşir. Organosilanlar ve diğer bağlanma 

bileşenleri kullanılarak kovalent bağlanma işlemleri yapılır (Bard 1994). 

Substrat yüzeyi, yüzey gruplarını oluşturmak için genellikle bir oksidasyon işlemine tabi 

tutulur (Şekil 2.10). Yüzeye bağlanması istenen gruplar ile etkileştirilmesi sağlanır. 

Özellikleri bilinen bileşenler bu yolla elektrot yüzeylerine bağlanır, çünkü bunlar meydana 

gelen elektrokimyasal reaksiyonları kolayca gösterir. Bu bileşenler; ferrosinler, violojenler ve 

M(bpy)x
n+ türleridir (M = Ru, Os, Fe). 
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Şekil 2.10  Elektrot yüzeyine kovalent bağ ile tutunma şeklindeki modifikasyon çeşitlerine örnekler 

Elektrotların hepsi öncelikle elektronik olarak iletken malzemeler kullanılarak modifiye 

edilirler. Karbon, bir metal, bir yarı iletken, bir iletken polimer veya bir organometaller 

substrat malzeme olarak kullanılabilirler. İyi bir substratın aşağıdaki özelliklere sahip olması 

gerekir. Bunlar; 

1) Elektriksel iletkenliği yüksek olmalıdır. 

2) Korozyona ve etkileştiği çözeltiden gelen diğer etkilere karşı iyi bir direnç göstermelidir.  

3) Kararlılıklarının yüksek olmasından dolayı Pt, Au ve C elektrot materyali olarak çok 

kullanılırlar. Kararlılık; çeşitli ortamlarda elektrotlar için oldukça önemlidir. Elektrotlar 

mekanik olarak da kararlı olmalıdır. Kullanım süresi boyunca elektrot yüzeyinin 

değişmemesi mekanik ve kimyasal yönden kararlılığını gösterir. Yavaş ilerleyen kimyasal 
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reaksiyonlar (Örneğin; yüzey oksidasyonu) veya yüzeyin etkileştiği çözeltiden gelen 

safsızlıkların adsorpsiyonu sonucu yüzey değişime maruz kalabilir. 

4) Bileşikler substrat yüzeyine kovalent bağlarla tutturulacak ise, substrat bağlanma 

reaksiyonları için elverişli olmalıdır. 

Aşağıdaki bölümlerde substrat olarak kullanılabilecek malzemeler, maddeler ve genel 

özellikleri anlatılmıştır. 

Pt ve Au, inert ve kimyasal olarak kararlı oldukları için modifikasyon işlemlerinde çok 

kullanılırlar. Modifikasyon işleminden önce, metaller parlatılırlar. Bu parlatma işlemi 

uygulanırken metallografik parlatma metotları olarak bilinen saf elmas veya alümina tozu 

kullanılır. Parlatma işleminden sonra elektrot, nitrik asit ve su ile yıkanarak temizlenir. Son 

olarak da elektrodun etrafındaki partikülleri elektrottan uzaklaştırmak amacıyla sonikasyon 

işlemine tabii tutularak arındırılır. Parlatma işlemi, parlatma materyalinin 

boyutuna bağlı olarak metal yüzeyindeki oyuk ve çizikleri yok etmez. Pt kullanılan bir 

elektrokimyasal işlemde 1 M H2SO4' te, H2 ve O2' nin bulunduğu potansiyeller arasında 

tekrarlanan bir döngü mevcuttur. Bu, muhtemelen organik safsızlıkların yüzeyde okside 

olmasından kaynaklanır ve elektrot yüzeyini bozarak düzgün olmayan bir yüzey meydana 

getirir. Diğer uygulamalarla kıyaslandığı zaman seçici adsorpsiyon ile daha düzgün ve 

temiz bir yüzey oluştuğu düşünülmektedir. Substratın yapıldığı metalin dönüşümlü 

voltamogramı (CV) yüzey durumu ile ilgili, elektrot olarak ve modifikasyon için uygun 

olup olmadığı konusunda oldukça fikir verir (Zurawksi et al. 1986).  

Tek kristalli metal elektrotların kullanımı oldukça ilgi çekmesine rağmen yüzey 

modifikasyonu için yaygın olarak kullanılmamaktadır. Düzgün metal tabakalar, cam veya 

mika gibi substratlar üzerinde vakumla buharlaştırma veya saçılma ile hazırlanabilmektedir. 

Pratikte daha ucuz metaller, daha geniş kapsamlı uygulamalarda daha sık kullanılır. Bazı 

durumlarda, bunlar uygun bir katalitik materyal ile etkileştirilerek özellikleri geliştirilir. 

Örneğin; DSA (boyut olarak kararlı anot), bir Ti elektrotun RuO2 ve TiO2 karışımıyla 

kaplanması sonucu yapılır ve klor alkali işlemlerinde Cl- tayini için kullanılır. Paslanmaz çelik 

katotlar bazen bir katalizör olarak nikeli ile kaplanır ve hidrojenin aşırı gerilimini 
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düşürür. Bazen modifiye bir sistem, metalin polimerin üzerine kaplanması ile oluşturulur. 

Bu oluşum, kimyasal indirgenme veya vakumla buharlaştırma ile sağlanabilir. Elektrot 

materyali olarak karbonun pek çok türü kullanılmaktadır. En çok rastlanan türleri tek 

kristalli grafit, yüksek düzenlilikte pirolitik grafit (HOPG), toz haline getirilmiş grafit, 

karbon siyahı ve camsı veya seramik karbondur. 

Grafit, hekzagonal karbonlar içeren levhaların içinde tabakalı bir yapıya sahiptir ve 

anizotropiktir (Şekil 2.11). Örneğin elektriksel iletkenliği levhalara doğru (tabana 

paralel) levhalara dik olan yerlerde daha da fazlalaşır. Hem tabanı hem de tavanı 

elektrot yüzeyi olarak kullanılabilir. 

Grafit türü materyaller, karbon levhaların arasına çeşitli türlerin yerleştirilmesine 

imkân verir. Tabakalar arasına yerleşme işlemi tersinir bir reaksiyondur. Burada 

yerleşmiş türler değişik basamaklardan geçerler. 

 

Şekil 2.11 Grafitin Tabaka Yapısı  

Oksit filmler metal elektrotların elektrokimyasal yollarla yükseltgenmesi ile oluşturulabilir. 

Uygulanan potansiyel ve yükseltgenme zamanı ile filmin kalınlığı kontrol edilebilir. 

Böyle bir film diğer materyaller için bir zemin olarak kullanılabilir (Örneğin PVP için). Diğer 

metallerin; örneğin Ti, W ve Ta gibi, oksit filmleri benzer bir yolla hazırlanabilir. Diğer 

taraftan oksit filmler CVD (vakumla buharlaştırılma ve saçılma) ile veya koloidal 

çözeltiden biriktirme ile hazırlanabilir. İlgili inorganik filmler; polioksometallerdir. Izo ve 

heteropoliasitler ve bunların tuzları, örneğin P2W17MoO62K6 heteropolianyonu, camsı karbon 

(GC) elektrotta birçok indirgenme pikleri gösterir. Metalik polianyonik türler (Ornek W, Mo, 
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V) çok çeşitli türlerde mevcuttur ve zengin kimyasal özelliklere sahiptir. Bu materyallerin 

filmleri elektrokatalitik özelliklerinden dolayı ilgi çekmektedir. 

 

2.7 Kimyasal Olarak Duyarlı  Merkezi  Olan Modifiye Elektrotlar 

Seçici merkezler ile modifiye edilmiş elektrot yüzeyleri analitik ve sentetik uygulamalarda 

ilgi görmektedir. Bu seçici merkezler, taç eter, kriptantlar, klorodekstrinler, diğer pek çok 

makrosiklik moleküller, yani özel şelat yapıcı ligandlar içerirler. Bunlardan pek çoğu elektrot 

yüzeyinin modifikasyonu için kullanılmaktadırlar. Örneğin; siklodekstrinlerle yüzey 

modifikasyonu ile ilgili pek çok makale mevcuttur (Matsue et al. 1979, 1986). Bunlar doğal 

polisakkaritlerdir ve yüksek saflıkta izole edilebilmektedirler. Aynı boşluk ölçüsüne 

sahip değişik yapılarda bulunurlar. Grafit elektrodun yüzeyine bağlanır veya adsorbe 

olurlar. Bunların elektrokimyasal sentezlerdeki uygulamaları anisolün –CD (siklodekstrin) 

tabakası ile kaplı elektrottaki p/o-kloroanisolün oranı, modifiye edilmemiş elektrottaki 

orana göre daha büyüktür. Çünkü elektrot yüzeyindeki anisolün CD (siklodekstrin) 'den dolayı 

özel bir orantısı vardır. 

Elektrotlar özel şelatlama bileşenleri ile de modifiye edilebilir. Örneğin, kuvaterner 

vinilpiridin ve vinilferrosinin kopolimer filmi, elektrooksidasyon ile biriktirilebilir 

(Guadalupe et al. Abruna 1985). Bu katyonik film anyonik şelatlayıcı bileşen ile örneğin 

kükürt bağlı betakuprin ile iyon değişimi sayesinde meydana getirilebilir. İmmobilize 

edilmiş şelat daha sonra uygun metal iyonlarıyla etkileştirilir (Örneğin; Fe(II), Cu(I) gibi) 

ve dönüşümlü voltametri ile üzerinde çalışılır. Bu metotla ppm seviyesindeki metal-iyon 

konsantrasyonları tespit edilir. Metal iyonları ve kompleksleri (örneğin Ru(edta)- ve 

Ru(bpy)32+ gibi), poli (vinilpiridin) ve Nafion gibi polimer filmlerine, kompleksleştirme 

veya iyon değiştirme etkisi ile bağlanır.  

 

2.8 Modifiye Edilmiş Elektrotlarla İlgili Elektrokimyasal Çalışmalar 

 

Li et al. (2004), R-aminobenzen sülfonik asiti (r-ABSA) 0,1 M KCl çözeltisi içinde 

elektrokimyasal oksidasyon ile GC elektrot yüzeyine kovalent olarak bağlayarak 

modifiye etmişlerdir. GC elektrot üzerinde r-ABSA tek tabakasının varlığı XPS ile 

ispatlanmıştır. Fe(CN)6
3-, e elektron transferi çeşitli pH’lardaki çözeltilerde modifiye 
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elektrotlar üzerinde EIS ve CV ile araştırılmıştır. Modifiye elektrotların elektrokimyasal 

olarak dayanıklı olduğunu gözlemlemişlerdir. 

 

Yang et al. (2005), 4-aminobenzilfosfonik asidi (4-ABPA) 0,1 M KCl çözeltisinde 

elektrooksidasyon işlemi boyunca Kolbe benzeri bir reaksiyon ve amin oksidasyonu 

reaksiyon mekanizmalarının iki tipi ile GC elektrot yüzeyine kovalent olarak 

bağlamışlardır. İki tersinmez yükseltgenme piki 0,5 V ile 1,1 V potansiyel aralığında 

dönüşümlü voltamogramlarda 0,75 V ve 0,90 V civarlarında gözlenmiştir. XPS ile GC 

elektrot yüzeyinde 4-ABPA’nın yükseltgenmesinden sonra N 1s’ nin iki tipinin 

bulunduğu gözlenmiştir. Kuantum hesaplamaları 4-ABPA molekülünde NH2 ve CH2 

gruplarının her ikisini de ispatlamıştır. 4-ABPA molekülünde benzilfosfonik asit 

grubunun Kolbe-like reaksiyonu ile sulu çözeltide yer alabileceği bulunmuştur. 

 

Zhang et al. (2001), amin içeren bileşiklerin elektroyükseltgenme işleminde amin katyon 

radikal oluşması ile GC elektrot üzerinde ß-alanini kovalent olarak bağlamışlardır. XPS 

ve CV ile GC elektrot üzerinde ß-alanin tek tabakasının immobilize olduğu 

kanıtlanmıştır. Elektrot askorbik asit (AA) ve dopamin (DA) maddelerine karşı güçlü 

bir elektrokatalitik etki göstermiştir. Dopamin 0,20 V’ da; askorbik asit 0,23 V’ ta bu 

elektrot üzerinde indirgenme göstermiştir. DA ve AA’ e elektrodun farklı katalitik 

etkisinden dolayı, bu maddelerin CV ile belirlenen voltametrik pikleri çakıştırılarak 

modifiye elektrotlar incelenmiştir. DPV kullanılarak modifiye elektrodun hassas, seçici 

ve dayanıklı olduğu gözlenmiştir. 

