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ÖZET 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 
DİAZONYUM TUZU İNDİRGEMESİ İLE HAZIRLANAN YÜZEYLERİN ELİPSOMETRİK 

VE ELEKTROKİMYASAL METOTLARLA İNCELENMESİ 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kimya Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Ali Osman SOLAK 

 
Bu tez çalışmasında, diazonyum tuzları indirgemesi yöntemi ile camsı karbon elektrot (GC) üç farklı 

şekilde modifiye edilmiştir. Modifiye yüzeyler; nitroazobenzen–camsı karbon (GC-(NAB)n), nitrofenil–

camsı karbon (GC-(NF)n) ve azobenzen–camsı karbon (GC-(AB)n)’dur. Bunlara ilaveten, bu yüzeylerden 

nitro (-NO2) grubu içerenlerin elektrokimyasal olarak amin (-NH2) gruplarına indirgenmesi ile iki yüzey 

daha elde edilmiştir. Bunlar sırasıyla, (GC-(NAB)n), ve (GC-(NF)n) yüzeylerinin indirgenmesi sonucu 

oluşan, aminoazobenzen– camsı karbon (GC-(AAB)n) ve aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)n) 

yüzeyleridir. Neticede elde edilen beş farklı modifiye elektrot, elektrokimyasal yöntemlerden dönüşümlü 

voltametri (CV), spektroskopik yöntemlerden X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve fourier 

dönüşümlü toplam yansıması azaltılmış IR spektroskopisi (FTIR-ATR) yöntemleri kullanılarak 

karakterize edilmiştir. Modifikasyon sırasında uygulanan CV çevrimi ile modifikasyondan sonra yapılan 

sonikasyon işlemi süresinin yüzey kalınlığına etkisi elipsometri yöntemi ile takip edilmiştir. Sonikasyon 

işleminin yüzeylerin yapısını daha homojen hale getirdiği ve bir nevi tavlama etkisi yaptığı gözlenmiştir. 

Hazırlanan yüzeylerden GC-(NAB)n, GC-(AAB)n, GC-(NF)n ve GC-(AF)n yüzeylerinin kalınlıklarının 

uygulanan CV çevrimi sayısı ile arttığı ve belli bir çevrim sayısında sabitleştiği, sonikasyon süresi ile film 

kalınlığının değişmediği görülmüştür. GC-(AB)n yüzeyinin yapısı ise tüm bu yüzeylerden farklı davranış 

göstermiştir. GC-(AB)n yüzeyinin de film kalınlığı CV çevrimi sayısı artmaktadır, ancak diğer yüzeylere 

göre film oluşum hızının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer yüzeylerin aksine GC-(AB)n 

yüzeyinin film kalınlığı sonikasyon süresi arttıkça incelmektedir. Bu sonuç GC-(AB)n yüzeyinin 

kararlılığının diğer yüzeylere göre zayıf olduğunu gösterir. 

 

Haziran 2009,  105 sayfa      

             

Anahtar Kelimeler: Dönüşümlü voltametri, elipsometri, modifiye yüzeyler, sonikasyon işlemi, 

diazonyum tuzu indirgenmesi, X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS), Fourier dönüşümlü 

toplam yansıması azaltılmış IR spektroskopisi (FTIR-ATR)
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

ELUCIDATION of SURFACES PREPARED by REDUCTION of DIAZONIUM SALTS 
USING ELLIPSOMETRY and  ELECTROCHEMICAL METHODS 

 
Ayça ÇİFTÇİ 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Chemistry 

 
Supervisor: Prof. Dr. Ali Osman SOLAK 

 
In this study, three different modified surfaces are fabricated by using diazonium salts reduction method 

at the glassy carbon electrode. These surfaces are nitroazobenzene–glassy carbon (GC-(NAB)n), 

nitrophenyl–glassy carbon (GC-(NF)n) and azobenzene–glassy carbon (GC-(AB)n). In addition, two more 

surfaces are also prepared by the electrochemical reduction of nitro (-NO2) bearing surfaces to amine (-

NH2) groups. (GC-(NAB)n) and (GC-(NF)n) surfaces are reduced to aminoazobenzene– glassy carbon 

(GC-(AAB)n) and aminophenyl–glassy carbon (GC-(AF)n) surfaces, respectively. The modified 

electrodes are characterised electrochemically by using cyclic voltametry. Spectroscopic characterization 

of the surfaces are performed by X-ray photoelectron spectroscopy and attenuated total reflection fourier 

transform IR spectroscopy. The effect of number of CV cycles during modificaton and the effect of 

sonication time after the modification, to the thickness of the formed surfaces are fallowed by 

elipsometric method. It is observed that the sonication prosess helps the surfaces become more 

homogeneous acting as an annealing process. The thicknesses of the four prepared surfaces, namely GC-

(NAB)n, GC-(AAB)n, GC-(NF)n and GC-(AF)n increased with the increasing number of CV cycles until a 

certain cycle number, but sonication time did not have any significant effect on film thicknesses. The film 

thickness of the GC-(AB)n surface increased with the increasing number of CV cycles, but until a 

relatively smaller CV cycle number. Also the thickness of GC-(AB)n surface decreased with sonication 

time showing a complete different behaviour with respect to the other surfaces. 

 

June 2009, 105 pages   

                 

Key Words: Cyclic voltammetry, ellipsometry, modified surfaces, sonication, diazonium salts 

reduction, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), attenuated total reflction Fourier transform 

IR spectroscopy (FTIR-ATR)
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1. GİRİŞ 

 
 

Yüzey kimyası, çok çeşitli amaçlarla kullanılan yüzeylerin elde edilmesi açısından 

önemi giderek artan bir araştırma alanıdır. Elektrot malzemelerinin çok kısıtlı olması 

nedeniyle, yeni elektrot geliştirmenin en uygun yolu iletken yüzeyleri modifiye 

etmektir. Bu şekilde elde edilen yeni elektrotlar ile organik ve inorganik maddelerin 

tayinleri yapılabilir ve elektrokimyasal davranışları incelenebilir. Modifiye yüzeyler 

günümüzde birçok çalışmada sensör olarak, moleküler elektronikte bağlaç olarak veya 

elektrokimyasal kinetik çalışmalarında elektron aktarım mekanizmalarının 

açıklanmasında kullanılmaktadır. Karbon elektrotlara çeşitli moleküllerin kovalent 

bağla bağlanmasında sıkça kullanılan metotlardan biri diazonyum tuzlarının 

indirgenmesidir. Bu metotta diazonyum tuzları elektrokimyasal olarak indirgenirken 

molekülden serbest N2 ayrılır ve molekül fenil radikaline dönüşür. Oluşan bu fenil 

radikali karbon yüzeyine tersinmez olarak bağlanır. Böylece karbon yüzeyinde organik 

bir film oluşur ve elde edilen yeni yüzeye modifiye yüzey adı verilir.  

 

Günümüzde çok ince filmlerle kaplı modifiye yüzeylerin kalınlıkları birkaç teknik ile 

belirlenebilmektedir. Yüzey kalınlıklarının belirlenmesi moleküler elektronik ve sensör 

gibi uygulama alanları açısından önemli olduğu gibi yüzey yapısının aydınlatılması 

açısından da önemlidir. Yüzeylerdeki film kalınlığı üzerine etki eden parametrelerin 

incelenmesi ile ilgili literatürde çok az çalışma bulunmaktadır. Yüzey yapısını 

aydınlatabilmek için kalınlık ölçümleri ile oluşan yüzeylerin çoklu tabakalar mı yoksa 

tekli tabakalar mı oluşturduklarına karar vermek gerekir. Ayrıca potansiyel taraması 

sırasındaki çevrim sayısının ve yüzey hazırlandıktan sonra yapılan sonikasyon işlemi 

süresinin, yüzeydeki film kalınlığına etkisini incelemek yüzey kimyası açısından 

oldukça önemlidir. Bu parametrelerin etkisi bilinmediği için bu konuda araştırma yapan 

laboratuarlarda hazırlanan yüzeylerin karşılaştırılması da mümkün olamamaktadır. 

 

Bu tez çalışmasında camsı karbon elektrot (GC) üzerinde, diazonyum tuzları 

indirgemesi yöntemi ile üç farklı modifiye yüzey elde edilmiştir. Bu üç yüzeye ilaveten, 

bu yüzeylerden -NO2 grubu içerenlerin elektrokimyasal olarak -NH2 gruplarına 

indirgenmesi ile iki yüzey daha elde edilmiştir. Neticede elde edilen beş farklı modifiye 
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elektrot çeşitli spektroskopik ve elektrokimyasal yöntem ile karakterize edilmiştir. 

Ayrıca modifikasyon sırasında uygulanan CV döngüsü ile modifikasyondan sonra 

yapılan sonikasyon işlemi süresinin yüzey kalınlığına etkisi elipsometri yöntemi ile 

takip edilmiştir. Hazırlanan yüzeylerden en kararsız olduğu gözlenen azobenzen 

filminin kararlığı XPS ile takip edilmiştir. Bu yüzeyler aşağıda kısaca tarif edilmiş ve 

kısaltılmış isimleri verilmiştir. Kısaltılmış isimlerde kullanılan “n”, yüzey hazılanırken 

uygulanan CV çevrimi sayısını gösterir. Bu tez çalışmasında, 

1) Nitrofenil–camsı karbon (GC-(NF)n), 

2)  (GC-(NF)n) yüzeyindeki –NO2 gruplarının –NH2 gruplarına indirgenmesi 

sonucu oluşan aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)n), 

3) Nitroazobenzen–camsı karbon (GC-(NAB)n), 

4) GC-(NAB)n yüzeyindeki –NO2 grupların –NH2 gruplarına indirgenmesi sonucu 

oluşan aminoazobenzen– camsı karbon (GC-(AAB)n), 

5) Azobenzen–camsı karbon (GC-(AB)n) yüzeyleri elde edilmiştir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Elektroanalitik Kimya’ya Giriş 

 

Elektroanalitik kimya, bir kimyasal hücredeki analit çözeltisinin akım, potansiyel ya da 

yük gibi elektriksel parametreler ile arasındaki ilişkileri inceleyen analitik kimyanın alt 

dallarından biridir. İletken elektrot ile iletken çözelti ara yüzeyinde elektron aktarımına 

dayanan kimyasal reaksiyonları inceler. Elektroanalitik kimya iki alt bilim dalından 

meydana gelmektedir. Bunlardan “Potansiyometri”, hücre potansiyel değişimini temel 

alırken, “Voltametri” de uygulanan anodik veya katodik potansiyelle, akım değişimini 

inceler. Potansiyometri bir membran karşısında oluşan potansiyeli ölçerek  analitin 

bileşimi hakkında bilgi veren, büyük pratik öneme sahip, denge durumundaki sistemleri 

inceleyen, statik (sıfır akım) bir tekniktir. Bu tez çalışmasında voltametri teknikleri 

kullanılmıştır. Tarihsel olarak elektrokimyanın bir dalı kabul edilen voltametri, 1922 

yılında Çek Kimyacı Jaroslav Heyrovsky tarafından polarografinin keşfi ile gelişmeye 

başlamıştır. İlk voltametrik metotlar, rutin analitik uygulamalara engel, çok sayıda 

zorluk içermekteydi. Ancak 1960 ve 1970’lerde, voltametrik metotların kapsamı 

genişlemiş, duyarlılığı arttırılmış ve voltametrinin tüm alanlarında ortaya çıkan önemli 

gelişmeler sağlanmıştır.  