 

McCreery et al.  (2000), kovalent olarak bağlanan metil fenil tek tabakasıyla GC elektrot 

yüzeyini kaplayarak dönüşümlü voltametri ile çeşitli pH tarama çalışmalarından sonra 

pH 10 da O2’nin O2
-.’e (süperoksite) indirgendiğini ve pH 10’ un üzerinde kimyasal 

olarak tersinir olabileceğini gözlemlemişlerdir. pH 10 civarından aşağılara düştükçe 

çözelti içindeki O2
-. pulse radiolysis deneylerden elde edilen yollarla H2O2 ve O2’ ye 

bozunur. pH 10’da oluşturulan bu yüzeyin oksijenin indirgenmesini katalizlediğini 

belirtmişlerdir. 
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Sarapuu et al. (2003), antrakinon (AQ) ile modifiye edilmiş GC elektrotta, oksijenin 

elektrokimyasal indirgenmesini döner disk elektrot tekniği kullanarak incelemişlerdir. 

Modifikasyon AQ diazonyum tuzunun elektrokimyasal olarak indirgenmesi ile yapılmış 

ve oksijenin indirgenme kinetiğine AQ yüzey konsantrasyonunun etkisini 

araştırmışlardır. Oksijenin hidrojen peroksite iki elektronlu indirgenmesi, incelenen 

bütün kinon modifiye elektrotlar için gözlenmiştir ve oksijenin indirgenmesi için 

elektrotların katalitik aktivitesinin,  AQ yüzey konsantrasyonuna bağlı olduğu tespit 

edilmiştir. 0.1 M KOH’te GC/AQ elektrotlarda oksijen indirgenmesinin kinetik 

parametreleri kinon–modifiye elektrotlar için bir yüzey redoks katalitik döngü 

modelinin kinetik parametreleri, AQ yüzey konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak 

tayin edilmiştir.  AQ’nun semikinon radikal anyonu ve moleküler oksijen arasındaki 

kimyasal reaksiyonun hız sabiti tayin edilmiştir. 

 

Salimi et al. (1999), antrakinon türevleri bileşiklerle modifiye edilen GC elektrodun 

elektrokimyasal karakterizasyonunu araştırmışlar,  bu bileşiklerin, GC elektrot yüzeyini 

kuvvetli bir şekilde adsorbe ettiğini tespit etmişlerdir. Modifiye elektrotların 

elektrokimyasal davranışları ve kararlılığını asidik sulu çözeltideki CV ile 

incelemişlerdir. Elektrotların elektrokimyasal davranışına pH’nın etkisini incelemişler 

ve pH = 4.5 optimum çalışma pH’sı olarak seçmişlerdir. 380 mV ile 470 mV potansiyel 

aralığında pH = 4.5’ e O2’nin indirgenmesinde elektrokatalitik etkinin en fazla olduğunu 

tespit etmişlerdir. Modifiye elektrotların yüzeyinde O2’ nin indirgenmesi için heterojen 

hız sabitleri Koutecky-Levich eğrilerini kullanarak tayin etmişlerdir.  

 

Vaik et al. (2004), dönen halka disk elektrot (RRDE) kullanarak yaptıkları 

çalışmalarında fenantrakinon (PQ) ile modifiye ettikleri GC yüzeyde oksijenin 

elektrokatalitik olarak indirgenmesini incelemişlerdir. PQ uygun diazonyum tuzunun 

elektrokimyasal indirgenmesiyle GC yüzeyine kovalent olarak tutturulmuştur. 0,1 M 

KOH çözeltisinde PQ yüzey bağının redoks potansiyeli ile AQ modifiye GC 

yüzeyindeki indirgenme özelliklerini karşılaştırmışlar ve PQ yüzeyde 300 mV daha 

pozitifte indirgendiğini bulmuşlardır. PQ ile modifiye edilen yüzey oksijen 

indirgenmesi için daha fazla elektrokatalitik aktivite göstermiştir. 
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Manisankar et al. (2005), yaptıkları çalışmada çeşitli AQ çözeltisi bulunan ortamlarda 

polipirolle modifiye edilen GC elektrotta dioksijenin elektrokatalizlenmesini 

incelemişlerdir. Dioksijen indirgenmesi için AQ ve polipirolün birleşen etkisini; 

antrakinonla PPY/GCE yüzeyinde ve antrakinon bulunmayan çıplak GC elektrot 

yüzeyinde oksijen indirgenmesinin voltamogramlarını karşılaştırmışlardır.   

Polipirolle birleşen çeşitli AQ çözeltilerinin O2’nin H2O2’ye indirgenmesinde 

mükemmel elektrokatalitik etki gösterdiğini bulmuşlardır. Çalışma pH 7’de 

gerçekleştirilmiş ve CA, CC, RDE teknikleri ile kinetik veriler elde edilmiştir.  

 

Ghodbane et al. (2004), 4-bromofenil  diazonyum tuzunun elektrokimyasal indirgenmesi 

ile GC elektrot yüzeyini modifiye etmişler ve 4-aminofenil ferrosenin varlığını bu 

yüzeyde araştırmışlardır. Elektrot yüzeyinde ferrosenin bulunduğunu XPS ile tespit 

etmişlerdir. Bu durumu 4-bromofenil moleküllerinin bağlı bulunduğu yüzeyde, 

bromürün ferrocen türevinin amini ile nükleofilik yerdeğiştirmenin olabileceğini ya da 

ferrocen türevi fenil halkaları ve GC yüzeyinde bulunan fenil grubu arasında π-π  

etkileşiminin olabileceği şeklinde değerlendirmişlerdir. 

 

Solak et al. (2003), bifenil ve nitrobifenil molekülleri ile GC elektrot yüzeyini modifiye 

etmişler ve asetonitril ortamında ferrosen, benzokinon ve tetrasiyanokinodimetanın 

elektrokimyası için voltametrik elektrotlar olarak incelemişlerdir. Modifiye elektrotlar, 

modifiye edilmemiş GC elektroda göre daha yavaş elektron transferi göstermiştir. 

Ancak, Ag+/Ag elektroda karşı –2.0 V civarında modifiye elektrotlar modifiye 

edilmemiş GC elektroda göre çok daha hızlı elektron transfer kinetiği göstermektedir. 

Elektron aktarım hızındaki artış, GC yüzeyindeki bifenil veya nitrobifenil tersinmez 

yapısal değişiklik ile açıklamışlardır. 

 

Hu et al. (2000), calixaren-metil viole (MV) ile GC elektrodu modifiye etmişler ve 

elektrokimyasal karakterizasyonunu araştırmışlardır. Calix[6]aren ve MV’nin 

moleküller arası kompleksi oksijenin indirgenmesine elektrokatalitik etki 

göstermektedir. Oksijenin elektroindirgenmesinin CV voltamogramları, hava ile 

doyurulmuş fosfat tamponunda yaklaşık olarak  –0.60 V daki pik akımında artış 

göstermektedir.  
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Antonıadou et al. (1986), karbon-fiber elektrotların kalıcı modifikasyonunu 2-nitrozo-1-

naftol ile tersinmez yükseltgenmenin gerçekleştiği bir pozitif potansiyel aralığında 

başarmışlardır. 2-nitrozo-1-naftolün yükseltgenme ürünü karbon-fibere kuvvetle 

bağlanmaktadır. NO indirgenmesinden sonra gerçekleşen oksijen indirgenmesinde pik 

akımı artmıştır. 

 

Delamar et al. (1997), 4-nitrofenil diazonyum tuzunu elektrokimyasal olarak indirgemiş 

ve GC elekttrot yüzeyini modifiye etmişlerdir. Asidik ortamda 4-nitrofenil gruplarının, 

4-aminofenil gruplarına indirgenmesi ile eş zamanlı olarak epoksi reçinelerinin epoksi 

fonksiyonel grupları ile reaksiyona girebildiğini göstermişlerdir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Elektrokimyasal Ölçme Sistemi 

 

Elektrokimyasal çalışmalar, Bioanalytical Systems (BAS) Model 100B Electrochemical 

Analyzer cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Elektrokimyasal hücre üçlü elektrot sisteminden 

oluşmakta olup, çalışma elektrodu olarak BAS model camsı karbon ve platin elektrotlar, 

referans elektrot olarak Ag/AgCl/KCl(doy.) ve yardımcı elektrot olarak platin tel 

kullanılmıştır. Susuz ortam referans elektrodu olarak Ag/Ag+ elektrot kullanılmıştır.  

 

Bu çalışmada, modifikasyon işlemleri için Dönüşümlü Voltametri (CV) tekniği 

kullanılmıştır. Bu teknik ana üniteye bağlı bilgisayar sistemi ile BAS100W yazılımı 

kullanılarak otomatik olarak uygulanmıştır. Elektrokimyasal deneylerden önce hücreden 

sabit akış hızında 10 dakika süreyle argon gazı geçirilip, deney süresince çözelti 

yüzeyinde argon gazı ile mantolama yapılmıştır.  

 

Hücredeki çözeltinin karıştırılması, kullanılan argon gazının geçirilmesi otomatik olarak 

cihaz tarafından yapılabilmektedir. Elde edilen deney verileri grafik şeklinde 

görülebildiği gibi, Windows tabanlı BAS100W yazılımı ile üst üste çakıştırılarak 

karşılaştırmalı çalışmalar da yapılabilmektedir.  

 

BAS Model MF-2012 Glassy Carbon Voltametri elektrodu (GC) ile BAS Model MF-

2013 Platin çalışma elektrodu, referans elektrot olarak Ag/AgCl/KCl(doy.)  elektrodu ve 

yardımcı elektrot olarak da platin tel kullanılmıştır.  

 

Susuz ortam için, asetonitrilde 0,010 M AgNO3 ve 0,1 M tetrabütilamonyum 

tetrafloraborat (TBATFB) olacak şekilde hazırlanmış dolgu çözeltisiyle doldurulmuş 

Ag/Ag+  elektrodu referans elektrot olarak kullanılmıştır. Camsı karbon ve platin 

elektrot yüzeylerinin safsızlıklardan temizlenmesi için BANDELIN marka RK 100 

model sonikatör kullanılmıştır. Bütün sulu ortam çalışmalarında kullanılan ultra saf su 

HUMAN POWER 1+ cihazından elde edilmiştir. 
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3.2 Kimyasal Maddeler ve Çözeltiler 

 

3.2.1 Kimyasal Maddeler ve Çözeltilerin Hazırlanması 

 

Modifikasyon çalışmalarında BCC-NH2 ve NOBCC-NH2 moleküllerinin 2,5×10-3 M 

stok çözeltileri, 0,5 M HCl, 0,5 M KCl, 0,5 M NaOH çözeltilerinde 10 mL olarak 

hazırlanmıştır. Amonyum 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) maddesinin 

10 mL 1×10-3 M çözeltisi hazırlanırken, aktif karbonda muamele edilip süzüldükten 

sonra hazırlanan 0,1 M tetrabütilamonyum tetrafloroborat (TBATFB) içeren asetonitril 

destek elektroliti kullanılmıştır. Dopamin ve askorbik asitin 1×10-3 M standart çözeltisi 

25 mL 0,1 M H2SO4 çözeltisi içerisinde hazırlanmıştır. Ferrosen maddesinin 25 mL 

1×10-3 M çözeltisi hazırlanırken, aktif karbonda muamele edilip süzüldükten sonra 

hazırlanan 0,1 M TBATFB içeren asetonitril destek elektroliti kullanılmıştır. Fe(CN)6
4-

/3- (hekzasiyanoferrat, HCF) çözeltisinin 2×10-3 M 500 mL çözeltisi hazırlanırken 

konsantrasyonu 2×10-3 M olacak şekilde ferrosiyanür K4[Fe(CN)6] ve ferrisiyanür 

K3[Fe(CN)6] maddelerinden tartılıp 500 mL 0,1 M KCl çözeltisine ilave edilerek 

hazırlanmıştır.   
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

4.1 Modifiye Camsı Karbon ve Platin Elektrot Yüzeyleri 

 

Bu çalışmada platin ve camsı karbon elektrot yüzeyleri amin oksidasyonu yöntemiyle 

modifiye edilmeye çalışılmıştır. Şekillerde 2-aminobenzo[c]sinnolin ve 2-

aminobenzo[c]sinnolin 6-oksit yapı formülleri ve elektrot yüzeyine bağlanma şekilleri 

verilmiştir.  