 

Tüm voltametrik tekniklerin en önemli özelliği, bir elektroda uygulanan potansiyele (E) 

karşı, elektrokimyasal hücreden geçen akımın (i) incelenmesidir. Voltametri tekniğinde 

genellikle, 3’lü elektrot sistemi kullanılır. Üçlü elektrot sisteminde çalışma elektrodu, 

kimyasal değişikliğin meydana geldiği elektrottur. Çözeltiye çalışma elektrodu 

üzerinden potansiyel uygulanır. Çalışma elektrotları, küçük bir civa damlası ile yassı 

platin diskler gibi geniş aralıkta değişik geometri ve malzemelerden oluşabilirler. 

Referans elektrot; potansiyel ölçümünde esas alınan elektrottur. Sulu ortam 

çalışmalarında referans elektrot olarak doymuş kalomel ve Ag/AgCl elektrot, susuz 

ortamlarda ise Ag/AgNO3 elektrot kullanılabilir. Referans elektrodun potansiyeli, akım, 

sıcaklık ve zaman ile değişmemelidir. Karşıt elektrot (yardımcı elektrot) ise, elektriğin 

sinyal kaynağından gelip, çözeltinin içinden geçerek, çalışma elektroduna aktarılmasını 

sağlar. Zaman zaman altın ya da grafit kullanılsa da genellikle karşıt elektrot olarak Pt 
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tel kullanımı tercih edilir. Karşıt elektrodun kullanılmasındaki amaç, akım yüksek 

olduğunda referans elektrodun potansiyelini sabit tutmaktır.  

 

Faraday yasalarına göre, elektroaktif türlerin yükseltgenmiş hallerindeki değişimin 

sonucunda ortaya çıkan akım, faradaik akım olarak adlandırılır. Faradayik akımın 

büyüklüğü elektron transfer hızı tarafından kontrol edilmektedir. Elektron transfer 

hızının yüksek olması durumunda ise akımı kütle transfer hızı kontrol eder. 

O + ne- ⇔ R şeklinde tersinir bir elektrokimyasal reaksiyon için, O ve R türlerinin 

derişimleri (CO
0
 ve CR

0) iken, Nernst eşitliği şu şekildedir: 

0
0

0
ln R

O

CRT
E E

nF C
= −                             (2.1) 

 

Nernst eşitliğine göre, elektroda uygulanan potansiyel değiştiğinde konsantrasyon oranı 

CR
0 
/ CO

0 da değişecektir. Uygulanan potansiyel daha negatif yapılırsa oran büyüyecek 

bu durumda O türü indirgenmiş, potansiyel daha pozitif yapılırsa oran küçülecek R türü 

yükseltgenmiş olacaktır. 

Faradayik akım büyüklüğünün elektron transfer hızı tarafından kontrol edildiği kinetik 

kontrollü sistemler için, akım, potansiyel ve konsantrasyon ilişkisi Butler-Volmer 

eşitliği olarak bilinen aşağıdaki eşitlik ile değerlendirilir.  

 

                [ ] ( )[ ]{ }θααθ −−−= 1expexp 000
RO cck

nFA

i
   (2.2) 

 

Burada, θ = nF(E-E0
)/RT, k

0 heterojen hız sabiti, α transfer katsayısı ve A ise elektrodun 

yüzey alanıdır. Bu ilişki, iki önemli analitik parametre i ve k
0 değerlerinin 

belirlenmesine olanak sağlar. 

 

Elektron transfer hızının yüksek olduğu ve akımı kütle transfer hızının kontrol ettiği 

durumlarda ise, elektroaktif tür çok hızlı bir biçimde yükseltgenip indirgendiği için o 

anda yüzeydeki elektroaktif tür konsantrasyonu sıfır olur. Bundan sonra bir akım 

meydana gelebilmesi için, çözeltiden elektrot yüzeyine madde transfer olması gerekir. 

Kütle transferi üç farkı şekilde meydana gelir. Bunlar konveksiyon, difüzyon ve iyonik 
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göçtür. Voltametride kütle transferinin sadece difüzyon kotrollü olması istenir. Bunun 

için ortama destek elektrolit ilave edilerek iyon göçü engellenir; karıştırma yapılmadan 

durgun bir ortamda deney yaparak da konveksiyon etkisi bertaraf edilmiş olur. Elektron 

transfer hızının yüksek olduğu ve akımı kütle transfer hızının kontrol ettiği durumlarda, 

konsantrasyon farkı (∂ cO / ∂ x) ve kütle aktarımı arasındaki ilişki Fick yasası ile 

açıklanır ve transfer olan madde miktarı (φ ) konsantrasyon farkı ile doğru orantılıdır. 

Aşağıda voltametrik metotlardan en sık kullanılanları kısaca özetlenecektir. 

 

2.1.1 Dönüşümlü voltametri ( CV ) tekniği 

 

Dönüsümlü voltametri (CV) tekniği, elektrokimyasal yöntemlerde en yaygın kullanılan 

metotlardan biridir. Bu tez çalışmasında da elektrokimyasal yöntemlerden dönüşümlü 

voltametri tekniği kullanılmıştır. Dönüşümlü voltametri tekniği, belli bir tarama hızında 

çalışma elektroduna, hem ileri hem de geri yönde bir potansiyelin uygulanması 

sırasında akımın izlenmesi prensibine dayanır. Dönüşümlü voltametri deneyinde 

uygulanan potansiyelin zamanla değişimi Şekil 2.1’de görüldüğü gibidir. 

 

 

Şekil 2.1 Dönüşümlü voltametri deneyinde uygulanan potansiyelin zamanla değişimi 
 

Potansiyel taraması, bir başlangıç potansiyeli ve bitiş potansiyeli arasında yapılır ve 

bitiş potansiyeline ulaşıldığında aynı tarama hızıyla ilk tarama yönüne göre ters yönde 

bir tarama yapılır. Potansiyel taraması Ebaş ve Ebitiş arasında yapılırsa metot doğrusal 

taramalı voltametri ( LSV ) adını alır. Eğer Ebitiş potansiyeline ulaşıldıktan sonra aynı 

tarama yönüne göre ters yönden tarama yapılırsa metodun adı “dönüşümlü voltametri” 
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olur. Tersinir sistemlerde ileri taramada indirgenme olmuşsa, ters taramada 

yükseltgenme meydana gelir. Tersinir bir reaksiyon için konsantrasyon - pik akımı 

ilişkisi Randles-Sevcik eşitliği ile gösterilir (25 °C’de). 

2/12/102/3510686,2 vDAcni p ×=                                          (2.3) 

 

Şekil 2.2 Tersinir O + ne-  ⇔  R redoks reaksiyonu için tipik bir dönüşümlü 
voltamogram 

 

Burada ip: pik akımı (A), n: aktarılan elektron sayısı, A: elektrot yüzey alanı (cm2), D: 

difüzyon katsayısı (cm2/s), C: elektroaktif türün derişimi (mol/cm3) ve v: tarama hızı ( 

V/s)’dır. Bu eşitlikten görüldüğü gibi pik akımı, tarama hızının karekök değeri ve 

elektroaktif türün derişimi ile doğru orantılıdır (Bard and Faulkner 2001). 

 

Tersinir bir dönüşümlü voltamogramda anodik ve katodik pik akımları birbirine eşittir. 

Ayrıca bu piklerin potansiyelleri Epa ve Epk  ile gösterilirse ∆Ep= Epa- Epk olmak üzere 

25 °C’de, n elektron için, bir tersinir redoks reaksiyonun ∆Ep değeri 0,0592 / n V başka 

bir deyişle, bir elektron için 60 mV civarında olacaktır. Yavaş elektron transfer hızı 

sebebiyle, tersinir olmayan sistemler için, ∆Ep > 0,0592 / n V olacaktır.  
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Dönüşümlü voltametri tekniğinin avantajlarından birisi de yöntemin değişik tarama 

hızlarında uygulanabilmesidir. Böylece elektrot tepkimesi ile oluşan ara ürünlerin 

kararlılıkları ile ilgili konular belirlenebilmektedir. Ara ürünlerin yanısıra adsorbsiyon, 

difüzyon ve elektron aktarım reaksiyonuna etki eden kimyasal reaksiyon olaylarını da 

belirlemek mümkündür. Ayrıca ileri ve geri tarama piklerinden reaksiyon mekanizması 

hakkında fikir edinilebildiği gibi ileri yönde tarama ile kinetik veriler de bulunabilir. 

 

2.1.2 Kronoamperometri (CA)  tekniği 

 

Çalışma elektrodunun potansiyelinin faradayik bir reaksiyon olmasına yetmeyecek bir 

potansiyelden (E1), elektron aktarım hızının çok yüksek olduğu bir potansiyele (E2) ani 

olarak değiştirilmesi ile durgun ortamda akım-zaman ilişkisinin incelenmesine dayanan 

tekniğe “kronoamperometri” (CA) tekniği adı verilir. Bu teknikte akım - zaman ilişkisi 

izlenmektedir ve kütle transferi sadece difüzyon etkisiyle gerçekleşir. Şekil 2.3’de 

görüldüğü gibi başlangıç çözeltisindeki O (yükseltgen) türünün olduğu ve O + ne ↔R 

reaksiyonu esnasında, öncelikle çalışma elektroduna indirgenme-yükseltgenme 

reaksiyonunun oluşmayacağı bir E1 potansiyeli uygulanır. Daha sonra potansiyel ani 

olarak, elektron aktarım hızının çok yüksek olduğu bir potansiyele (E2) değiştirilir. 
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Şekil 2.3 Kronoamperometrik  çalışmalarda:   a. Potansiyel-zaman  dalga  biçimi,  
              b.  Konsantrasyon profilinin zamanla değişimi, c. Akım zaman  değişimi 
 
 
Uygulanan E2 potansiyeli belirli bir süre sabit tutulur ve bu potansiyel uygulanırken 

oluşan akımın zamanla değişimi incelenir. Bu değişim Cottrell eşitliği ile verilir. 