 

 

 

 

 
 
Şekil 4.1 NOBCC-NH2 ve BCC-NH2’nin Pt elektrot yüzeyine bağlanma şekli 
 

4.2 Dönüşümlü Voltametri  (CV) Sonuçları 

 

Modifikasyon işlemi için kullanılan 2-aminobenzo[c]sinnolinin çözeltisi 0,5 M HCl’de 

2,5×10-3 M olarak hazırlanmıştır. 2-aminobenzo[c]sinnolinin Pt ve GC elektrot 
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yüzeylerini en iyi şekilde modifiye edebildiği tarama hızı ve döngü sayısını bulabilmek 

için çeşitli CV deneyleri yapılmıştır. Pt ve GC elektrot yüzeylerinin modifiye 

edilmesinden sonra yüzeyin tamamının modifiye edilip edilmediğinin anlaşılması 

maksadıyla,  her modifikasyon işleminden sonra modifiye yüzey, dopamin ile kontrol 

edilmiştir. Pt elektrot yüzeyinin BCC-NH2 ile modifikasyonu sonucunda elde edilen Pt-

NHBCC elektrot kullanılarak yapılan dopamin testi sonuçları Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’te 

verilmiştir.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Şekil 4.2 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 

elektroda karşı CV voltamogramları(ν = 200 mV/s)  a. Pt-NHBCC elektrot ν 
= 100 mV/s, döngü sayısı:4, b. Pt-NHBCC elektrot ν = 100 mV/s, döngü 
sayısı: 20.  

 

 

Şekil 4.3 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları (ν = 200 mV/s) Pt-NHBCC için, 
elektrot, ν = 100 mV/s,  döngü sayısı: 40. 
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Voltamogramlardan da görüldüğü gibi Pt elektrot yüzeyinin modifikasyon işleminde, 

yüzeyin modifiye edilerek dopaminin elektron aktarımının tam anlamıyla bloke edildiği 

parametreler V: 100 mV/s döngü sayısı: 40 olarak belirlenmiştir. 

 

GC elektrot yüzeyinin BCC-NH2 ile modifikasyonu sonucunda hazırlanan GC-NHBCC 

elektrot kullanılarak yapılan dopamin testi sonuçları Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’ de 

verilmiştir.  

 
 
Şekil 4.4 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 

elektroda karşı CV voltamogramları (ν = 200 mV/s)  a) GC-NHBCC elektrot 
ν = 400 mV/s,  döngü sayısı: 4, b) GC-NHBCC elektrot, ν = 400 mV/s  
döngü sayısı: 10. 

 

 

Şekil 4.5 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları (ν = 200 mV/s) GC-NHBCC elektrot, ν 
= 400 mV/s,   döngü sayısı: 20 . 

 

Pt elektrot yüzeyinin modifikasyon işleminde olduğu gibi bu yüzeyde de elde edilen CV 

voltamogramları karşılaştırıldığında GC yüzeyinin modifiye edilerek dopaminin 
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elektron aktarımının tam anlamıyla bloke edildiği parametreler ν = 400 mV/s ve döngü 

sayısı: 20 olarak belirlenmiştir. 

 
4.3 Pt Elektrotta Amonyum 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) 

maddesi için Dönüşümlü Voltametri (CV) Sonuçları 
 
 

Pt-NHBCC ve Pt-NHNOBCC elektrotlar ile indirgenme ve yükseltgenme pik 

yüksekliklerinin konsantrasyon ile değişimini incelemek amacıyla Amonyum 4-

metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) maddesi için farklı konsantrasyonlarda CV 

deneyleri yapılmıştır. CV deneylerinden elde edilen pik akımlarının konsantrasyonla 

değişimi Çizelge 4.1 ve Çizelge 4.2’ de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.1 Amonyum 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) maddesinin 0,1 
M TBATFB içeren asetonitrildeki çözeltisinin Pt-NHBCC elektrotta CV 
deneylerinden elde edilen pik akımlarının konsantrasyonla değişimi 

 

 
 

 

 İndirgenme piki Yükseltgenme piki 

C, M ip(ind) ×10
6 (A) ip(yük) ×10

6 (A) 

1×10-3 3,01 3,27 

8×10-4 2,10 3,07 

6×10-4 2,00 2,30 

4×10-4 1,01 1,20 

2×10-4 0,73 0,67 

1×10-4 0,20 0,22 
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Çizelge 4.2 Amonyum 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) maddesinin 0,1 
M TBATFB içeren asetonitrildeki çözeltisinin Pt-NHNOBCC elektrotta 
CV deneylerinden elde edilen pik akımlarının konsantrasyonla değişimi 

 

 İndirgenme piki Yükseltgenme piki 

C, M ip(ind) ×10
6 (A) ip(yük) ×10

6 (A) 

1×10-3 4,25 4,38 

8×10-4 3,73 3,27 

6×10-4 2,76 2,45 

4×10-4 1,36 1,32 

2×10-4 0,70 0,95 

1×10-4 0,29 0,61 

 
 
4.4 Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi (EIS) ile Modifiye Elektrot 

Yüzeylerinden Elde Edilen Ölçüm Sonuçları 

 

GC yüzeyinde elde edilen GC-NHBCC ve GC-NHNOBCC yüzeyleri ile Pt yüzeyinden 

elde edilen Pt-NHBCC ve Pt-NHNOBCC yüzeylerinden EIS kullanılarak Fe(CN)6 
4-/3-

için elde edilen Nyquist eğrilerinden yüzey karakterize edilmeye çalışılmış ve bu 

yüzeylerden elde edilen veriler çizelge 4.3 ve çizelge 4.4’ te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3  2 mM Fe(CN)6 
4-/3- sistemi için EIS ile modifiye yüzeylerden elde edilen 

ölçümler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rct (ohm) Rs (ohm) W0 αααα 

Pt-NHBCC 1,254×105 300,7 6,900×10
-6 0,8704 

Pt-NHNOBCC 4,228×10
5
 240,8 2,188×10

-6
 0,8805 

GC-NHBCC 2,600×10
5
 4000,00 9,00×10

-6
 0,6900 

GC-NHNOBCC 5,00×10
5
 6,00×10

3
 18,000×10

-6
 1,1000 
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Yukarıdaki eşitlik kullanılarak ks elektron aktarım hız sabiti ve Ө değeri elektrot 

yüzeyine kaplanan molekül yüzdesi hesaplanmıştır.  

 

Ө:  elektrot yüzeyine kaplanan molekül yüzdesi 

ks:  elektron aktarım hız sabiti (cm.s-1) 

R:  İdeal gaz sabiti (kg . m2/s2 . K . mol) 

T:  sıcaklık (K) 

Rct: Modifiye elektrot yüzeylerinden elde edilen yük transfer sabiti (kg . m2/s3 . A2) 

R0
ct: Pt ve GC yüzeylerinden elde edilen yük transfer sabiti (kg . m2/s3 . A2) 

A:  elektrodun yüzey alanı (cm2 ) 

C:  ana çözeltinin konsantrasyonu (mol/cm3 ) 

F:  Faraday sabiti (A . s / mol e-) 

n:  aktarılan elektron sayısı (mol e- / mol) 

Rs:  çözelti direnci  

W0: Warburg difüzyonu 
α:  elektrot reaksiyonunun transfer katsayısı 
 

Çizelge 4.4  2 mM Fe(CN)6 
4-/3- sistemi için EIS ile modifiye yüzeylerden elde edilen 

ölçümler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ks (cm s-1) Ө 

Pt-NHBCC 3,92×10
-5 0,9976 

Pt-NHNOBCC 1,16×10
-5
 0,9920 

GC-NHBCC 7,18×10
-6
 0,9807 

GC-NHNOBCC 3,74×10
-6
 0,9899 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

5.1 Pt Elektrodun BCC-NH2’ nin Yükseltgenmesi ile Modifikasyonu 

 

Pt yüzeyinin modifikasyon çalışmalarında 2-aminobenzo[c]sinnolin bileşiğinin 2,5×10-3 

M’ lık çözeltileri, 0,5 M HCl, 0,5 M KCl ve 0,5 M NaOH içerisinde hazırlanmıştır. 

Platin elektrodu modifiye etmek için dönüşümlü voltametri kullanılarak, 2,5×10-3 M 2-

aminobenzo[c]sinnolinin 0,5 M HCl’ de +1,0 V ile +1,6 V potansiyel aralığında ve 100 

mV s-1 tarama hızında 40 döngülü CV voltamogramı alınarak modifikasyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 0,5 M KCl çözeltisinde ise diğer şartlar yukarıdaki gibi alınarak 

modifikasyon işlemi + 1,0 V ile + 1,5 V arasında yapılmıştır. 0,5 M NaOH çözeltisinde 

de farklı parametreler kullanılarak Pt elektrot modifiye edilmeye çalışılmış ancak bu 

ortamda Pt yüzeyinin modifikasyonu gerçekleştirilememiştir. 

 

Platin elektrodun 0,5 M HCl ve 0,5 M KCl çözeltilerinde elde edilen modifikasyon 

eğrileri Şekil 5.1’ de verilmiştir. Şekil 5.2’ de ise 0,5 M NaOH çözeltisinde BCC-NH2’ 

nin Pt yüzeyinde modifikasyon eğrisi görülmektedir. 

 

            

 
Şekil 5.1 a. 0,5 M HCl, b. 0,5 M KCl çözeltisinde hazırlanan BCC-NH2 ile Pt yüzeyinin 

modifikasyonu için CV voltamogramları  ( ν = 100 mV/s, döngü sayısı = 40 )  
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Şekil 5.2 0,5 M NaOH çözeltisinde hazırlanan BCC-NH2 ile Pt yüzeyinin 
modifikasyonu için CV voltamogramı ( ν = 100 mV/s, döngü sayısı = 40 ) 

 

Şekil 5.1’ deki modifikasyon eğrileri karşılaştırıldığında 0,5 M HCl ortamında elde 

edilen modifikasyon eğrisinde yükseltgenmenin 0,5 M KCl ortamına göre daha belirgin 

olduğu görülmektedir. 0,5 M NaOH ortamında ise BCC-NH2’ ye ait bir yükseltgenme 

piki gözlenmemiştir. 0,5 M HCl çözeltisinde hazırlanan BCC-NH2 ile modifiye edilerek 

hazırlanan Pt-NHBCC elektroduna dopamin testi uygulanarak dopaminin elektron 

aktarımının bu yüzeyde bloke edildiği gözlenmiştir ( Şekil 5.3 ).  

 

      

Şekil 5.3 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları ( ν = 200 mV/s )  a. Pt, b. Pt-NHBCC 
elektrot (0,5 M HCl çözeltisinde modifiye edilmiştir) 

 

Şekil 5.4’ te ise 0,5 M KCl ortamında BCC-NH2 ile modifiye edilerek hazırlanan Pt-

NHBCC elektroda uygulanan dopamin testi sonucu görülmektedir. Bu modifiye elektrot 

yüzeyinde de 0,5 M HCl ortamındaki gibi dopaminin yükseltgenmesi bloke edilmiştir. 
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Şekil 5.4 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları ( ν = 200 mV/s ) a. Pt, b. Pt-NHBCC 
elektrot ( 0,5 M KCl çözeltisinde modifiye edilmiş) 

 

0,5 M NaOH ortamında modifiye edilmeye çalışılan Pt elektrotta ise dopamin testi 

uygulandığında dopaminin elektron aktarımının bloke edilmediği gözlenmiştir. Üç 

ortamdaki dopamin testleri karşılaştırıldığında Şekil 5.5’ te, 0,5 M HCl ortamında 

modifiye edilerek hazırlanan Pt-NHBCC elektrodun dopamin testinde elektron 

aktarımını daha iyi bloke ettiği gözlenmiştir. 