Cottrell eşitliğine göre; 

( ) 2/1

2/12/1

2/1
−== kt

t

nFACD
ti

π
                                                 (2.4) 

 

Bu denlekde, I: akım, F: Faraday sabiti, D: difüzyon katsayısı, CO: O türünün derişimi 

ve t: zaman’dır. Cottrell Esitliği’nden de görüldüğü gibi, akım t-1/2 ile doğru orantılı 
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olarak değisir. i değerleri t-1/2’ye karşı grafiğe geçirildiğinde orijinden geçen bir doğru 

elde edilir. Bu doğrunun eğiminden faydalanarak bir maddenin difüzyon katsayısı ve 

çalışma elektrodunun gerçek alanı bulunabilir. Ayrıca kronoamperometri tekniği 

kullanılarak, elektron aktarım reaksiyonunun hız sabiti hesaplanabilir, elektrot 

reaksiyonunun mekanizması belirlenebilir, elektron aktarım basamağına eşlik eden bir 

kimyasal reaksiyonun hız sabiti bulunabilir, elektrotta bir adsorpsiyon olayı meydana 

gelip gelmediği belirlenebilir. 

 

2.1.3 Kronokulometri (CC) tekniği 

 

Kronokulometri (CC) tekniği, elektrot yüzeyindeki yük miktarı ile zaman ilişkisinin 

incelendiği voltametrik bir tekniktir. Deney süresince oluşan akım zamana karşı grafiğe 

geçirilir. Elde edilen grafikte oluşan eğrinin altında kalan alan (eğrinin integrali) 

hesaplanırsa elektrot yüzeyindeki toplam yük miktarı bulunmuş olur. Cottrell 

eşitliğinden türetilen yük (Q) denklemi aşağıdadır. 

 

  
1/ 2 1/ 2
0 0
1/ 2

2
( )

FAD C t
Q t

π
π

=     (2.5)     

 

Çalışma elektrodu yüzeyinde meydana  gelen, elektrokimyasal reaksiyonda aktarılan 

elektron sayısı ve elektroaktif tür için difüzyon katsayısının hesaplanmasında Q–t1/2
 

grafiğinin eğimi kullanılır. Kronokulometride yük–zaman ilişkisi Şekil 2.4 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2.4 Kronokulometride yük–zaman ilişkisi 
 

Eğer elektrot yüzeyinde adsorpsiyon söz konusu ise, yukarıdaki yük denklemine, 

elektrot yüzeyine adsorbe olmuş madde ve çift tabakada biriken yükler de ilave edilir. 

Buradan Q,  

1/ 2 1/ 2
0 0

01/ 2

2
( ) dl

FAD C t
Q t Q nFA

π
π

= + + Γ     (2.6) 

 

şekline dönüşür. Burada, Qdl: çift tabakada biriken yük miktarı, n: aktarılan elektron 

sayısı (e-/mol), F: Faraday sabiti (C/mol), A: elektrodun yüzey alanı (cm2), CO: stok 

çözelti içindeki O maddesinin derişimi (mol/cm3), DO: O maddesinin difüzyon katsayısı 

(cm2/s) ve Γ0, elektrot yüzeyine adsorbe olmuş O maddesinin mol/cm2 olarak 

derişimidir. Dolayısıyla kronokulometri yöntemi ile yüzeye adsorbe olan türün yüzey 

konsantrasyonu bulunabilir. Kronokulometri tekniği daha çok adsorbsiyon kinetiğini 

incelemek amacıyla kullanılır (Bard and Faulkner 2001). 

 

2.1.4 Kare dalga voltametrisi (SWV) tekniği 

 

Voltametrik metotlar içerisinde oldukça hızlı ve duyarlı bir teknik de kare dalga 

voltametrisidir. Kare dalga voltamogramı 1 s’den daha kısa bir sürede elde edilebilir. 

Yöntemin tayin sınırları 10-7-10-8 M civarındadır. 
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Şekil 2.5 Kare dalga voltametrisinde potansiyel uygulama profili 

 

Kare dalga voltametrisi tekniğinde uygulanan dalga şekli Şekil 2.5’de görüldüğü gibi, 

birbirine simetrik kare dalgalardan oluşan merdiven görünümündedir. Bir tane kare 

dalganın tamamlanma süresi periyod adını alır ve τ ile gösterilir. Art arda gelen kare 

dalgalar arasındaki yükseklik farkı basamaklı adım yüksekliğidir ve ∆ES ile gösterilir. 

Her bir dalganın alt ve üst noktaları arasındaki farkın yarısı kare dalga genliği olarak 

bilinir ve ESW  ile gösterilir. Tersinir bir reaksiyon için, kare dalganın anodik ve katodik 

bölgesindeki iki noktaya ait akım değerlerinin farkları alınarak akım hesaplanır (i = i1 – 

i2). Yani elektrot tepkimelerinde yükseltgenme ve indirgenmede oluşan akım farkları 

alınır. Akımlardan biri negatif olduğu için fark, akımların toplamını verir. Bu nedenle 

de özellikle tersinir sistemler için duyarlılık diğer yöntemlere nazaran daha yüksektir. 

Özellikle elektrot yüzeyinde çok küçük miktarda elektroaktif madde biriktirildiğinde, 

yüzeyin karakterizasyonu veya yüzeydeki aktif türün nicel tayini için bu yöntem 

oldukça kullanışlıdır. 

 

2.2 Yüzey Modifikasyonu ve Karakterizasyonu 
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Yüzey modifikasyonu işlemi elektrot malzemelerinin kısıtlı olması sebebiyle elektrot 

yüzeylerini türevlendirmek üzere başvurulan yöntemdir. Modifikasyon işleminin temel 

amacı substratın özelliklerinden tamamen farklı özelliklerde yüzeyler elde etmektir. 

Modifiye edilmiş elektrot yüzeyi, kısmen modifiye edildiği reaktifin özelliğini 

kazanmıştır. Yüzey modifiye edildikten sonra elektron transfer hızı substrata göre farklı 

olacaktır. Modifiye edilecek olan reaktif doğrudan substrat yüzeyine tutunabileceği gibi 

daha önce modifiye edilmiş bir yüzeye de tutunabilmektedir. Modifiye elektrotlar 

elektrokatalizde, sensör yüzeyler olarak, malzemeleri korozyona veya mekanik etkilere 

karsı koruma işlemlerinde, seçimli biriktirme uygulamaları geliştirmekte ya da  seçici 

membranlar elde edilmesinde kullanılabilir.  

Modifiye elektrotlar; iletken, dirençli, inert ve kararlı olmalıdır. Modifiye edilen 

yüzeyler arasında kararlılıklarının kimyasal ve mekanik olarak yüksek olmasından 

dolayı Pt, Au ve C, elektrot materyali olarak en çok kullanılanlardır. Yüzey alanı, 

hekzagonal yapısı, elektrokimyasal uyumluluğu ve çabuk yanıt veren bir malzeme 

olması sebebiyle camsı karbon (GC) modifikasyon için en uygun elektrot yüzeylerinden 

birisidir. 

Elektrotları modifiye etmenin amaçları; 

- Elektrot materyallerinin sınırlı olması, (Au, Pt, Hg, Ni, C) 

- Elektrot yüzeyleri tabaka ve filmler ile kaplanarak elektrot yüzeyindeki elektron 

aktarım hızlarının değişebilir olması, 

- Elektrokatalitik özelliği yüksek olan yüzeyler elde edilebilir. Böylelikle belirli 

bir türe karşı elektrodun duyarlı olabilmesi, 

- Modifikasyon ile malzemenin korozyona ve dış etkenlere karşı dayanıklığının 

artırılması, 

- Yüzey modifikasyonu ile elektron aktarım mekanizmasının açıklanabilmesi,  

- Enzimlerin modifiye elektrot yüzeyine tutturulması ile biyosensör yapımının 

kolaylaştırılması,  

- Elektrot çeşitliliğinin arttırılması, 

2.2.1 Yüzey modifikasyonu ve yöntemleri 

 

Günümüzde yüzey modifikasyon yöntemleri oldukça fazladır. Bunlar; elektrokimyasal 

diazonyum tuzu indirgenmesi, amin oksidasyonu, alkol oksidasyonu, kendiliğinden 
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düzenlenen tek tabakalar (SAMs), Langmuir-Blodgett (LB) yüzeyler, iletken polimer 

modifikasyonu, karboksilat oksidasyonudur. Aşağıda modifikasyon metotlardan en sık 

kullanılanları kısaca özetlenecektir. 

Diazonyum tuzu indirgenmesi metodu ile oldukça kararlı yüzeyler elde etmek 

mümkündür. Amin grubu ihtiva eden aromatik bir maddeden yola çıkarak diazonyum 

tuzu sentezlenir.  Sentezlenen diazonyum tuzunun genellikle susuz ortamda çözeltisi 

hazırlanarak voltametrik hücreye yerleştirilir. Dönüşümlü voltametri tekniği 

kullanılarak çözeltiye negatif potansiyel uygulanması ile birlikte diazonyum grubundan 

N2 gazı ayrılır ve oluşan radikal elektrot yüzeyi ile kovalent olarak bağlanır. Şekil 

2.6’da GC elektrodun diazonyum tuzu indirgenmesi ile modifikasyonu şematik olarak 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.6 GC elektrodun diazonyum tuzu indirgenmesi ile modifikasyonu 

 

Modifikasyon, genellikle çok döngülü olacak sekilde yapılır. Çünkü ilk döngüde 

elektrot yüzeyinde pinholler (elektrot yüzeyinde modifiye olmamış çok küçük 

boşluklar) oluşabilir ve tam olarak kaplanamayabilir. İlk taramada tam olarak 

kaplanamayan elektrot, ikinci ve daha sonraki taramalarda kaplanır ve modifiye elektrot 

adını alır. 