 

Şekil 5.5 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları ( ν = 200 mV/s ) a.  0,5 M HCl 
çözeltisinde BCC-NH2 ile modifiye edilen Pt elektrot, b.  0,5 M KCl 
çözeltisinde BCC-NH2 ile modifiye edilen Pt elektrot, c. 0,5 M NaOH 
çözeltisinde BCC-NH2 ile modifiye edilmeye çalışılan Pt elektrot  

 

Pt elektrotların modifikasyonları, dönüşümlü voltametri tekniği ile yukarıda belirtilen 

parametreler kullanılarak 0,5 M HCl, 0,5 M KCl ve 0,5 M NaOH ortamında BCC-NH2 

ile gerçekleştirilip askorbik asit testleri de uygulanmıştır. Şekil 5.6’ da 0,5 M HCl 

ortamında BCC-NH2 ile modifiye edilen Pt elektrodun askorbik asit testi verilmiştir. Pt-

NHBCC elektrot ile askorbik asit testinde askorbik asitin elektron aktarımının bloke 

edildiği ve yükseltgenme pikinin gözlenmediği Şekil 5.6’ da görülmektedir. 
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Şekil 5.6 1mM askorbik asit çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları ( ν = 200 mV/s )  a. Pt, b. Pt -NHBCC 
elektrot ( 0,5 M HCl çözeltisinde modifiye edilmiş) 

 

Pt-NHBCC elektrodun (0,5 M KCl ortamında hazırlanmış) askorbik asit testi Şekil 5.7’ 

de görülmektedir. Askorbik asit testinde ise asidik ortamdaki gibi nötral ortamda da Pt-

NHBCC elektrot ile askorbik asitin elektron aktarımı bloke edilerek yükseltgenme piki 

gözlenmemiştir (Şekil 5.7 ). 

    

Şekil 5.7 1 mM askorbik asit çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları  (ν = 200 mV/s ) a. Pt, b. Pt-NHBCC 
elektrot ( 0,5 M KCl çözeltisinde modifiye edilmiş ) 

 

Şekil 5.8’ de 0,5 M NaOH ortamında BCC-NH2 bileşiğiyle modifiye edilmeye çalışılan 

Pt elektrodun askorbik asit testi görülmektedir. Pt-NHBCC elektrot ile askorbik asitin 

elektron aktarımının bloke edilmediği ve yükseltgenme pikinin gözlendiği görülmüştür. 

Pt-NHBCC elektrot askorbik asitin yükseltgenme pikini negatif potansiyele 

kaydırmıştır. Bunun nedeni Pt yüzeyinin kısmi modifikasyonu olabilir. 
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Şekil 5.8 1 mM askorbik asit çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te  Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları ( ν = 200 mV/s ) a. Pt, b. 0,5 M NaOH 
çözeltisinde BCC-NH2 ile modifiye edilmeye çalışılan Pt elektrot 

 

Üç ortamdaki askorbik asit testleri karşılaştırıldığında Şekil 5.9’ da; 0,5 M HCl 

ortamında hazırlanan Pt-NHBCC elektrodun askorbik asitin elektron aktarımını daha iyi 

bloke ettiği ve yükseltgenme pikinin tamamen yok olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 5.9 1 mM askorbik asit çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları (ν = 200 mV/s ) a. 0,5 M HCl ortamında 
BCC-NH2 ile modifiye edilen Pt elektrot, b. 0,5 M KCl ortamında BCC-NH2 
ile modifiye edilen Pt elektrot, c. 0,5 M NaOH ortamında BCC-NH2 ile 
modifiye edilen Pt elektrot   

 

0,5 M HCl, 0,5 M KCl ve 0,5 M NaOH ortamında CV tekniği kullanılarak elde edilen 

Pt-NHBCC yüzeyinde 0,1 M ferrosen çözeltisinin voltamogramı alınmış ve ferrosenin 

elektron aktarım hızının değişmediği gözlenmiştir. Şekil 5.10’ da asidik ortamda elde 

edilen Pt-NHBCC elektrotdaki ferrosenin voltamogramı gösterilmiştir.  
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Şekil 5.10 1 mM ferrosenin 0,1 M TBATFB destek elektrolitini içeren asetonitrildeki 
çözeltisinin Ag/Ag+ referans elektroda karşı CV voltamogramları  (ν = 200 
mV/s ) a) Pt, b) Pt-NHBCC elektrot ( 0,5 M HCl çözeltisinde modifiye 
edilmiş )   

  

0,5 M KCl ve 0,5 M NaOH ortamında elde edilen Pt-NHBCC elektrot yüzeylerinde de 

asidik ortamdaki gibi ferrosenin elektron aktarımının hızında bir değişiklik olmadığı 

görülmüştür. En uygun ortam olarak seçilen 0,5 M HCl çözeltisinde elde edilen Pt-

NHBCC yüzeyinin şematik görünümü aşağıda verilmiştir (Şekil 5.11). 

 

Şekil 5.11 BCC-NH2’nin Pt elektrot yüzeyine bağlanma şekli 

 

5.2 Pt Elektrodun NOBCC-NH2’ nin Yükseltgenmesi ile Modifikasyonu   

 

Pt yüzeyini BCC-NH2 molekülünün benzeri olan başka bir molekül ile modifiye etmek 

için 0,5 M HCl, 0,5 M KCl ve 0,5 M NaOH çözeltilerinde 2-aminobenzo[c]sinnolin 6-

oksit (NOBCC-NH2) bileşiğinin 2,5×10-3 M’ lık çözeltileri hazırlanmıştır. Platin 

elektrodu modifiye etmek için üç farklı ortamda yine dönüşümlü voltametri tekniği 

kullanılmıştır. 0,5 M HCl çözeltisinde 2-aminobenzo[c]sinnolin 6-oksitin 2,5×10-3 M’lık 

çözeltisinde +1,0 V ile +1,6 V potansiyel aralığında, 100 mV s-1 tarama hızında 40 

döngü; 0,5 M KCl çözeltisinde ise +1,1 V ile +1,45 V aralığında, tarama hızı 100 mVs-1 
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ve 40 döngü alınarak modifikasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 0,5 M NaOH 

çözeltisinde ise yine çeşitli parametreler kullanılarak Pt elektrot modifiye edilmeye 

çalışılmış bu ortamda da Pt yüzeyinin modifikasyonu gerçekleştirilememiştir.  

 

Modifiye elektrotlar ile dopamin, askorbik asit ve ferrosen testleri yapılarak elektrot 

karakterize edilmeye çalışılmıştır. 0,5 M HCl ve 0,5 M KCl çözeltilerinde NOBCC-

NH2’ nin yükseltgenmesiyle modifiye edilen platin elektrot yüzeyinde elde edilen 

modifikasyon eğrileri Şekil 5.12’ de verilmiştir. Şekil 5.13’ te ise 0,5 M NaOH 

çözeltisinde NOBCC-NH2 bileşiğinin Pt yüzeydeki modifikasyon eğrisi görülmektedir. 

 

    

Şekil 5.12 a. 0,5 M HCl, b. 0,5 M KCl çözeltisinde hazırlanan NOBCC-NH2 ile Pt 
yüzeyinin modifikasyonu için CV voltamogramları ( ν = 100 mV/s, döngü 
sayısı = 40) 

 

 

Şekil 5.13  0,5 M NaOH çözeltisinde hazırlanan NOBCC-NH2 ile modifiye edilmeye 
çalışılan Pt yüzeyinin modifikasyonu için CV voltamogramı ( ν = 100 
mV/s, döngü sayısı = 40) 
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0,5 M HCl ile 0,5 M KCl çözeltilerinde elde edilen CV voltamogramları 

karşılaştırıldığında, 0,5 M HCl çözeltisinde oldukça belirgin bir yükseltgenme olduğu 

görülmektedir. 0,5 M NaOH çözeltisinde ise yükseltgenmenin belirgin olduğu bir 

voltamogram elde edilememiştir. Şekil 5.14’ te asidik ortamda Pt-NHNOBCC elektrot 

ile yapılan dopamin testinde, Pt-NHNOBCC yüzeyinde modifikasyon işleminin tam 

anlamıyla gerçekleşmediği veya elektron aktarımının tam olarak bloke edilmediği 

görülmektedir.  

     

Şekil 5.14 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları a. Pt, b. Pt-NHNOBCC elektrot ( 0,5 
M HCl çözeltisinde modifiye edilmiş,  ν = 200 mV/s ) 

 

Dopamin testi, 0,5 M KCl çözeltisinde hazırlanan Pt-NHNOBCC elektrot ile yapılarak 

asidik ortamdaki gibi dopaminin elektron aktarımının tam olarak bloke edilmediği Şekil 

5.15’ te görülmektedir.  

 

      

Şekil 5.15 1 mM dopaminin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı 
CV voltamogramları a) Pt b) Pt-NH-NOBCC elektrot ( 0,5 M KCl 
çözeltisinde modifiye edilmiş,  ν = 200 mV/s ) 
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0,5 M NaOH çözeltisinde NOBCC-NH2 ile modifiye edilmeye çalışılan Pt elektrot ile 

de dopamin testi yapılarak dopaminin elektron aktarımının bloke edilmediği ve 0,5 M 

NaOH çözeltisinde BCC-NH2 bileşiği ile modifiye edilmeye çalışılan Pt elektrodun 

vermiş olduğu voltamogramın çıplak Pt yüzeyindeki voltamogramla benzer olduğu 

gözlenmiştir (Şekil 5.16).  

 

 

Şekil 5.16 a. Pt ile, b. 0,5 M NaOH ortamında NOBCC-NH2 ile modifiye edilmeye 
çalışılan Pt elektrot ile Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı tarama 
yapıldıktan sonra dopamin testi  ν = 200 mV/s 

 

Üç ortamda yapılan dopamin testleri sonucunda elde edilen CV voltamogramları 

karşılaştırıldığında Şekil 5.17’ de, 0,5 M HCl ve 0,5 M KCl ortamında hazırlanan Pt-

NHNOBCC elektrodun dopamin testlerinde 0,5 M NaOH ortamındakine göre elektron 

aktarımını daha iyi bloke ettiği gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 5.17 1 mM dopaminin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı 
CV voltamogramları, ν = 200 mV/s a. 0,5 M HCl ortamında NOBCC-NH2 
ile modifiye edilen Pt elektrot, b. 0,5 M KCl ortamında NOBCC-NH2 ile 
modifiye edilen Pt elektrot, c. 0,5 M NaOH ortamında NOBCC-NH2 ile 
modifiye edilmeye çalışılan Pt elektrot  
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Aynı ortamlarda; yukarıda anlatıldığı şekilde NOBCC-NH2 bileşiğiyle Pt elektrotların 

modifikasyonları gerçekleştirilip askorbik asit testleri de yapılmıştır. Şekil 5.18’ de 0,5 

M HCl ortamında NOBCC-NH2 molekülüyle modifiye edilen Pt elektrodun askorbik 

asit testi görülmektedir. Pt-NHNOBCC elektrodun askorbik asidin elektron aktarımını 

bloke ettiği anlaşılmıştır.  

 

     

Şekil 5.18 1 mM askorbik asit çözeltisinin Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı 
CV voltamogramları a. Pt, b. Pt-NHNOBCC elektrot ( 0,5 M HCl 
çözeltisinde modifiye edilmiş,  ν = 200 mV/s ) 

 

0,5 M KCl ortamında hazırlanan Pt-NHNOBCC elektrodun askorbik asit testi ise Şekil 

5.19’ da verilmiştir. Asidik ortamdaki gibi Pt-NHNOBCC elektrodun askorbik asidin 

elektron aktarımını bloke ettiği gözlenmiştir. 

 

    

Şekil 5.19 1 mM askorbik asit çözeltisinin Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı 
CV voltamogramları a. Pt, b. Pt-NHNOBCC elektrot ( 0,5 M KCl 
çözeltisinde modifiye edilmiş,  ν = 200 mV/s ) 
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0,5 M HCl ve 0,5 M KCl ortamlarındaki askorbik asit testleri karşılaştırıldığında Şekil 

5.20’ de, 0,5 M HCl ve 0,5 M KCl ortamında elde edilen Pt-NHNOBCC elektrotların 

askorbik asitin elektron aktarımını bloke ettiği gözlenmiştir. 