 

Alkol ve amin grubu içeren bileşikler, elektrokimyasal yükseltgenme metodu ile 

elektrot yüzeylerine modifiye edilebilmektedir. Bu modifikasyon türünde de dönüşümlü 

voltametri tekniğinden yararlanılır. Dönüşümlü voltametri voltamogramında, pozitif 

tarama yapılarak, amin veya alkol bileşiğinin oksidayonu ile yüzeye tutunma piki 

oldukça belirgin bir şekilde görülebilmektedir. Şekil 2.7’de GC elektrodun amin 

oksidasyonu ile modifikasyonu şematik olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 2.7 GC elektrodun amin oksidasyonu ile modifikasyonu 

 

Kendiliğinden oluşan tek tabaka (SAM) yöntemi ve Langmuir–Blodgett (LB) 

yöntemleri ile uygun moleküller yüzeye diğer yöntemlere göre daha zayıf bağlarla 

bağlanırlar. Kendiliğinden oluşan tek tabaka (SAM) yöntemi ile yüzeyler oldukça kolay 

hazırlandığından bu yöntem çok kullanılmaktadır. Bu yöntemde genellikle –SH grubu 

içeren organik bileşikler altın veya platin yüzeylere çözelti içerisinde 10-12 saat 

bekletmek sureti ile kendiliğinden kimyasal bağlarla bağlanmaktadır. Bu yöntemle 

yüzeyler kolay hazırlanmakta ancak karasız olmaktadır. Sülfürün, 20–35 kcal/mol 

aralığındaki bağlanma enerjisi sebebiyle altın yüzeylerine uygun moleküller tek tabaka 

veya çoklu tabakalar şeklinde kolayca tutturulabilmektedir. Şekil 2.8’de SAM 

yüzeylerinin hazırlanması gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.8 SAM yüzeylerinin hazırlanması 
 

Langmuir–Blodgett (LB) yönteminin temel prensibi SAM yüzeyleri gibidir. Ancak LB 

yüzeyleri hazırlamak özel bir düzenek gerektirir. Bu yöntemde bir polar bir de apolar 

uca sahip moleküller sıvı yüzeyinde düzenli bir hal alıp, özel düzenek sayesinde 

sıkıştırıldıktan sonra katı bir substrat ile sıvı yüzeyinden alınmaktadır. 
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2.2.2 Modifiye yüzeylerin karakterizasyonu 

 
Hazırlanan modifiye yüzeyler gözle görülecek özelliklere sahip olmadıkları için 

modifikasyon işleminden sonra yüzeyleri karakterize etmek gerekmektedir. Yüzey 

karakterizasyonu, substratın modifiye edilip edilmediğini gösterir.  Karakterizasyon 

işlemi modifiye edilmiş yüzey ile modifiye edilecek yüzeyin çeşitli özelliklerini 

karşılaştırarak yapılmaktadır. Karakterizasyon metotları, modifiye yüzey hakkında, 

elektroaktivite, iletkenlik, elektron transfer hızı, kalınlık, pürüzlülük, homojenlik, 

hidrofilik-hidrofobik karakter, seçicilik, duyarlılık, kararlılık, yüzeydeki fonksiyonel 

gruplar, yüzeye bağlanma şekli, pKa değeri gibi bilgiler verir. Karakterizasyon metotları 

başlıca üçe ayrılır. Bunlar;  

- Elektrokimyasal yöntemler 

- Spektroskopik yöntemler 

- Optik ve Mikroskopik yöntemlerdir.  

Aşağıda başlıca modifiye yüzey karakterizasyon metotları açıklanmıştır.  

  

2.2.2.1 Elektrokimyasal yöntemler 

 

Elektrokimyasal karekterizasyon yöntemleri, yüzey karakterizasyonunda en sık 

kullanılan yöntemlerdendir. Bu yöntemlerin tercih edilme sebebi hızlı ve kolay 

olmasıdır. Bu tekniklerde yalın elektrot yüzeyi ile modifiye edilmiş bir elektrot yüzeyi 

arasındaki farklılıklar, elektrokimyasal tekniklerle ortaya çıkarılır. Kullanılan başlıca 

elektrokimyasal metotlar, dönüşümlü voltametri (CV), elektrokimyasal impedans 

spektroskopisi (EIS) ve elektrokimyasal kuartz mikrobalanstır (EQCM). Diğer 

voltametrik metotlardan kronoamperometri diferansiyel puls, kare dalga voltametrisi 

gibi metotlar da nadiren elektrokimyasal karakterizasyonda kullanılmaktadır. 

   

2.2.2.2 Dönüşümlü voltametri (CV) ile karakterizasyon 

 

Dönüşümlü voltametri ile karakterizasyon bir çok soruya cevap vermesi ve kullanım 

kolaylığı açısından bilim adamlarının ilk başvuracağı karakterizasyon tekniklerindendir. 

Bu teknikte, modifiye edilen elektrot sisteme çalışma elektrodu olarak bağlanmakta ve 
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çözelti ortamındaki elektroaktif türlerin modifiye yüzeydeki davranışları 

incelenmektedir. Bu teknik ilk olarak modifikasyon işleminin gerçekleşip 

gerçekleşmediği hakkında bilgi verir. Ayrıca modifiye yüzey, elektroaktif ya da iletken 

özelliğe sahip mi, yüzeye bağlanan gruplar potansiyel uygulandığında indirgenip 

yükseltgeniyor mu, çeşitli türlere duyarlı veya seçici mi, redoks probların elektron 

transfer hızları üzerine bir etkisi var mı ya da elektrot yüzeyine tutturulmuş olan reaktif 

pH’ya duyarlı gruplar içeriyor mu gibi soruların cevapları CV ile kısa sürede 

anlaşılabilir. Bu karkterizasyon tekniğinde çeşitli redoks probların elektrokimyasal 

davranışlarından faydalanılır. Redoks problar yalın elektrot yüzeyinde tersinir ve çok 

yüksek hızda elektron transferi gerçekleşen maddelerdir. En çok kullanılan redoks 

problar; potasyum hekzasiyanoferrat(III) (K3[Fe(CN)]6), dopamin, ferrosen, askorbik 

asittir. Bu redoks problardan birinin çözeltisi hazırlandıktan sonra  uygun potansiyel 

aralığında önce yalın elektrot çalışma elektrodu olarak kullanılarak, sonra da modifiye 

elektrot kullanılarak CV’si alınır. Bu voltamogramlar karşılaştırılarak modifiye edilmiş 

yüzeyin elektrokimyasal özellikleri belirlenebilir. Aşağıdaki voltamogramda görüldüğü 

gibi yalın camsı karbon elektrot yüzeyinde dopamin molekülü oldukça tersinir bir 

voltamogram verirken 2-benzo[c]sinolin diazonyum tuzu ile modifiye edilmiş GC 

yüzeyi dopaminin elektron transferini yasaklamıştır (Turan et al. 2008). Bu durum 2-

benzo[c]sinolin diazonyum tuzunun camsı karbon yüzeyine bağlandığını gösterir. 

 

 

Şekil 2.9 1 mM Dopamin’in yalın GC ve 2-benzo[c]sinolin modifiye GC’deki 
dönüşümlü voltamogramı 
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2.2.2.3 Elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) 

 

Elektrokimyasal karakterizasyon tekniklerinden bir diğeri de elektrokimyasal impedans 

spektroskopisidir (EIS). Bu teknik frekans değişimleri uygulanarak yapıldığı için 

spektroskopi ismini almıştır. Temelde elektrokimyasal bir tekniktir. Modifiye 

yüzeylerin karakterize edilmesinin yanı sıra korozyon, piller, yarı iletken elektrotlar, 

sensörler ve biyolojik sistemlerin incelenmesinde de kullanılmaktadır. Bu tekniğin en 

önemli avantajı elektrokimyasal sistemleri denge durumunda incelemesidir, çünkü 

sisteme gönderilen sinyal AC potansiyelidir. Düşük genlikli olan AC potansiyeli 

sistemin denge durumunu bozmaz. Sistemin denge durumu bozulmadığı için, EIS 

modifiye yüzeylere zarar vermeyen hassas bir tekniktir. İmpedans kavramı bir devre 

içerisinde direncin de özelliklerini kapsayan bir kavramdır. Elektrokimyasal hücrelerde 

direncin dışında da devre elemanları bulunur ve bu devre elemanları frekanstan 

etkilenirken, direnç frekanstan etkilenmez. Direncin dışında frekansla değişen bir 

impedans tanımına ihtiyaç vardır. İmpedans direnci kapsayan fakat frekansla değişen bir 

kavramdır.  

 

EIS tekniği genel olarak, elektrokimyasal sistemi bir elektrik devresine benzeterek, 

sistemdeki tüm elektrotları ve çözeltiyi içeren bir elektrik devresi çizer ve similasyon 

tekniği ile elektrik devresindeki tüm parçaların direnç gibi özelliklerinin bulunmasını 

sağlar.  

 

2.2.2.4 Spektroskopik karakterizasyon yöntemleri 

 

Spektroskopik yüzey karakterizasyonu genellikle yüzeydeki moleküllerin fonksiyonel 

gruplarını veya elementel yapılarını aydınlatmakta kullanılan oldukça önemli 

tekniklerdir. Bu bölümde spektroskopik yöntemlerden İnfrared Spektroskopisi ve X-

ışını fotoelektron spektroskopisinden bahsedilecektir. Optik ve mikroskopik 

karakterizasyonda ise yüzeyin yapısı, morfolojisi ve kalınlığı yakından takip edilir. Bu 

teknikler ise yüzey kalınlığı belirleme yöntemleri kısmında incelenecektir. 
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2.2.2.5 IR (Kızıl Ötesi) spektroskopisi 

 
Moleküllerin IR ışığını (0,78 – 1000 µm dalga boylu veya 12800 – 10 cm-1 dalga sayılı) 

absorpsiyonuyla  titreşim ve dönme enerji seviyelerine uyarılmalarının ölçümüne 

dayanan spektroskopi yöntemidir. Bu hareketlerle dipol momentinde net bir değişme 

meydana gelen grupların infrared spektrumları alınabilmektedir. 

İnfrared absorpsiyon, emisyon ve yansıma spektrumları moleküler maddeler için; 

spektrumların, moleküllerin bir titreşim veya dönme enerji seviyesinden ötekine 

geçişleriyle sağlanan enerjideki çeşitli değişmelerden kaynaklandığı varsayımıyla  

açıklanabilir.  Genellikle 400 cm-1 ile 4000 cm-1 arasında kalan orta IR bölgesi 

kullanılır. İnfrared ışınının absorpsiyonu, çeşitli titreşim ve dönme halleri arasındaki 

enerji farklarının küçük olması yüzünden daha çok moleküler yapılarla sınırlıdır. 

İnfrared ışınını absorplayabilmesi için bir molekülün titreşim veya dönme hareketi 

sonucunda, molekülün dipol momentinde net bir değişme meydana gelmelidir. Işının 

frekansı molekülün doğal titreşim frekansına uyarsa, moleküler titreşimin genliğinde bir 

değişme meydana getiren net bir enerji alışverişi gerçekleşir; bu da ışının absorpsiyonu 

demektir. O2 ve Cl2 gibi homonükleer türlerin dönmesi veya titreşmesi sırasında, dipol 

momentlerinde net bir değişme olmaz; bu nedenle böyle bileşikler infrared bölgede 

absorpsiyon yapmazlar. Bu tip birkaç bileşik hariç, diğer bütün moleküler türler infrared 

ışınını absorplarlar. 

 

IR spektroskopisi ile moleküldeki fonksiyonel gruplar karakterize edilebilmektedir. 

Ancak yüzeylere tutturulmuş molleküllere uygulamada bazı zorluklarla karşılaşılır. 

Bunun sebebi ise yüzeydeki tek veya çok tabakalı filmlerin konsantrasyonlarının 

yetersiz olmasıdır. Polimer kaplı yüzeyleri açı ayarlamalı FTIR ile karakterize etmek 

mümkündür, fakat daha ince yüzeyler için yeni sistemler geliştirilmiştir. Yansıtmalı 

Absorpsiyon İnfrared Spektroskopisi (RAIRS) (Trenary 2000) ve Yansıması Azaltılmış 

(Attenuated Total Reflection) FT-IR-ATR sistemi ile oldukça ince filmlerin IR’sini 

almak mümkündür. ATR sistemlerinde yüzeye gönderilen IR ışınları yüzey ile birçok 

defa temas ettirilerek, daha şiddetli spektrumların alınmasını sağlamaktadır. 
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2.2.2.6 X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) 

 

X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS), yüzey karakterizasyonlarında kullanılan 

kimyasal analiz için elektron spektroskopisi (ESCA) olarak da adlandırılan önemli 

spektroskopi tekniklerinden biridir. Elementel veya moleküler bir madde üzerine, 

hızlandırılmış bir x-ışını çarptığında çekirdeğe yakın olan tabakadan elektron fırlar. Bu 

fırlayan fotoelektronun enerjisi kendisini oluşturan hızlı elektronun veya x-ışını 

fotonunun enerjisine bağlıdır. Netice itibariyle her atomun fotoelektronları kendine 

özgüdür denebilir. Bu fotoelektronların enerjisinin belirlenmesi ile kalitatif veya 

kantitatif yüzey analizi yapma yöntemine “X-ışınları Fotoelektron Spektroskopisi” 

(XPS) denir.  

Ek=hν-Eb                                                                                              (2.7) 

 

Fotoelektronların enerjisi bağ elektronlarının durumuna göre bir miktar değişebilir. Bağ 

elektronları çekirdeğin etkin yükünü bir parça değiştirmesi nedeniyle K ve L 

tabakasında bulunan elektronlar üzerindeki çekim kuvvetini de etkiler. Bu sebeple 

fotoelektronun kinetik enerjisi atomun bağ elektronlarının durumu ile alakalıdır. 

Atomun çekirdek yükü ne kadar fazla ise fotoelektronların kinetik enerjisi o kadar 

azalır. Bu durum XPS’e diğer spektroskopi dallarında olmayan bir özellik kazandırır. 

Bu özellik XPS’in türleme yapabilmesidir. Türleme, birden fazla yükseltgenme 

basamağında bulunabilen, örneğin Fe+2, Fe+3 gibi, elementlerin yükseltgenme 

durumlarının kantitatif olarak belirlenmesi işlemidir. XPS ile katı yüzeylerdeki birkaç 

nanometre kalınlığındaki filmlerin, yüzeydeki atomik bileşimin % dağılımı, 

stokiyometrik oranları ve aynı zamanda yüzeyin atomik bileşimindeki değişim miktarı 

hakkında bilgi verebilir.  

 

2.3 Yüzey Kalınlığı Belirleme Yöntemleri 

 

Son yüzyılda yüzey hazırlama tekniklerinin gelişmesi ile beraber hazırlanan yüzeyleri 

kontrol edebilmek de önemli hale gelmiştir. Elektrokimyasal yöntemlerle modifiye 

edilen yüzeylerde meydana gelen değişikliğin gözle görülmesi mümkün değildir. Bu 

yüzeyler genellikle tek veya 3-5 tabakalı yüzeylerdir. Dolayısıyla kalınlıkları nanometre 
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mertebesindedir. Yüzey kalınlıklarının belirlenmesi, hazırlanan yüzeyde meydana gelen 

olayların anlaşılması ve hazırlanma amacına göre kalınlığın kontrol edilmesi açısından 

önemlidir. Nanometre mertebesinde yüzey kalınlıklarının belirlenmesi günümüzde 

Elipsometri, Taramalı Tünelleme Mikroskopu (STM), Atomik Kuvvet Mikroskopi 

(AFM), X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) cihazları ile mümkündür. Bunlar 

içinde en sık kullanılanlar AFM ve elipsometridir. Bu teknikler dışında yüzey 

kalınlığını daha kabaca belirleyen Konfokal Mikroskop ve Profilometri teknikleri de 

mevcuttur. Aşağıda bütün bu teknikler kısaca özetlenecektir.  

 

2.3.1 Elipsometri 

 

Elipsometri, geçen yüzyılın ortalarında bulunan deneysel bir metottur. Tüm katı 

maddelerin (metaller, yarıiletkenler, yalıtkanlar olmak üzere) özelliklerini belirlemek 

için kullanılan ve yüzeye zarar vermeyen bir ölçüm tekniğidir. Elipsometrik ölçümler, 

dalga boyu ve polarizasyonu bilinen monokromatik ışın kullanılarak, örnek yüzeylerinin 

aydınlatılmasında kullanılırlar. Bu metot ile yüzeyden yansıyan ışının 

polarizasyonundaki değişim ölçülerek yüzey hakkında bilgi edinilir. Bu ölçüm tekniği, 

filmin kalınlığı, kırılma indisi, sönüm katsayısı, yüzeyin yapısı gibi özellikleri analiz 

edebilmektedir.  

Elipsometri tekniğinin avantajları: 

• Yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik, 

• Referans örneğe ihtiyaç duyulmaması, 

• Saçılma ve ışın kaynağındaki düzensizliklerden etkilenmemesi, 

• Her dalga boyunda iki değer ölçüldüğü için örnek hakkında daha çok bilgi vermesi, 

• Yüzeyde hasar oluşturmaması. 

Elipsometrinin çok çeşitli teknolojilerle üretilmiş değişik türleri vardır. Temelde hepsi 

aynı elemanları içerir. Elipsometre cihazının temel bileşenleri Şekil 2.10’da verilmiştir. 

 

 



 21 

 

Şekil 2.10 Elipsometre cihazının temel bileşenlerinin şematik gösterimi 

  

Elipsometride üç tip ışın demeti vardır. Gelen ışınla düzlem normali arasında belli bir 

açı ile lineer polarize ışın gönderilir (θi). Gönderilen ışının bir kısmı yansır diğer kısmı 

örneğin içinden geçer. Lineer polarize olarak gönderilen ışın örnek ile etkileştikten 

sonra eliptik polarize olarak yansır. Gelen ışının eliptik polarlaşmaya uğramasının 

nedeni p-polarize ve s-polarize ışının farklı şekilde yansıtılmasıdır (Hauge,1980). 

 

 

Şekil 2.11 Elipsometri ışının bileşenleri ve düzlemlerin şematik gösterimi 

 

Yansıyan ve geçen ışın ölçümleri ışın şiddeti oranı olan belli dalga boyundaki R 

değerini verir.  

            y

g

I
R

I
=         (2.8) 
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Elipsometri tekniği yansıyan ışının polarizasyon durumundaki değişikliği ölçer. 

Polarizasyonu tanımlamak için yönlenme (ψ, psi) ve eliptik derece (∆, delta) olmak 

üzere iki sayısal değer ölçülür. Bu değerler p-polarize ve s-polarize ışına ait, Rp ve Rs 

ışın şiddeti katsayıları ile aşağıdaki şekilde bağlantılıdır. 

 

                  . ( , , ...)
P

i

i i iS

R
Tan e f n k d

R
ρ ψ ∆= = =       (2.9) 

 

Elipsometri ölçümleri, iki değerin (∆ ve Ψ) yüksek doğrulukta ve tekrarlanabilirlikteki 

oranlarıdır. Yukarıdaki eşitlikte bu oranın kompleks bir sayı olduğu görülmektedir ve ∆ 

terimi, ölçümleri çok hassas hale getiren faz bilgileri içerir. Elipsometri, ışının örnek ile 

etkileşmesinden kaynaklanan, polarizasyondaki değişimi psi ve delta ile ölçer. Bu iki 

değer karakterizasyon için yeterli değildir. Cihazdan yönlenme ψ (psi) ve eliptik derece 

∆ (delta) olmak üzere iki sayısal değer ölçülür. Bunlar genel olarak gönderilen ışının 

dalga boyu ve açısına karşılık gelen değerlerdir ve polarlaşmaya uğrayan ışının 

özellikleri hakkında bilgi verir. Elipsometride esas, film kalınlığı ile optik sabitler, n ve 

k’nın ölçülmesidir. Cihazdan ölçülen değerler olan ψ ve ∆’dan optik sabitlere geçiş 

yapabilmek için Eşitlik 2.9 kullanılır. Sıcaklık ve dalga boyu ile değişen optik sabitler, 

ışıkla madde arasındaki etkileşmeyi tanımlar. Kırılma indisi maddenin optik 

sabitlerinden biridir. Kırılma indisinin gerçek bileşeni n ışığın maddedeki hızını ifade 

eder. 

                    n n ik= +
�

       (2.10) 

 

v ışığın maddedeki hızı, c ise vakumdaki hızıdır. 

 

c

n
υ =        (2.11) 

 

Sanal bileşeni ise doğrudan ışın enerjisinin absorpsiyonu ile bağlantılıdır. α absorpsiyon 

katsayısı ve λ dalga boyudur. 
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4 kπ
α

λ
=       (2.12) 

 

Eşitlik 2.9’da f ile ifade edilen, ψ ve ∆ terimleri ile optik sabitler arasındaki ilişkiyi 

veren fonksiyon, örneğin optik modelidir. ψ ve ∆ terimlerinden kırılma indisi veya 

kalınlık gibi parametrelerin elde edilebilmesi için substrat yüzeyin yapısı hakkında bilgi 

veren bir optik model tanımlamak zorunludur. Bu optik model yüzeye ait n, k, kalınlık 

gibi teorik bilgileri içerir. Optik modeldeki bilinmeyen parametrelerden yüzey 

kalınlığını, optik sabitleri veya her ikisini birden değiştirerek deneysel verilere en uygun 

olana yaklaşmaya çalışılır. Regresyon algoritmaları deneysel veri ile model arasındaki 

farkı en aza indirmek için kullanılır. Yüzey pürüzlülüğü, film kalınlığı, bileşim, optik 

sabitler gibi fiziksel parametreler en iyi simülasyondan elde edilmelidir (Legaya et al. 

2007). 

 

Elipsometrik ölçümlerde aşağıdaki işlem sırası takip edilir. 

- Belli bir dalga boyu ve gelme açısında ψ ve ∆ değerleri ölçülür. 

- Organik filmin bir optik modeli tanımlanır ve bu modelin optik özellikleri tahmin 

edilir. 

- Bu optik modelden deneysel verilere karşılık gelecek teorik veriler elde edilir. 

- Teorik ve deneysel veriler karşılaştırılır. Teorik ve deneysel verilerin uyumu için optik 

modelden tahmin edilen teorik değerler (film kalınlığı ve optik sabitler) değiştirilir. 

- Deneysel ve teorik verilerin uyumu sağlandıktan sonra numunenin film kalınlığı, optik 

sabitleri, bileşimi, yüzey pürüzlülüğü vs. gibi özellikleri elde edilir. 