 

     

Şekil 5.20  1 mM askorbik asit çözeltisinin Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı 
CV voltamogramları (ν = 200 mV/s) a. 0,5 M HCl ortamında Pt-
NHNOBCC elektrot b. 0,5 M KCl ortamında Pt-NHNOBCC elektrot  

 

Pt elektrodun asidik ortamda ve nötral ortamda modifiye edilmesiyle elde edilen Pt-

NHNOBCC elektrotlar ile ferrosen testi de yapılmış Pt-NHBCC elektrodunda olduğu 

gibi ferrosenin elektron aktarımının bloke edilmediği piklerde herhangi bir değişimin 

olmadığı Şekil 5.21’ de gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 5.21 1 mM ferrosen çözeltisinin 0,1 M TBATFB içeren asetonitrildeki 
çözeltisinde Ag/Ag+ referans elektroda karşı CV voltamogramları (ν = 200 
mV/s) a. Pt-NHNOBCC elektrot (0,5 M HCl çözeltisinde) b. Pt-
NHNOBCC elektrot (0,5 M KCl çözeltisinde modifiye edilmiş)  
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 Modifikasyon işleminde, en uygun ortam olarak seçilen 0,5 M HCl çözeltisinde elde 

edilen Pt-NHNOBCC yüzeyinin şematik görünümü aşağıda verilmiştir (Şekil 5.22). 

 

 
 

Şekil 5.22 NOBCC-NH2’nin Pt elektrot yüzeyine bağlanma şekli 

 

5.3 Camsı Karbon Elektrodun BCC-NH2’ nin Yükseltgenmesi ile Modifikasyonu   

 

Camsı karbon (GC) elektrodu modifiye etmek için BCC-NH2 bileşiği 0,5 M HCl, 0,5 M 

KCl ve 0,5 M NaOH çözeltilerinde 2,5×10-3 M olarak hazırlanmıştır. 0,5 M HCl 

ortamında GC elektrodun BCC-NH2 ile modifikasyonu CV tekniği ile +1,0 V ile +2,0 V 

potansiyel aralığı ve 400 mV s-1 tarama hızında 20 CV döngüsü alınarak yapılmıştır. 0,5 

M KCl çözeltisinde de +1,4 V ile +2,3 V potansiyel aralığı ve 400 mV s-1 tarama 

hızında 20 döngülü CV voltamogramı alınarak GC elektrodun modifikasyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 0,5 M NaOH çözeltisinde ise Pt elektrodun modifikasyonuna benzer 

şekilde GC elektrot modifiye edilmeye çalışılmıştır. 0,5 M HCl ve 0,5 M KCl 

çözeltilerinde BCC-NH2’ nin yükseltgenmesiyle elde edilen GC elektroda ait 

modifikasyon voltamogramları Şekil 5.23’ te verilmiştir. Şekil 5.24’ te ise 0,5 M NaOH 

çözeltisinde BCC-NH2’ nin yükseltgenmesiyle GC elektrot yüzeyinde elde edilmeye 

çalışılan modifikasyon voltamogramı görülmektedir. 
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Şekil 5.23 a. 0,5 M HCl, b. 0,5 M KCl çözeltisinde hazırlanan BCC-NH2 ile GC 
yüzeyinin modifikasyonu için CV voltamogramları  ( ν = 400 mV/s, döngü 
sayısı = 20 ) 

 

 

Şekil 5.24 0,5 M NaOH çözeltisinde hazırlanan BCC-NH2 ile modifiye edilmeye 
çalışılan GC yüzeyinin modifikasyonu için CV voltamogramı ( ν = 400 
mV/s, döngü sayısı = 20 )  

 

Yukarıdaki şekiller 0,5 M HCl ve 0,5 M KCl ortamındaki modifikasyon 

voltamogramlarında BCC-NH2’ nin yükseltgenerek GC yüzeyini ilk döngüde modifiye 

ettiğini göstermektedir. Pt elektrotta olduğu gibi 0,5 M NaOH çözeltisindeki BCC-NH2’ 

nin GC yüzeyinin modifikasyonuna da uygun bir ortam olmadığı görülmüştür (Şekil 

5.24). BCC-NH2’ nin 0,5 M HCl ortamında hazırlanan çözeltisi kullanılarak hazırlanan 

GC-NHBCC elektrot ile dopamin testi yapılmış dopaminin elektron aktarımının bu 

yüzeyde bloke edildiği gözlenmiştir ( Şekil 5.25 ). 
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Şekil 5.25 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 

elektroda karşı CV voltamogramları (ν = 200 mV/s )  a. GC, b. GC-
NHBCC elektrot ( 0,5 M HCl çözeltisinde modifiye edilmiş)  

 

Dopaminin elektron aktarımının bloke edilmesi GC elektrot yüzeyinin tamamen 

modifiye edildiğini göstermektedir. GC-NHBCC elektrot (0,5 M KCl ortamında 

modifiye edilmiş) ile yapılan dopamin testinde dopaminin elektron aktarımının bu 

yüzeyde bloke edilmediği Şekil 5.26’ da gözlenmiştir.    

  

 

Şekil 5.26 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramı, ν = 200 mV/s a. GC, b. GC-NHBCC 
elektrot ( 0,5 M KCl çözeltisinde modifiye edilmiş) 

 

0,5 M NaOH ortamında modifiye edilmeye çalışılan GC elektrotla da dopamin testi 

yapılarak dopaminin elektron aktarımının nötral ortamdaki gibi bloke edilmediği 

gözlenmiştir (Şekil 5.27). Bu ortamda GC yüzeyinin modifiye edilmediği görülmüştür.  
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Şekil 5.27 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 

elektroda karşı CV voltamogramı, ν = 200 mV/s a. GC, b. BCC-NH2 ile 0,5 
M NaOH çözeltisinde modifiye edilmeye çalışılan GC elektrot  

 
 
Şekil 5.25-Şekil 5.27’ de voltamogramları gösterilen üç ortamdaki dopamin testlerine 

bakıldığında 0,5 M HCl ortamında elde edilen GC-NHBCC elektrodun tamamen 

modifiye edildiği ve modifiye elektrodun dopamin molekülünün elektron aktarımını 

bloke ettiği gözlenmiştir. Şekil 5.26’ da görüldüğü gibi 0,5 M KCl ortamında ise 

elektrodun modifikasyonu tam olarak sağlanamamış ve dopaminin elektron aktarımının 

tam olarak bloke edilmediği anlaşılmıştır. Dopamin testlerinde 0,5 M NaOH ortamında 

GC yüzeyinin BCC-NH2 ile modifiye edilemediği anlaşılmıştır. 

 

Askorbik asit testleri için de CV tekniği ile aynı parametreler uygulanarak üç farklı 

ortamda GC elektrodun modifikasyonu test edilmeye çalışılmıştır. BCC-NH2 ile 0,5 M 

HCl ortamında hazırlanan GC-NHBCC elektrodun askorbik asit testi Şekil 5.28’ de 

verilmiştir. GC-NHBCC elektrotta askorbik asitin elektron aktarımı bloke edilerek 

yükseltgenme piki gözlenmemiştir. 
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Şekil 5.28 1 mM askorbik asit çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramı, ν = 200 mV/s a. GC, b. GC-NHBCC 
elektrot ( 0,5 M HCl çözeltisinde modifiye edilmiş) 

 
 
0,5 M HCl ortamında olduğu gibi 0,5 M KCl’ de hazırlanan GC-NHBCC elektrot ile 

yapılan askorbik asit testinde de askorbik asitin elektron aktarımının bloke edildiği Şekil 

5.29’ da görülmektedir.  

 

 

Şekil 5.29 1mM askorbik asit çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramı, ν = 200 mV/s a. GC, b. GC-NHBCC 
elektrot ( 0,5 M KCl çözeltisinde modifiye edilmiş) 

 

Modifikasyon işlemi, 0,5 M NaOH çözeltisinde gerçekleştirilmeye çalışılan GC elektrot 

ile de askorbik asit testine bakılmıştır. Modifikasyon işleminden sonra GC elektrot 

yüzeyinin askorbik asitin elektron aktarımını bloke etmediği Şekil 5.30’ da 

görülmektedir. 
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Şekil 5.30 1 mM askorbik asit çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramı, ν = 200 mV/s a. GC, b. GC-NHBCC 
elektrot ( 0,5 M NaOH çözeltisinde modifiye edilmiş)  

 

GC elektrodun modifikasyonu da 0,5 M HCl, 0,5 M KCl ve 0,5 M NaOH ortamlarında 

BCC-NH2 bileşiğiyle gerçekleştirilerek ferrosen testleri de yapılmıştır. Yapılan ferrosen 

testlerinde ferrosenin elektron aktarımının asidik ve nötral ortamda hazırlanan GC-

NHBCC elektrotlarla da bloke edilmediği gözlenmiştir (Şekil 5.31).  

 

    

Şekil 5.31 1 mM ferrosen çözeltisinin 0,1 M TBATFB içeren asetonitrildeki 
çözeltisinde GC ve modifiye GC elektrotlarda Ag/Ag+ referans elektroda 
karşı CV voltamogramları, ν = 200 mV/s  

 
 
5.4 GC Elektrodun NOBCC-NH2’ nin Yükseltgenmesi ile Modifikasyonu  

   

GC elektrot NOBCC-NH2 ile asidik, nötral ve bazik ortamlarda belirlenen parametreler 

uygulanarak modifiye edilmeye çalışılmıştır. 0,5 M HCl, 0,5 M KCl, 0,5 M NaOH 

ortamındaki modifikasyon voltamogramları Şekil 5.32 ve Şekil 5.33’ te gösterilmiştir. 

Modifikasyon voltamogramlarından görüldüğü gibi GC yüzeyi ancak asidik ortamda 

NOBCC-NH2 ile modifiye edilebilmiştir. Bu ortamda elde edilen modifiye yüzeylerin 
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dopamin ve askorbik asit testleri Şekil 5.34 ve Şekil 5.35’ te verilmiştir. Bu yüzeyde de 

ferrosenin davranışı diğer yüzeylerde olduğu gibidir ( Şekil 5.36 ).   

    

Şekil 5.32 a. 0,5 M HCl, b. 0,5 M KCl çözeltisinde hazırlanan NOBCC-NH2 ile GC 
yüzeyinin modifikasyonu için CV voltamogramları ( ν = 400 mV/s, döngü 
sayısı= 20) 

 

 

Şekil 5.33 0,5 M NaOH çözeltisinde hazırlanan NOBCC-NH2 ile modifiye edilmeye 
çalışılan GC yüzeyi için CV voltamogramı ( ν = 400 mV/s, döngü sayısı= 
20) 

 

Şekil 5.34 1 mM dopamin çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramları, ν = 200 mV/s a. GC, b. GC-
NHNOBCC elektrot ( 0,5 M HCl çözeltisinde modifiye edilmiş) 
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Şekil 5.35 1 mM askorbik asit çözeltisinin 0,1 M H2SO4’ te Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı CV voltamogramı, ν = 200 mV/s a. GC, b. GC-NHNOBCC 
elektrot ( 0,5 M HCl çözeltisinde modifiye edilmiş) 

 
 

 

 

Şekil 5.36 1 mM ferrosen çözeltisinin 0,1 M TBATFB içeren asetonitrildeki 
çözeltisinde Ag/Ag+ referans elektroda karşı CV voltamogramı, ,  ν = 200 
mV/s a. GC, b. GC-NHNOBCC elektrot ( 0,5 M HCl çözeltisinde 
modifiye edilmiş) 

 

 

5.5 GC-NHBCC ile Pt-NHBCC Elektrotların Karşılaştırılması 

 

GC-NHBCC elektrot ile Pt-NHBCC elektrodun 0,5 M HCl ortamındaki modifikasyon 

CV voltamogramları Şekil 5.37’ de görülmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi BCC-

NH2’ nin yükseltgenmesi ile GC ve Pt yüzeyleri modifiye olmakta ve birinci CV 

döngüsünden sonra oluşan BCC tek tabakası elektron aktarımını bloke etmektedir. 
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Şekil 5.37   0,5 M HCl çözeltisinde hazırlanan BCC-NH2 ile Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 

elektroda karşı Pt ve GC elektrotların CV voltamogramları a. GC-NHBCC 
( ν = 400 mV/s, döngü sayısı= 20), b. Pt-NHBCC elektrot  ( ν = 100 mV/s, 
döngü sayısı= 40 ) 

 

   

Şekil 5.38’ de GC-NHBCC ve Pt-NHBCC elektrotların dopamin testi sonuçları 

verilmiştir. GC-NHBCC ve Pt-NHBCC elektrotların dopamin molekülünün elektron 

aktarımını bloke ettiği görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 5.38   0,5 M HCl ortamında elde edilen a. GC-NHBCC  ( ν = 400 mV/s, döngü 

sayısı= 20),  b. Pt-NHBCC ( ν = 100 mV/s, döngü sayısı= 40 ) elektrotlara 
ait dopamin testi (Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı ν = 200 mV/s) 

 

Askorbik asit testi sonucunda, GC-NHBCC ve Pt-NHBCC elektrotlar dopamin 

molekülündeki gibi askorbik asitin elektron aktarımını da bloke etmiştir (Şekil 5.39).  
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Şekil 5.39    a. GC ve GC-NHBCC  ( ν = 400 mV/s, döngü sayısı= 20),  b. Pt ve Pt-
NHBCC ( ν = 100 mV/s, döngü sayısı= 40 ) elektrotlara ait askorbik asit 
testi (Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı ν = 200 mV/s) 

 

GC-NHBCC ve Pt-NHBCC yüzeylerinde hem dopamin hem de askorbik asitin 

yükseltgenme voltamogramları şekil 5.38 ve şekil 5.39’ da görüldüğü gibi bastırılmıştır. 