 

Brewster açısı substrata özgü, elipsometride en hassas ölçümlerin yapılabileceği, ışın 

gelme açısıdır. Brewster açısı kırma indisi ile bağlantılıdır ve her madde için spesifik bir 

kırma indisi olduğu gibi bir de Brewster açısı vardır. Katı örnekler için Brewster açısı 

56o ile 90o arası değişir ve dolayısı ile elipsometride gelen ışın bu açılarda gönderilir 

(Tompkins, Irene 2005).  

  

Elipsometre cihazı yaygın olarak iki biçimde üretilir. Bunlar spektrokopik elipsometre 

ve tek dalga boylu elipsometredir. Tek dalga boylu elipsometrenin (SWE) en önemli 
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özelliği çok ince filmlerin kalınlıklarını belirlemesidir. Eğer maddenin yapısı iyi 

tanınmışsa SWE ile bir kaç annüstrona kadar kalınlık ölçülebilir. SWE genellikle HeNe 

lazer ışın kaynağı kullanır. Spektroskopik Elipsometrede (SE) de geniş bir bölgedeki 

dalga boyunu belli bir enerjide verebilmek için genellikle ark lambası kullanır. 

Spektroskopik elipsometrinin (SE) SWE’ye üstünlüğü çok katmanlı numunelerin 

kalınlıklarını ölçebilmesi ve numunenin optik sabitlerini verebilmesidir. SWE genellikle 

geçirgen tek katlı filmlerin kalınlıklarını ölçmek için kullanılır ancak diğer film 

tabakalarının özellikleri biliniyorsa çok katlılar için de ölçüm yapılabilir (Tompkins, 

McGahan 1999). 

 

2.3.2 Taramalı prob mikroskopisi(SPM)  

 

Taramalı Prob Mikroskopisi yüzeydeki ayrıntıları atomik seviyede görüntüleyebilen bir 

grup mikroskopik tekniktir. Bu teknikler içinde en sık kullanılan Taramalı Tünelleme 

Mikroskopu(STM) ve Atomik Kuvvet Mikroskopi (AFM) aşağıda anlatılmıştır. 

 

2.3.3 Taramalı tünelleme mikroskopu(STM) 

 

Taramalı tünelleme mikroskopu yüzeyin topografik görüntüsünü almak suretiyle 

karakterize etmek için kullanılan bir tekniktir. STM ile yüzeyin 100 000 kez veya daha 

fazla büyütülmüş görüntüsünü sanal olarak görmek mümkündür. STM basitçe, örnek ile 

mikroskopun birbiri ile temas etmeyecek ancak birbirine çok yakın bulunacak şekilde 

bir elektrik devresi oluşturmasından meydana gelir. STM’nin yüzeyi inceleyen kısmı 

µm boyutlarından küçük bir iletken iğnedir. Bu iğne piezoelektrik özellikteki kristalin 

bir maddeye yapıştırılmıştır. Bu piezoelektrik madde ile incelenecek olan yüzey bir 

üretece bağlıdır ve bir elektrik devresi oluşturulmuştur. Daha sonra incelenecek olan 

yüzey iletken iğneye çok yaklaştırılır ama değdirilmez. Bu durumda iğne ile yüzey 

arasında uzaklığa bağlı olarak pikoamper mertebesinde bir akım oluşur. Bu akıma 

tünelleme akımı adı verilmektedir. Bu akımdan dolayı oluşan elektrik alanı 

piezoelektrik kristalin şeklinde bir deformasyona neden olur. Bu kristalin şeklini sabit 

tutmak için, dışardan başka bir devreden oluşturulan ters yöndeki bir elektrik alanı 
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dedekte edilerek yüzey ile uç arasındaki mesafe belirlenir ve bu mesafe sabit tutularak 

örnek hareket ettirilirse yüzeyin topografyası ortaya çıkar. Yüzeyin topografyasından z 

ekseni hareketine bakılarak filmin en alçak noktası referans alınır ve yatay eksene 

paralel bir doğru çizilir. Bu doğru kalınlığın sıfır noktası kabul edilir ve yüzey kalınlığı 

kabaca hesaplanır. Bu yöntemle kalınlık hesaplama literatürde “çizgi profili” olarak 

adlandırılmaktadır (Gibson et al. 1997).  

 

2.3.4 Atomik kuvvet mikroskopi (AFM)  

 

Atomik Kuvvet Mikroskopi (AFM), moleküler düzeyde yüzey görüntüleme amacıyla 

kullanılan ve yakın geçmişte gelişen bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknik 

malzemelerin nanometre boyutlarında yüzey özelliklerinin incelenmesi amacıyla, 

malzeme ile  ilgili hemen hemen tüm teknolojilerde gittikçe yaygınlaşan bir uygulama 

alanı bulmuştur. AFM, örnek yüzeyini taramak üzere sivri bir uç içerir. Bu uç 

nanometre mertebesinde yarıçapı olan bir manivelaya bağlıdır. Uç, örnek yüzeyine 

yaklaştırıldığında uç ve örnek arasında oluşan kuvvet manivelada sapmaya sebep olur. 

Bu kuvvet değişik problar tarafından veya meydana gelen sapma, manivelanın üst 

yüzeyinden bir dizi fotodiyota yansıyan lazer ışını sayesinde ölçülebilir. Lazer 

kaynağından gelip uç kolundan yansıyan ışın, pozisyona duyarlı fotodetektöre gelir ve 

iki fotodiyotun sinyali arasındaki fark, lazer spotunun pozisyonunu belirler. Eğer uç ile 

yüzey arasındaki mesafe değişken olmazsa uç yüzeye çarpabilir ve zarar görür. Bu 

sebeple çoğu zaman uç ile örnek arasındaki sabit kuvveti koruyarak, mesafeyi 

ayarlamak için geri besleme mekanizması kullanılır. Elde edilen veri kullanılarak üç 

boyutlu topografik görünüm elde edilir. Bu topografik görüntüden STM’de olduğu gibi 

çizgi profili kullanılarak kalınlık belirlenebilir. 

 

AFM ile PPF (pyrolized photoresist film) kaplı yüzeylerde çizme (sıyırma) suretiyle 

kalınlık belirlemek de mümkündür. Bu teknik çizgi profiline göre daha güvenilir ancak 

uygulaması oldukça zordur. Uygulanan kuvvet film tabakasını tamamen ortadan 

kaldırırken, PPF yüzeye herhangi bir zarar vermemektedir. PPF üzerindeki film 

tabakasının kalınlığı AFM ucunun açtığı çiziğin derinliğinden belirlenir. Uygulanan 

kuvvet, filmi kaldırmak için yeterli ise ve substrata zarar vermiyorsa film yüzeyinde dik 
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bir çukur açmak mümkündür. Çukur derinlikleri taranan alana göre değişebileceği için, 

uygulanan kuvvet örnek ile uç arasındaki etkileşmeye göre değiştirilerek 

ayarlanmaktadır. Denge potansiyelleri çukurlar birbiri ile tutarlı oluncaya ve çukurların 

dipleri düz oluncaya kadar artırılarak belirlenir. Ayarlanan denge potansiyelleri 

modifiye edilmemiş PPF yüzeyinde de denenmeli ve bu yüzeye zarar vermemelidir. 

Film kalınlığını belirlemekteki kullanıcı önyargısını gidermek ve film kalınlığına 

modifikasyon parametrelerinin etkisini katmak için bir istatiksel proses tasarlanmıştır. 

Buna göre rasgele iki çizgi belirlenir, bunlardan biri sıyrık içinde diğeri dışında 

olmalıdır. Bu çizgilerin yükseklikleri AFM yazılımı tarafından belirlenir ve aradaki fark 

çukurun derinliği olarak ifade edilir. (Anariba et al. 2003) 

 

2.3.5 Tikogram (XPS) 

 

Tikogram, XPS ile kalınlık ölçme yöntemidir. XPS cihazından grafiksel olarak 

yararlanılır. Bu metot, substrat ve film çok farklı kinetik enerjilere sahip olduklarında 

kullanılmaktadır. Bu yöntem le film kalınlığı aşağıda verilen Eşitlik 2.13 ile belirlenir. 

0 0/
cos ln(1 )

/s s

I s
t

I s
λ θ

 
= − +  

      (2.13) 

t ; yüzey kalınlığı  

λ ; katyon veya metal fotoelektronlarının filmdeki ortalama serbest yolları 

θ ; emisyon açısı  

Is, Io ; substrat ve film için hesaplanan pik şiddetleri 

ss, so ; substrat ve film için hassasiyet katsayıları  

 

Tikogram yöntemi ile kalınlık ölçmenin dört kullanışlı özelliği vardır.  

1) Safsızlıklar çok önemli değildir. 

2) Cihazdan gelen belirlenemeyen hatalar yoktur. 

3) Kalınlık bulmak için kullanılan formül oldukça basit ve hassastır. En doğru 

verileri girerek kalınlığı optimize etmek mümkündür. 
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4) Substrattan ve filmden gelen veri hataları küçük ise, bu veriler kullanılarak film 

kalınlığı belirlerken metot iyi çalışmaktadır. 

 

Önemli avantajların yanında bu yöntemin bir kısıtlaması vardır; bu da film ve 

substrattaki katyonların filmdeki ortalama serbest yollarının, filme geçen elektronlarınki 

ile aynı olduğunun kabul edilmiş olmasıdır. Bu durum pratikte iki pikin aynı kinetik 

enerjide olması demektir. Ancak her çalışmada mümkün değildir. Bu taktirde XPS ile 

kalınlık ölçmek Eşitlik 2.13’den çok daha karmaşık hale gelecektir.  

 

 

Şekil 2.12 Tikogram örneği 
 

Şekil 2.12’de görülen eğriden kalınlık belirlemek için iki veya daha fazla ölçüm yapmak 

gerekir. Şekil 2.12 tikogramın kullanılması için bir örnektir. Burada amaç tek emisyon 

açısında ( 0 ile 60o arasında değişen) film ve substrat için pik şiddetlerinden film 

kalınlığını bulmaktır. Düşey eksen hassasiyetle hesaplanmış pik şiddetlerinin oranını 

gösterir, yatay eksen ise  kinetik enerjilerin oranını gösterir. Düşey eksende A 

hesaplanmış değerdir. A daki doğru C noktasında kalınlık eğrisini keser. C noktası film 

kalınlığıdır. Kalınlığı bilinen numunelerden ortalama serbest yollar hesaplanabilir. 

Şekilde kalınlık arttıkça çizgi kesikli olarak verilmiştir. Bu da 3 nm’den kalın olan 

filmleri pratikte ölçmenin zor olduğu anlamına gelir. XPS ile kalınlık ölçümü 500 eV 

kinetik enerjiye ve 60o emisyon açısına kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. En 

doğru sonuçlar 45o lik emisyon açısında elde edilmektedir (Cumpson 2000). 
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2.3.6 Profilometre 

 

Profilometre cihazı, yüzey pürüzlülügünü değerlendirmek amacıyla kullanılır. Tipik bir 

profilometre, yüzey pürüzlülüğünde 10 ile 65 000 nm arasındaki değişkenliği ölçebilir. 