Bu durum her iki yüzeyinde kompakt bir şekilde modifiye edildiğini göstermektedir. 

Ancak Pt-NHBCC’ deki kapasitif akım daha yüksektir. 

 

5.6 GC-NHNOBCC Elektrot ile Pt-NHNOBCC Elektrodun Karşılaştırılması 

   

0,5 M HCl ortamında her iki elektroda ait modifikasyon eğrileri Şekil 5.40’ da 

verilmiştir. Modifikasyon eğrilerine bakıldığında NOBCC-NH2’ nin yükseltgenerek GC 

ve Pt elektrot yüzeylerini modifiye ettiği gözlenmiştir. NOBCC-NH2’ nin yükseltgenme 

potansiyelinin GC yüzeyinde daha zor olduğu görülmektedir. BCC-NH2’ nin GC ve Pt 

yüzeylerinde modifikasyonunda da aynı durum gözlenmişti.  

    

Şekil 5.40   0,5 M HCl’ te NOBCC-NH2 ile Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı 
Pt ve GC elektrotların CV voltamogramları a. GC-NHNOBCC (ν=400 
mV/s, döngü sayısı=20), b. Pt-NHNOBCC elektrot (ν = 100 mV/s, döngü 
sayısı= 40) 
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GC-NHNOBCC elektrot ve Pt-NHNOBCC elektroda (0,5 M HCl’ te modifiye edilmiş) 

uygulanan dopamin testi sonuçları Şekil 5.41.a ve 5.41.b.’de verilmiştir. Şekilden de 

görüldüğü gibi GC-NHNOBCC elektrot, dopamin molekülünün elektron aktarımını Pt-

NHNOBCC elektroda göre daha iyi bloke etmiştir. Bu yüzeyde dopaminin 

yükseltgenmesinin iyi bloke edilmesi yüzeyde kompakt tek tabaka olduğunu ifade 

etmektedir. 

 

         

Şekil 5.41.a  0,5 M HCl ortamında elde edilen a. GC-NHNOBCC  ( ν = 400 mV/s, 
döngü sayısı= 20),  b. Pt-NHNOBCC ( ν = 100 mV/s, döngü sayısı= 40 ) 
elektrotlara ait dopamin testi Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı, ν 
= 200 mV/s 

 

 
 
Şekil 5.41.b   0,5 M HCl ortamında elde edilen a. GC-NHNOBCC, ν = 400 mV/s döngü 

sayısı= 20 b. Pt-NHNOBCC ( ν = 100 mV/s, döngü sayısı= 40 ) 
elektrotlara ait dopamin testi Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı ν 
= 200 mV/s 

 
GC ve Pt yüzeyindeki tek tabakanın kapasitif akımları karşılaştırıldığında Şekil 5.41.b’ 

de görüldüğü gibi modifiye Pt yüzeyinin kapasitif akımı daha büyük gözlenmiştir. GC-

NHBCC yüzeylerinde de aynı durum gözlenmiştir. GC-NHNOBCC ve Pt-NHNOBCC 
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elektrotların askorbik asitin elektron aktarımını bloke ettiği Şekil 5.42’ de 

görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 5.42   a. GC-NHNOBCC  ( ν = 400 mV/s, döngü sayısı= 20)  b. Pt-NHNOBCC ( ν 
= 100 mV/s, döngü sayısı= 40 ) elektrotlara ait askorbik asit testi 
Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı ν = 200 mV/s 

 
GC-NH-NOBCC ve Pt-NH-NOBCC yüzeylerinde dopamin ve askorbik asit 

voltamogramları karşılaştırıldığında yüzeydeki tek tabakanın her iki maddenin de 

yükseltgenmesini bloke ettiği görülmektedir. Ancak Pt-NHNOBCC yüzeyinde kapasitif 

akım GC-NHNOBCC yüzeyindekine göre çok yüksektir. Kapasitif akımın yüksek 

olması Pt-NHNOBCC yüzeyinin sensör olarak kullanımını sınırlamaktadır. 

 

5.6.1 Modifiye Elektrotların Kararlılığının Karşılaştırılması 
 

 
Elektrotların negatif potansiyel taramalarına karşı kararlılığını test etmek için aşağıdaki 

deney yapılmıştır. Pt-NHBCC elektrot (0,1 M HCl çözeltisinde hazırlanmış) ile 0,1 M 

TBATFB içeren asetonitril çözeltisinde 0 mV ile -3000 mV potansiyel aralığında 

tarama yapıldıktan sonra tekrar dopamin ve askorbik asitin bu yüzeydeki 

elektrokimyasal davranışları incelenmiştir (Şekil 5.43, Şekil 5.44). Şekil 5.43’ te, aşırı 

negatif potansiyellere gidildikçe elektrot yüzeyinden sıyrılma işleminin gerçekleşmesi 

sebebiyle dopamin molekülünün yükseltgenme ve indirgenme pikleri ortaya çıkmıştır. 
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Şekil 5.43    a. Pt-NHBCC elektrot, b. 0,1 M TBATFB içeren asetonitril çözeltisinde 0 
mV ile -3000 mV potansiyel aralığında Pt-NHBCC elektrot ile taramadan 
sonra dopamin testi  (Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı ν = 200 
mV/s) 

 
 

 
 
Şekil 5.44  a. Pt-NHBCC elektrot, b. 0,1 M TBATFB içeren asetonitril çözeltisinde 0 

mV ile -3000 mV potansiyel aralığında Pt-NHBCC elektrot ile taramadan 
sonra askorbik asit testi  (Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı ν = 200 
mV/s) 

 

Bu deney sonucu, susuz ortamlarda negatif yönde tarama ile yüzeye bağlanan BCC 

moleküllerinin yüzeyden sıyrıldığı ve tek tarama sonunda Pt elektroda dönüştüğü 

anlaşılmıştır. Dolayısıyla Pt-NHBCC modifiye elektrodunun negatif potansiyellerde 

çalışmaya uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

GC-NHBCC elektrotla da 0,1 M TBATFB içeren asetonitril çözeltisinde 0 mV ile -3000 

mV potansiyel aralığında tarama yapılmış ve taramadan sonra dopamin testi tekrar 

edilmiştir (Şekil 5.45).  
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Şekil 5.45   a. GC-NHBCC elektrot, b. GC-NHBCC elektrot ile 0,1 M TBATFB içeren 

asetonitril çözeltisinde 0 mV ile -3000 mV potansiyel aralığında tarama 
yapıldıktan sonra dopamin testi  (Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı 
ν = 200 mV/s) 

 
 

Modifiye edicinin elektrot yüzeyinden sıyrılması sebebiyle dopamin molekülünün 

pikleri ortaya çıkmıştır. Aynı işlemler aynı potansiyel aralığı kullanılarak Pt-

NHNOBCC elektrot ( 0,5 M HCl çözeltisinde hazırlanmış) ile de yapılmıştır (Şekil 

5.46, Şekil 5.47).  

 

 

 
Şekil 5.46   a. Pt-NHNOBCC elektrot, b. 0,1 M TBATFB içeren asetonitril çözeltisinde 

0 mV ile -3000 mV potansiyel aralığında Pt-NHNOBCC elektrot ile 
taramadan sonra dopamin testi  (Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı 
ν = 200 mV/s) 

 
 
 
 
 
 



 63

 
 
Şekil 5.47   a. Pt-NHNOBCC elektrot, b. 0,1 M TBATFB içeren asetonitril çözeltisinde 

0 mV ile -3000 mV potansiyel aralığında Pt-NHNOBCC elektrot ile tarama 
yapıldıktan sonra askorbik asit testi  (Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda 
karşı ν = 200 mV/s) 

 

Yukarıda elde edilen şekillerden de görüldüğü gibi negatif yönde uygulanan taramadan 

sonra dopamin ve askorbik asitin piklerinin ortaya çıktığı gözlenmiş ve Pt-NHNOBCC 

elektrodun da negatif potansiyellerde dayanıklı olmadığı anlaşılmıştır. 

GC-NHNOBCC elektrot ile elde edilen sonuç Şekil 5.48’ de verilmiştir. Bütün modifiye 

elektrotlarda gözlendiği gibi GC-NHNOBCC elektrotta da elektrodun negatif yöndeki 

taramalarda kararlı olmadığı gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 5.48  a. GC-NHNOBCC elektrot, b. GC-NHNOBCC elektrot ile 0,1 M TBATFB 
içeren asetonitril çözeltisinde 0 mV ile -3000 mV potansiyel aralığında 
tarama yapıldıktan sonra dopamin testi  (Ag/AgCl/KCl(doy.) referans 
elektroda karşı ν = 200 mV/s) 

 

Modifiye elektrodun zamana karşı kararlılığını ölçmek için üç farklı Pt-NHBCC 

elektrot hazırlanarak asetonitril, 0,1 M H2SO4 ve 0,1 M NaOH çözeltilerinde 15 dakika 

bekletilmiştir. Daha sonra 15 dakika aralıklarla bu modifiye elektrotlara dopamin 

testleri uygulanmıştır. Kararlılık gösterdiği çözelti 0,1 M H2SO4 olarak bulunmuştur. 
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Asetonitril ve 0,1 M NaOH çözeltileri ile yapılan deneylerde ise modifiye elektrodun 

zaman içerisinde dayanıklılığının azaldığı ve BCC-NH2 modifiye edicinin yüzeyden 

uzaklaştığı gözlenmiştir (Şekil 5.49). 

 

 

Şekil 5.49  0,1 M H2SO4’ te bekletilen Pt-NHBCC elektrot ( 0,1 M HCl çözeltisinde 
hazırlanmış) ile dopamin çözeltisinde dayanıklılık testi (Ag/AgCl/KCl(doy.) 
referans elektroda karşı ν = 200 mV/s) 

 
Yukarıda bahsedilen dayanıklılık testi aynı şekilde GC-NHBCC elektrot için de 

uygulanmıştır. Elektrodun dayanıklılık gösterdiği çözeltinin Pt-NHBCC elektrotta 

olduğu gibi 0,1 M H2SO4 çözeltisi olduğu gözlenmiştir. GC-NHBCC elektrot, 0,1 M 

H2SO4 çözeltisinde bekletilerek 15 dk aralıklarla alınan CV voltamogramları 

karşılaştırıldığında dopaminin piklerinin kısa sürede ortaya çıktığı gözlenmiştir (Şekil 

5.50). 