Cihazda, elmastan tarayıcı bir uç, örnek yüzeyinde gezinirken, elde edilen yüzey 

pürüzlülüğü verileri dijital olarak hesaplanır ve kaydedilir. Metodun temel prensibi,  

elmas uçlu iğnelerin yüzey üzerindeki pürüzlülüğe göre düşey olarak hareket etmesine 

ve bu hareketlerin elektrik sinyaline dönüştürülmesine dayanmaktadır. Yeni üretilen 

modellerinde elmas uçlu iğnelerin yerine temassız olarak lazer teknolojisi de 

kullanılmaktadır. İğne uç, bir başlığa bağlıdır ve başlık örnek yüzeyine kontrol edilebilir 

bir seviyede tutularak iğne ucun fiziksel olarak yüzeyi yakından izlemesi sağlanır ve 

ucun gezintisi ile orantılı elektrik sinyalleri üretir. İğne ucun parça yüzeyi boyunca 

tarama hareketi esnasında oluşan mekanik sapmalar, başlık tarafından elektrik 

sinyallerine dönüştürülür. Başlık, bir destek elemanına bağlı olmakta ve bu elemanın 

yaptığı doğrusal ileri - geri hareket çalışma yüzeyi boyunca devamlı temas ederek 

kaymaktadır.  Böylece yazılım sayesinde ölçülen yüzeyin haritası yada grafiği 

çıkarılabilir. Bu haritaların z ekseninden yararlanarak yüzey kalınlığı kabaca 

belirlenebilir (Güllü vd. 2003). 

 

2.3.7 Konfokal mikroskop 

 

"Konfokal mikroskop" eş odaklı ya da odak beraberliği olan mikroskop anlamında 

türetilmiş bir terimdir. Bu teknik sayesinde ince film kaplı yüzeyler incelenebilir. 

Konfokal mikroskopta ince bir lazer ışını objektif üzerinden floresan işaretli numunenin 

üzerine düşürülür. Numunede var olan floresan maddeler bu ışın tarafından uyarılırlar 

ve tüm bu yapılar emisyon yayarlar. Odak çevresindeki yapıdan yayılan emisyon 

dikroik aynadan yansıyarak bir ışık geçirmez plaka üzerindeki küçük delik içinden 

geçer. Fotoçoğaltıcıya (photomultiplier) ulaşıp elektrik sinyali olarak kaydedilir. 

Böylece fokal yapının tümünden kaynaklanan emisyon sinyali potansiyel sinyaline 

dönüştürülmüş olur. Bilgisayar yardımıyla filmin görüntüsü dijital olarak oluşturulur. 

Oluşturulan görüntüden yüzey kalınlığı elde edilir (Kagemann et al. 2001). 
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2.3.8 FTIR-ATR  

 

FTIR-ATR sistemine sahip bir IR spektroskopisi yöntemi ile de ince filmlerin 

kalınlıklarının belirlenmesi mümkündür. Bu teknike öncelikle aşağıdaki eşitliğe göre dp 

değerini bulmak gerekir. dp toplam iç yansıma durumunda sönümlü dalganın substrat 

içinde aldığı mesafedir. İç yansıma elemanının (IRE) kırma indisi n1 ve substratın kırma 

indisi n2 olmak üzere dp mesafesi aşağıdaki eşitlikten ölçülür.  

   ( ) ( )
1/ 222

1 2 1/ 2 sin /pd n n nλ π θ
−

 = −       (2.14) 

Bu  eşitlikten film kalınlığına (do) geçmek için iki varsayım yapılır. Bu varsayımlardan 

ilki, dp nin yanında do çok küçük olacağından do/dp değerinin hesaplamada ihmal 

edilmesidir. İkinci yaklaşım da analiz için seçilen frekansta kaplamanın tamamen 

geçirgen olduğunun kabul edilmesidir. Bu varsayımlardan sonra aşağıdaki eşitliğe göre 

kalınlık belirlenir. 

0

0

2
1

p

A
d

A d
= −      (2.15) 

A substrat için ATR absorbansıdır. Kalınlık belirlemek için önce yalın yüzeyin IR’si 

alınır, bu yüzeyde seçilen bir referans grubun verdiği referans frekans değerindeki 

absorbans Ao’dır. Eşitlik 2.14’den dp değeri çekilerek, spektrumdan her gelme açısı için 

A ve Ao değerleri belirlenir. Eşitlik 2.15’e göre 2/dp değerleri x, A/Ao değerleri de y 

olursa çizilecek x-y grafiğin eğmi do film kalınlığıdır. FTIR-ATR sisteminden bu 

şekilde kalınlık belirlenmiş olur (Yang et al. 2005). 

 

2.3.9 Yüzey plazmon rezonans spektroskopisi (SPR) 

 

SPR  yüzeylerde biyolojik ve kimyasal etkileşimleri incelemek ve araştırmak için 

geliştirilmiş önemli bir optik tekniktir. Bu teknik sayesinde çeşitli yüzeylerde yüzey 

etkileşimleri için adsorbsiyon ve desorbsiyon olaylarını dinamik olarak takip etmek 

mümkündür. Bu tekniğin geniş bir uygulama alanı mevcuttur. Genellikle biyomateryal 

alanında kullanılır. Işın sönümlü dalga durumunda iken yüzey plazmon rezonans 

spektroskopi yöntemi ile  film kalınlıklarını ölçmek ve kırma indisinin değişimini 

izlemek mümkündür. Yüeydeki filmin rezonans açısında ötelenme olduğu durumda bu 
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ötelenmeden Fresnel eşitliği yardımı ile yüzey kalınlığı belirlenir. Bu teknik ile yüzeye 

zarar vermeden analiz yapılması avantajdır. Altın yüzeylerde hazırlanmış filmlerin 

kalınlığı belirlenir (Nishikawa et al. 2000). 

 

2.4 Kaynak Özetleri 

 

2.4.1 Yüzey modifikasyon, karakterizasyon ve uygulama çalışmaları 

 

Yüzey modifikasyon ve karakterizasyon konularıyla ilgili son yıllarda çok sayıda 

araştırma yapıldığı göze çarpmaktadır. Modifiye edilen yüzeylerin teknolojik 

uygulamalarla karşımıza çıkması bu araştırma konularını daha da çeşitlendirmekte, 

derinleştirmekte ve günden güne bu çalışma alanıyla ilgili bilinmeyen tüm yönler 

keşfedilmektedir. Uygulama amacına yönelik yeni modifikasyon yöntemleri 

geliştirilmekte, karakterizasyon metotları çeşitlenmekte ve teknolojinin gelişmesinin de 

etkisiyle artık modifiye yüzeyler hakkındaki neredeyse her ayrıntı belirlenebilmektedir. 

Kaynak araştırması sırasında pek çok derleme ve araştırma örneği deneysel 

çalışmalarımızda bizlere yardımcı olmaktadır.  

 

Downard hazırladığı derlemede, karbon elektrot yüzeylerine elektrokimyasal metotlarla 

kovalent bağlanmayı değerlendirmiştir. Karbon yüzey ile modifiye edici tür arasında 

kovalent etkileşim ilk kez 1990 yılında Pinson ve arkadaşları tarafından belirtilmiştir. 1° 

ve 2° aminlerin oksidasyonu, aril diazonyum katyonlarının indirgenmesi, aril asetatların 

oksidasyonu ve alkollerin oksidasyonu ile elektrot yüzeylerinin pasifleşmesi mümkün 

olabilmektedir. Bu şekilde hazırlanan modifiye yüzeyler, sensör uygulamaları ve enzim 

immobilizasyon çalışmalarında, katalitik etkiye sahip ve seçici özellikte olmalarıyla 

kullanılabilmektedir. Bu şekilde kolayca, sonsuz seçeneğe sahip, kararlı yüzeylerin 

hazırlanabilmesi mümkün olabilmektedir (Downard 2000).  

 

Cruickshank ve arkadaşları alifatik primer aminleri PPF kaplı ve yalın GC yüzeylerine 

bağlayarak redoks probların  bu yüzeylerdeki etkilerini incelemişlerdir. Modifiye 

yüzeylerin, fosfat tamponuna ve asetonitril ortamına daldırılmadan önce ve sonra 
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dönüşümlü voltametrilerini almışlardır. Bu deneyler sonucunda yüzeylerin elektron 

bloklama etkilerinde büyük değişiklik olduğu görülmüştür. Filmlerin kalınlığının tespiti 

ve yüzey pürüzlülüğü için AFM’den, yüzey kompozisyonunun belirlenmesinde ise 

XPS’den yararlanılmıştır. Yapılan denemeler sonucunda modifiye yüzeyleri çözelti 

ortamında bekletmenin elektrokimyasal özelliklerini değiştirdiğini ancak yüzeyin 

yapısını, pürüzlülüğünü ve bileşimini değiştirmediğini göstermiştir. Çözelti ortamında 

bekletilen modifiye yüzeylerin elektrokimyasal bloklama etkisinin azaldığı redoks 

çiftleriyle yapılan testlerde belirlenmiştir. Bu durumda filmin bloklama etlisinin 

azalması yüzeyden sıyrıldığı anlamına gelmemektedir. Prob cevabının gözlenmemesi 

filmin yüzeyden sıyrıldığını göstermez ve prob çalışmalarının birden fazla ortamda 

incelenirse daha bilgi verici olabileceğini açıklamışlardır.  Dolayısıyla bu çalışma 

sonunda redoks prob taramalarının yüzeyi karakterize etmek için kesinlikle yetersiz 

olduğunu ve mutlaka spektroskopik karakterizasyon yapılması gerektiğini 

kanıtlamışlardır (Cruickshank et al. 2007). 

 

Baranton ve Belanger’in 2005 yılında yaptıkları çalışma diazonyum tuzlarının 

elektrokimyasal hücre içinde sentezlenmesi ve izolasyona gerek kalmadan GC yüzeyine 

bağlanması üzerinedir. Kulanılan diazonyum tuzları; 4-bromofenil diazonyum (Br-PD), 

4-klorofenil diazonyum (Cl-PD), 4-nitrofenil diazonyum (NO2-PD), 4-triflorometilfenil 

diazonyum (CF3-PD), 4-karboksifenil diazonyum (COOH-PD), 4-sülfofenil diazonyum 

(SO3H-PD) ve 4-diazo-N,N-dietilanilin (DEA-PD)’dir. Diazonyum tuzları hücre içi 

sentezle veya izole edilmiş şekilde sentezlenerek yüzeylere dönüşümlü voltametri ile 

modifiye edilebilirler. Her iki yöntemle de hazırlanan yüzeyler redoks çiftleri ile 

karakterize edilmiştir. Bu çalışmada altı farklı diazonyum katyonu kullanılmıştır. 