 

Şekil 5.50  1 mM dopamin çözeltisinde dayanıklılık testi a. GC-NHBCC elektrot ile ilk 
CV, b. 0,1 M H2SO4’ te bekletilen GC-NHBCC elektrot ( 0,1 M HCl 
çözeltisinde modifiye edilmiş) ile alınan CV voltamogramları 
(Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı ν = 200 mV/s) 

 
Pt-NHNOBCC elektrot ile uygulanan dayanıklılık testleri sonucunda, Pt-NHBCC ve 

GC-NHBCC elektrotlarda olduğu gibi 0,1 M H2SO4 çözeltisinde modifiye elektrodun 
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daha dayanıklı olduğu gözlenmiştir (Şekil 5.51). Asetonitril ve 0,1 M NaOH çözeltileri 

ile yapılan deneylerde modifiye elektrodun dayanıklı olmadığı anlaşılmıştır. 

 

 

 
Şekil 5.51  0,1 M H2SO4’ te bekletilen Pt-NHNOBCC elektrot (0,1 M HCl çözeltisinde 

hazırlanmış) ile dopamin çözeltisinde dayanıklılık testi (Ag/AgCl/KCl(doy.) 
referans elektroda karşı ν = 200 mV/s 

 

 
GC-NHNOBCC elektrodun dayanıklılığı da diğer elektrotlarda uygulanan aynı 

yöntemler kullanılarak test edilmiş ve modifiye edilen elektrotların hepsinde gözlendiği 

gibi 0,1 M H2SO4 çözeltisinde dayanıklılık gösterdiği anlaşılmıştır (Şekil 5.52). 

 

 

 
Şekil 5.52 0,1 M H2SO4’ te bekletilen GC-NHNOBCC elektrot ( 0,1 M HCl 

çözeltisinde hazırlanmış) ile dopamin çözeltisinde dayanıklılık testi 
(Ag/AgCl/KCl(doy.) referans elektroda karşı ν = 200 mV/s) 
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5.7 Amonyum 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinatın Pt-NHBCC ve Pt-

NHNOBCC Elektrot Yüzeylerindeki Davranışı  

 

O PCH3

S-NH4
+

S

CH3

CH3

 

 

Şekil 5.53 Amonyum 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) 

 

Amonyum 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinat (H1) maddesi ile Pt-NHBCC ve 

Pt-NHNOBCC modifiye yüzeylerinin bu madde için analitik uygulama alanı olarak 

kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmıştır. H1 maddesinin önce Pt elektrot daha sonra 

0,5 M HCl ortamında hazırlanmış Pt-NHBCC elektrotta CV voltamogramı alınmıştır. 

Bu voltamogramlar Şekil 5.54’ te birlikte görülmektedir. Pt-NHBCC elektrot ile alınan 

ilk CV voltamogramı ile Pt elektrotla alınan CV voltamogramı karşılaştırıldığında H1 

maddesinin -1105 mV potansiyeldeki indirgenme pikinin -462 mV’a; +117 mV 

potansiyeldeki yükseltgenme pikinin ise +346 mV’a kaydığı gözlenmiştir. 

Modifikasyon işlemi pik potansiyellerinin pozitif yöne doğru kaymasını sağlamıştır. Art 

arda alınan CV sonuçları karşılaştırıldığında takibeden voltamogramların anodik ve 

katodik pik potansiyellerinin negatif yöne doğru kaydığı gözlenmiştir. Böyle olmasının 

sebebi ise muhtemelen negatif ve pozitif taramalar esnasında elektrot yüzeyinden 

modifiye edicinin sıyrılması olabilir. Birbiri ardınca alınmış bu voltamogramlar Şekil 

5.54’ te verilmiştir.  
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Şekil 5.54 H1 maddesinin a. Pt elektrot, b. Pt-NHBCC elektrot (0,5 M HCl ortamında 
modifiye edilmiş) ile Ag/Ag+ referans elektroda karşı CV voltamogramları,  
ν = 200 mV/s  

 
Aynı şekilde 0,5 M KCl ortamında hazırlanmış Pt-NHBCC elektrot ile de H1 

maddesinin CV voltamogramları alınmıştır ( Şekil 5.55). 

 

 
 
Şekil 5.55  H1 maddesinin a. Pt elektrot, b. Pt-NHBCC ( 0,5 M KCl’ de modifiye 

edilmiş) elektrot ile Ag/Ag+ referans elektroda karşı CV voltamogramları,  
ν = 200 mV/s 

 

0,5 M KCl’ de hazırlanmış Pt-NHBCC elektrot ile H1 maddesinin -1105 mV 

potansiyeldeki indirgenme pikinin -464 mV potansiyele; +117 mV potansiyeldeki 

yükseltgenme pikinin de +562 mV’ a kaydığı gözlenmiştir. Modifikasyon işlemi 0,5 M 

HCl’ de hazırlanmış Pt-NHBCC elektrottaki gibi pik potansiyellerinin daha pozitif 

değerlere kaymasını sağlamıştır. CV sonuçları karşılaştırıldığında KCl ortamında 

hazırlanan elektrotta da H1 maddesinin pik potansiyellerinin zamanla daha negatif yöne 

doğru kaydığı gözlenmiştir.  
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H1 maddesinin Pt-NHNOBCC yüzeyindeki davranışını belirlemek için önce Pt elektrot 

daha sonra 0,5 M HCl’ de modifiye edilmiş Pt-NHNOBCC elektrot ile H1 maddesinin 

CV voltamogramı alınmıştır. Şekil 5.56, voltamogramların üst üste çakıştırılması ile 

elde edilmiştir. Pt elektrot yüzeyinde -1105 mV potansiyelde elde edilen indirgenme 

pikinin Pt-NHNOBCC elektrot ile -485 mV’a; +117 mV potansiyeldeki yükseltgenme 

pikinin ise +367 mV’a kaydığı gözlenmiştir. Pt-NHNOBCC elektrot ile birbiri ardınca 

alınan CV voltamogramları karşılaştırıldığında pik potansiyellerinin bu elektrotta da 

negatife doğru kaydığı gözlenmiştir (Şekil 5.56). Pt-NHBCC elektrodunda olduğu gibi 

Pt-NHNOBCC elektrodunda da taramalar esnasında moleküllerin elektrot yüzeyinden 

sıyrıldığı düşünülmektedir.   

 

 

 
Şekil 5.56  H1 maddesinin a. Pt elektrot, b. Pt-NHNOBCC elektrot ( 0,5 M HCl’ de 

modifiye edilmiş)  ile Ag/Ag+ referans elektroda karşı CV voltamogramları,  
ν = 200 mV/s 

 
 
 
5.8 Konsantrasyon Etkisi 
 
 
Dönüşümlü voltametri ile Pt elektrotta H1 maddesinin pik yüksekliğinin 1×10-3 M-

1×10-4 M konsantrasyon aralığındaki değişimine bakılmış, konsantrasyon artışı ile 

indirgenme ve yükseltgenme pik yüksekliğinin arttığı gözlenmiştir (Şekil 5.57). H1 

maddesine ait bu konsantrasyon etkisinin CV ile elde edilen kalibrasyon grafiği Şekil 

5.58’ de Pt ve Pt-NHBCC yüzeylerindeki indirgenme ve yükseltgenme için verilmiştir.  
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Şekil 5.57  H1 bileşiğinin 0,1 M TBATFB içeren asetonitrildeki çözeltisinin Pt 

elektrotta CV ile a. İndirgenme, b. yükseltgenme pik akımlarının 
konsantrasyon ile değişimi  

 

    

Şekil 5.58  1 mM H1 bileşiğinin 0,1 M TBATFB içeren asetonitrildeki çözeltisinin Pt 
elektrot ve Pt-NHBCC elektrotta CV ile a. İndirgenme, b. yükseltgenme pik 
akımlarının konsantrasyon ile değişimi  

 
 
H1 molekülünün Pt elektrot ile Pt-NHBCC elektrottaki katodik piklerinin kalibrasyon 

eğrileri karşılaştırıldığında, Pt elektrodun eğiminin ve korelasyon katsayısının daha 

büyük olduğu görülmektedir. Aynı şekilde H1 maddesinin anodik piklerinin her iki 

elektrottaki kalibrasyon eğrileri karşılaştırıldığında da Pt elektrodun eğiminin ve 

korelasyon katsayısının daha büyük olduğu gözlenmiştir. H1 maddesinin konsantrasyon 

artışı ile değişimine Pt-NHNOBCC elektrot yüzeyinde de bakılmış ve elde edilen 

kalibrasyon grafiği Pt yüzeyinde elde edilenle çakıştırılarak Şekil 5.59’ da verilmiştir. 
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Şekil 5.59 1 mM H1 bileşiğinin 0,1 M TBATFB içeren asetonitrildeki çözeltisinin Pt 
elektrot ve Pt-NHNOBCC elektrotta CV ile a. İndirgenme, b. yükseltgenme 
pik akımlarının konsantrasyon ile değişimi  

 

Her iki elektrotta H1 molekülüne ait katodik piklerin kalibrasyon eğrileri 

karşılaştırıldığında, Pt elektrodun eğiminin ve korelasyon katsayısının Pt-NHNOBCC 

elektrot ile elde edilen eğim ve korelasyon katsayısından daha büyük olduğu 

görülmektedir. Anodik piklerin kalibrasyon eğrileri karşılaştırıldığında da Pt elektrodun 

eğiminin ve korelasyon katsayısının burada da daha büyük olduğu anlaşılmıştır. Bu 

sonuçlardan, H1 türü ditiyofosfinatların analizi için Pt ile karşılaştırıldığında Pt-

NHBCC ve Pt-NHNOBCC modifiye elektrotların kullanımının bir avantajı yoktur. Pt-

NHBCC ve Pt-NHNOBCC kalibrasyon grafikleri karşılaştırıldığında ise Pt-NHNOBCC 

yüzeyinin H1 maddesine karşı duyarlılığının daha iyi olduğu görülmektedir (Şekil 

5.60). 

 

Şekil 5.60 1 mM H1 bileşiğinin 0,1 M TBATFB içeren asetonitrildeki çözeltisinin Pt-
NHBCC elektrot ve Pt-NHNOBCC elektrotta CV ile a. İndirgenme b. 
yükseltgenme pik akımlarının konsantrasyon ile değişimi  
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5.9 Amonyum 4-metoksifenil(3-metilbütil)ditiyofosfinatın (H1) GC-NHBCC ve 

GC-NHNOBCC Elektrot Yüzeylerindeki Davranışı 

 

HCl ortamında hazırlanan GC-NHBCC ve GC-NHNOBCC yüzeylerinin analitik amaçlı 

kullanılabilirliğini araştırmak için H1 olarak kısaltılan Amonyum 4-metoksifenil(3-

metilbütil)ditiyofosfinatın bu yüzeylerde CV voltamogramları alınmıştır. Şekil 5.61 ve 

Şekil 5.62’ de H1 bileşiğinin çıplak GC ve bu iki modifiye GC yüzeyindeki 

voltamogramları verilmiştir. Pt-NHBCC ve Pt-NHNOBCC yüzeylerinde gözlenen 

davranıştan farklı olarak bu yüzeylerde H1 bileşiğinin indirgenme pik yüksekliğinde 

GC yüzeyindekine göre artış gözlenmiştir. Fosfinat bileşiklerinin elektrokimyasal 

indirgenmesinin hem GC-NHBCC hem de GC-NHNOBCC yüzeylerinde katalizlendiği 

görülmüştür. Dolayısıyla fosfinatların analitik tayinlerinde GC yerine söz konusu 

modifiye yüzeylerin kullanılması daha uygundur.  

 

Şekil 5.61  H1 maddesinin a. GC elektrot, b. GC-NHBCC elektrot ( 0,5 M HCl’ de 
modifiye edilmiş)  ile CV voltamogramları,  ν = 200 mV/s 

 

 

Şekil 5.62  H1 maddesinin a. GC elektrot, b. GC-NHNOBCC elektrot ( 0,5 M HCl’ de 
modifiye edilmiş) ile CV voltamogramları,  ν = 200 mV/s 
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5.10 Hazırlanan Modifiye Elektrotların Dioksijen İndirgenmesine Yaptığı 

Katalitik Etkinin İncelenmesi 

 

Hazırlanan yüzeylerin oksijenin indirgenmesinde katalitik etkisini araştırmak için 0,5 M 

HCl’ de modifiye edilmiş GC-NHBCC elektrot, 0,5 M KCl’ de modifiye edilmiş GC-

NHBCC elektrot ve 0,5 M HCl’ de modifiye edilmiş GC-NHNOBCC elektrot ile 0,1 M 

H2SO4’ te 0 mV ile -800 mV potansiyel aralığında tarama yapılmıştır. GC-NHBCC 

elektrot (0,5 M HCl’ de modifiye edilmiş) ile elde edilen CV voltamogramlarının GC 

elektrotta elde edilen CV voltamogramı ile çakıştırılmış hali Şekil 5.63’ te verilmiştir. 

Şekilden de görüldüğü gibi -400 mV civarlarında indirgenme ve yükseltgenme pikleri 

gözlenmiştir. BCC-NH2 modifiye edicinin yüzeyden ayrılması ile elektrot kararlılığının 

azaldığı gözlenmiştir. 

 

 

 
Şekil 5.63  0,1 M H2SO4’ te a. GC elektrot, b. GC-NHBCC elektrot (0,5 M HCl’ de 

hazırlanmış)  ile CV voltamogramları,  ν = 200 mV/s 
 
0,5 M KCl’ de hazırlanmış GC-NHBCC elektrot ile elde edilen CV voltamogramları 

GC elektrottaki ile çakıştırılarak Şekil 5.64 elde edilmiştir. -400 mV civarlarında GC-

NHBCC elektrotta (0,5 M HCl’ de hazırlanmış) olduğu gibi bu elektrotta da indirgenme 

ve yükseltgenme pikleri gözlenmiştir. Art arda alınan CV sonuçlarına bakıldığında 

piklerin zamanla azaldığı gözlenmiştir. Modifiye edicinin yüzeyden sıyrılması zamanla 

elektrot kararlılığının azalmasına sebep olmuştur. 
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Şekil 5.64  0,1 M H2SO4’ te a. GC elektrot, b. GC-NHBCC elektrot (0,5 M KCl’ de 
modifiye edilmiş)  ile CV voltamogramları,  ν = 200 mV/s 

 

Şekil 5.65, 0,5 M HCl ortamında modifiye edilen GC-NHNOBCC elektrot ile elde 

edilen CV voltamogramlarının GC elektrottaki CV voltamogramı ile çakıştırılmış 

şeklini göstermektedir. Diğer iki elektrottaki gibi -400 mV civarlarında gözlenen 

indirgenme ve yükseltgenme pikleri bu elektrotta da gözlenmiştir. Art arda alınan CV 

sonuçlarına bakıldığında piklerin zamanla azaldığı gözlenmiştir.  

 

Şekil 5.65 0,1 M H2SO4’ te a. GC elektrot, b. 0,5 M HCl ortamında modifiye edilen 
GC-NHNOBCC elektrot ile CV voltamogramları,  ν = 200 mV/s 

 

5.11 Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi ile GC-NHBCC ve GC-

NHNOBCC Elektrot Yüzeylerinin Karakterizasyonu 

 

Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopi (EIS), yüzeyin özelliklerini bozmadan 

modifiye yüzeylerin karakterizasyonunda kullanılan önemli bir tekniktir. 

Çalışmalarımızda GC yüzeyinde elde edilen GC-NHBCC ve GC-NHNOBCC 

yüzeylerinin EIS ile yapılan Nyquist eğrileri çizilmiş ve bu şekilde modifiye yüzey 

karakterize edilmeye çalışılmıştır. Şekil 5.66’da çıplak GC ve GC-NHBCC 
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yüzeylerinde Fe(CN)6
4-/3- (hekzasiyanoferrat, HCF) redoks sistemi için Nyquist eğrileri 

görülmektedir.   Şekilden görüldüğü gibi çıplak GC elektrot yüzeyi için bir doğru elde 

edilmiş Nyquist eğrisinde yarım daire şekli elde edilememiştir. Bu, beklenen bir 

durumdur ve HCF için elektron transfer hızının GC yüzeyinde yüksek olduğunu ve 

akımın difüzyon kontrollü olduğunu göstermektedir. BCC-NH2 molekülüyle kaplanan 

GC elektrot için çizilen Nyquist eğrisinde ise HCF’in elektron aktarım hızı yavaşladığı 

için geniş yarıçaplı yarım daire ihtiva eden bir Nyquist eğrisi elde edilmiştir. Modifiye 

yüzey için 20 dakika aralıklarla 1 saat kadar EIS ölçümleri tekrar edilmiş ve elde edilen 

üç eğri çakıştırıldığında modifiye elektrot yüzeyinin en az 3 saat kararlı olduğu 

gözlenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5.66  Fe(CN)6

4-/3- redoks sistemi (2.0×10-3 M) için a. GC,  b. GC-NHBCC 
                  elektrot yüzeylerinde Nyquist eğrileri,  ν = 0,175 V/s  ƒ = 300 kHz-0,1 Hz      
          
 

Şekil 5.67’de ise GC-NHNOBCC yüzeyinde Fe(CN)6
4-/3- redoks sistemi için Nyquist 

eğrileri görülmektedir. Bu da NOBCC-NH2 molekülü ile GC yüzeyinin modifikasyon 

işleminin BCC-NH2 molekülündeki kadar düzgün gerçekleştirilemediğini 

göstermektedir.  NOBCC-NH2 molekülüyle modifiye edilen GC elektrot ile elde edilen 

Nyquist eğrisi için elektrot yüzeyinde elde edilen eğriler karşılaştırıldığında, 
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modifikasyon işleminden sonra elektrot yüzeyindeki akımın aktarım hızının burada da 

yavaşladığı görülmüştür. Bu yüzeyde de 20 dakika aralıklarla 1 saat deney tekrar 

edilmiş ve elde edilen üç eğri çakıştırıldığında modifiye elektrot yüzeyinin BCC-NH2 

molekülüyle elde edilen yüzey kadar kararlı olmadığı gözlenmiştir.  

 
Şekil 5.67  Fe(CN)6

4-/3- redoks sistemi (2.0×10-3 M) için GC-NHNOBCC elektrot 
yüzeyinde Nyquist eğrileri  ν = 0,175 V/s  ƒ = 300 kHz-0,1 Hz a. 0 dk 
b.30 dk c. 60 dk 

 
                                                                             
5.12  Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi ile Pt-NHBCC ve Pt-NHNOBCC 

Elektrot Yüzeylerinin Karakterizasyonu 

 

Şekil 5.68’ de görüldüğü gibi Pt elektrot yüzeyi için de bir Nyquist eğrisi elde 

edilememiştir. GC elektrot yüzeyinde olduğu gibi Pt elektrot yüzeyinde de elektron 

aktarımının hızlı olması nedeniyle bir doğru elde edilmiştir. BCC-NH2 molekülüyle 

modifiye edilen Pt elektrot ile elde edilen Nyquist eğrisinin şekli, çıplak Pt elektrot 

yüzeyindekinden oldukça farklıdır.  Modifiye edicinin elektrot yüzeyini kaplamasıyla, 

Pt elektrot yüzeyinde elektron aktarım hızı yavaşlamıştır. Modifiye elektrot yüzeyinden 

elde edilen eğrilerin düzenli olması modifikasyon işleminin düzgün bir şekilde 

gerçekleştirildiğini göstermektedir. Pt-NHBCC elektrot yüzeyinde de 20 dakika 
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aralıklarla 1 saat kadar deney tekrar edilmiştir. Elde edilen üç eğri çakıştırıldığında 

modifiye elektrot yüzeyinin GC-NHBCC elektrot yüzeyindeki gibi en az 1 saat 

dayanıklı olduğu gözlenmiştir.  

 
Şekil 5.68  EIS ile Pt ve Pt-NHBCC elektrot yüzeylerinin Nyquist eğrileri  ν = 0,175V/s  

ƒ = 300 kHz-0,1 Hz                         
 

Pt-NHNOBCC elektrot yüzeyinden elde edilen eğrilere bakıldığında GC-NHNOBCC 

elektrot yüzeyinde elde edilen eğrideki gibi düzenli bir eğrinin bu yüzeyde de elde 

edilemediği görülmektedir. NOBCC-NH2 molekülü ile Pt elektrot yüzeyinin 

modifikasyon işleminin, BCC-NH2 molekülünde olduğu gibi düzgün ve dayanıklı 

olmadığı anlaşılmıştır. NOBCC-NH2 molekülüyle modifiye edilen Pt elektrot ile elde 

edilen eğriler ile Pt elektrot yüzeyinde elde edilen eğri karşılaştırıldığında elektrot 

yüzeyindeki elektron aktarım hızının bu yüzeyde de biraz yavaşladığı görülmüştür. 

Yüzeyin düzenli olarak kaplanmadığı ve yüzeyde bir takım boşlukların kaldığı bunun da 

elektron aktarım hızını artırdığı gözlenmiştir. Ölçümler, 20 dakika aralıklarla 1 saat 

tekrar edilmiş ve elde edilen eğriler çakıştırıldığında Pt-NHNOBCC yüzeyinin BCC-

NH2 molekülüyle elde edilen Pt-NHBCC yüzeyi kadar dayanıklı olmadığı ve 

modifikasyon işleminin daha düzensiz olduğu Şekil 5.69’ de gözlenmiştir.  
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Pt-NHNOBCC elektrot yüzeyinin yarıçapı daha küçük elde edilmiştir. Yine bu yüzeyde 

de elektron aktarımı daha hızlı olduğu için GC-NHNOBCC elektrot yüzeyine göre 

yarıçap daha düşük elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.69 EIS ile Pt ve Pt-NHNOBCC elektrot yüzeylerinin Nyquist eğrileri  ν = 0,175 
V/s  ƒ = 300 kHz-0,1 Hz        

 

Pt-NHBCC yüzeyinde BCC-NH2 molekülleri yüzeye daha düzgün tutturulduğu için 

oluşan yüzeyin elektron aktarım hızı Pt-NHNOBCC elektrot yüzeyine göre daha hızlıdır 

(Şekil 5.70). Çünkü bu yüzeyde de yarıçap küçülmüştür dolayısıyla elektron aktarımı 

hızlanmıştır. 
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Şekil 5.70  EIS ile Pt-NHBCC ve Pt-NHNOBCC elektrot yüzeylerinin Nyquist eğrileri 

ν = 0,175 V/s  ƒ = 300 kHz-0,1 Hz   
 

GC-NHBCC yüzeyinde BCC-NH2 molekülleri yüzeye daha düzgün tutturulduğu için 

oluşan yüzeyin yarıçapı küçülmüştür dolayısıyla elektron aktarım hızı GC-NHNOBCC 

elektrot yüzeyine göre daha hızlıdır (Şekil 5.71). 
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Şekil 5.71 EIS ile GC-NHBCC ve GC-NHNOBCC elektrot yüzeylerinin Nyquist 

eğrileri  ν = 0,175 V/s  ƒ = 300 kHz-0,1 Hz     
 
GC-NHBCC ve Pt-NHBCC yüzeylerinin eşdeğer elektrik devreleri için yapılan 

simülasyon çalışmalarında her iki yüzeyin de Randles devresine uyduğu görülmüştür.  

Şekil 5.72’de Randles devresi gösterilmiştir. Bu devrede ideal kapasitör yerine sabit 

potansiyel elemanı (CPE) seçilmiştir.  

 

 
 
Şekil 5.72 Randles devresi 
 
Bu devrede Rs, Rct, W0 ve CPE sırasıyla çözelti direnci, yük transfer direnci, warburg 

difüzyonu ve sabit potansiyel elemanıdır. 

Şekil 5.73’ de GC-NHBCC yüzeyinin, Şekil 5.74’te ise Pt-NHBCC yüzeyinin teorik ve 

deneysel Nyquist eğrileri görülmektedir. 
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Şekil 5.73  GC-NHBCC yüzeyi için a. deneysel, b. Randles devresine göre Nyquist 

grafikleri ν = 0,175 V/s  ƒ = 300 kHz-0,1 Hz     
 

 
Şekil 5.74 Pt-NHBCC yüzeyi için a, deneysel, b. Randles devresine göre Nyquist 

grafikleri ν = 0,175 V/s  ƒ = 300 kHz-0,1 Hz     
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