Yüzeyleri dönüşümlü voltametri ve EIS metotları ile Fe(CN)6
3-/4- ve Ru(NH3)6

3+ probları 

kullanarak karakterize etmişlerdir. Fe(CN)6
3-/4- voltamogramları izole edilmiş 

diazonyum katyonu ile hazırlanan yüzeylerin hücre içinde sentezlenen yüzeylere göre 

daha kararlı ve daha homojen olduğunu göstermiştir. Ayrıca XPS metodu ile yüzeyin 

kimyasal kompozisyonu ve kaplanma oranı belirlenmiştir. Düşük indirgenme 

potansiyellerinde hazırlanan yüzeylerde düşük kaplama oranı bulunmuştur. XPS 

spektrumlarında piklerin altında kalan alanlar kullanılarak 3 x 10-10’dan 6 x 10-10 mol 

cm-2’ye kadar kaplama oranları bulunmuştur. Hücre içerisinde sentezlenen diazonyum 
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katyonları kolay şekilde sentezlenmekte ve susuz ortamda çözünmeyen moleküllerin 

yüzeye bağlanmasını sağlamaktadır (Baranton and Belanger 2005).     

 

Ali ve arkadaşları 2008 yılında yaptıkları bir çalışmada 3-merkaptopropiltrimetoksisilan 

(MPS) maddesi ile silikon yüzeyleri modifiye etmişlerdir. Bu çalışmada modifikasyon 

işlemi kendiliğinden düzenlenen tek tabakalar yöntemi (SAM) ile gerçekleştirilmiştir. 

Hazırlanan yüzeyler temas açısı, elipsometri, AFM ve XPS metotları ile karakterize 

edilmiştir. Daha sonra hazırlanan bu yüzeylerin üzeri ultra yüksek vakum altında 

buharlaştırma tekniğiyle Au kaplanmıştır. Bu çalışmada altın kaplanması için optimum 

şart bir saat boyunca 100oC sıcaklık olarak belirlenmiştir. Bu yüzeyi kullanışlı hale 

getiren özelliği araya Cr gibi bir metal koymayı gerektirmeden hazırlanabilmesidir. Bu 

yüzey biyosensör uygulamalarında kullanmak için uygun bir yüzeydir. Burada MPS 

molekülü, altın ve silikon arasında aracı olarak kullanılmıştır. Biyosensör olarak 

kullanılmanın yanısıra oldukça düzenli SPR yüzeyleri olarak kullanılmaya olanak 

sağlamıştır (Ali et al. 2008). 

 

Samuel ve arkadaşları, diazonyum tuzları indirgenmesi yöntemini kullanarak PPF kaplı 

camsı karbon yüzeyleri nitrofenil filmi (NP) ile kaplamışlardır. Bu çalışmada hazırlanan 

yüzeyleri XPS yöntemi ile incelemişlerdir. NP yüzeyi elektrokimyasal yöntem ile üç 

farklı ortamda bir de kimyasal yöntemle indirgenmiştir. Yapılan indirgemelerden sonra 

elde edilen yüzeyler XPS ile analiz edilmiştir. Bu deneyler sonucunda yüzeydeki -NO2 

gruplarını tamamen -NH2 gruplarına indirgemenin mümkün olmadığı, kullanılan tüm 

indirgeme yöntemleri ile yüzeyde bir miktar -NO2 grubu kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

NP filmin yüzeye bağlanması sırasında dönüşümlü voltametri deneyleri ile yüzeyde 

herhangi bir aminofenil (AP) türüne rastlanmasa da, XPS verileri yüzeye bağlanma 

sırasında yüzeyde APOH/nitrozofenil yapılarının oluştuğunu doğrulamıştır. Bu 

çalışmada uygulanan deney şartlarında XPS analizi sırasında ihmal edilebilecek kadar 

az da olsa NP türlerinin indirgendiği düşünülmüştür (Samuel et al. 2007). 

 

Liu ve arkadaşları camsı karbon yüzeyine miyoglobin (Mb) tutturmak için yüzeyde 

önce hidrojel oluşturmuşlardır. Kullanılan konjag glukomannan (KGM) hidrojeli camsı 

karbon yüzeyinde oldukça kararlı yapı sergilemiştir. Jel içerisindeki Mb sulu-organik 
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çözelti karışımında hızlı elektron transfer reaksiyonu gösterir. Hazırlanan elektrodun 

elektrokimyasal özellikleri incelenmiştir. Mb modifiye edilmiş elektrodun peroksitlerin 

ve nitrik oksitlerin indirgenmesinde katalitik etki gösterdiği bulunmuştur (Liu et al. 

2006).  

 

2.4.2 Modifiye yüzeylerde kalınlık belirleme çalışmaları 

 

Harper ve arkadaşları altın yüzeyini 4-nitrofenil diazonyum tuzu ile modifiye 

etmişlerdir (1mM NF-DAT). Yüzeydeki nitro grupları seçici olarak amin gruplarına 

dönüşümlü voltametri tekniği ile indirgenmiştir. Yüzeyde oluşan aminlere pirolokinolin 

kinon (PQQ) maddeleri bağlanmıştır. Bağlama işlemi kendiliğinden düzenlenme ile 2 

saat bekletilerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen yüzey NADH’a karşı seçici özellik 

göstermektedir. Bu çalışmada nitrofenil yüzeyinin kalınlığı elipsometri tekniği 

kullanılarak ölçülmüştür. Elektrokimyasal bağlanma şartları değiştirilerek bu şartların 

yüzey kalınlığı üzerine etkisi araştırılmıştır ve artan kalınlık yüzeydeki fonksiyonlu 

PQQ yoğunluğunu arttırdığı elektrokimyasal tekniklerle belirlenmiştir. Film kalınlığı 

arttıkça elektron transfer hızının azaldığı görülmüştür. Bu çalışmada temiz altın yüzeye 

nitrofenil dönüşümlü voltametri, doğrusal taramalı voltametri ve kronoamperometri 

teknikleri ile tutturulmuştur. Bu tekniklere göre hazırlanan yüzeylerde kalınlıklar 

ölçülmüştür. Yapılan deneyler sonucuda taramalı olan dönüşümlü voltametri ve 

doğrusal taramalı voltametri teknikleri ile hazırlanan yüzeyler basamaklı bir teknik olan 

kronoamperometriye göre daha kalın çıkmıştır. İlginç olan sonuç, en uzun süre (1 dak.) 

potansiyel uygulanan yüzeyin en ince yüzey olmasıdır (Harper et al. 2007).  

 

Çizelge 2.1Farklı şartlarda hazırlanan Au-NP yüzeyinin kalınlıkları 
 

1 dak. CA            4,2±0,82  nm            (-1 V) 

1LS 5,9± 0,54 nm           (0/-1V, 100mV/s) 

1CV 9,3±1,6 nm              (0/-1/0 V, 100mV/s) 

2 CV                    10,4±2,2 nm            (0/-1/0 V, 100mV/s) 
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Demirel vd. (2008) çalışmasında Si(001) yüzeyler üzerine 3-

merkaptopropiltrimetoksisilan (MPTS) molekülü SAM yöntemi ile bağlanmıştır. Bu 

çalışmanın amacı daldırma zamanı çözelti konsantrasyonu ve çözelti tipleri ile yüzeyin 

özelliklerinin nasıl değiştiğini tespit etmektir. 1 saatlik daldırma süresinde kalınlık 

elipsometri tekniği ile 0,73 nm bulunmuştur. Bu kalınlık yaklaşık bir tabakaya tekabül 

etmektedir. Çözelti konsantrasyonu arttıkça ve bekletme süresi uzadıkça yüzeyin 

kalınlaştığı tespit edilmiştir. Bu kalınlık zamanla 4,5 nm’ye kadar çıkmıştır. Silikon 

üzerine MPTS molekülü bağlandıktan sonra bu yüzeye 5-tiyol oligodoeksinükleotid 

(ODN) bağlanmıştır. Bu yüzeyin kalınlığı ise 1 saat bekletme sonunda 2,5 nm 

bulunmuştur. 

 

Literatürde geçen bir diğer çalışmada, diazonyum tuzu ile modifiye ettikleri yüzeylerin 

kalınlıklarını AFM sıyırma tekniği ile belirlemişlerdir. Bu çalışmada kullanılan 

diazonyum tuzları 4-nitrobenzen (NF) ve 4-nitroazobenzen (NAB) diazonyum 

tuzlarıdır. Substrat yüzey olarak pirolizlenmiş fotoresist film (PPF) kaplı GC yüzeyler 

kullanılmıştır. Bu çalışmada modifiye yüzeylerin elektrokimyasal davranışlarını ve 

AFM özelliklerini incelenmek amaçlanmıştır. Sıyırma metodu ile AFM cihazından film 

kalınlıkları belirlenmiştir. Sıyırma metodu uygulanırken tek manivelaya bağlı iki farklı 

boyda iğne kullanılmıştır. Bu iğnelerden kısa olanı yüzeyde tarama yaparken, uzun olan 

iğne yüzeye gömülü halde sabit bir kuvvet uygulayarak tarama yapar. Bu çalışmada, iki 

farklı ortamda, her iki madde ile çalışıldığında biriktirme süresi ile kalınlığın belli bir 

sınıra kadar arttığı gözlenmiştir. Modifikasyon şartları eşit tutularak asidik sulu 

ortamdaki kalınlık sınırı asetonitril ortamındakinden daha düşük çıkmıştır. Sulu 

ortamlarda daha ince filmler elde edilmesinin sebebi bu ortamda daha fazla blokasyon 

olmasına bağlanmıştır. Bu yorum ferrisiyanürün NF üzeyinde verdiği cevap ile 

desteklenmiştir. Sonuçlara göre NF grupları için yüzeyde tek tabaka oluştuğu 

söylenmiştir. Diazonyum filmlerin yapısına etki eden 5 faktör vardır. Bunlar, 

modifikasyon süresi, uygulanan potansiyel, substratın cinsi, diazonyum tuzunun türü ve 

konsantrasyonudur. Yüzey kaplama oranları XPS, Raman, voltametri ile de ölçülebilir. 

IR ve voltametri ile ölçülen yüzey kaplamalarında uygulanan modifikasyon süresiyle 

artış gözlenmiş ve bir maksimum sınır değere ulaşılmıştır. Ayrıca filmlerin 

modifikasyon süresi ile blok etkisi ve yük transfer dirençlerinin arttığı gözlenmiştir. Bu 
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çalışmada PPF kullanılmasının en önemli sebepleri tekrarlanabilir ve pürüzlülüğü az 

yüzeyler elde edebilmektir.  Modifikasyon süresi τ 300 s olunca ferrisiyanür tamamen 

yasaklanmıştır.  Fakat bu süre kısaltıldığında yasaklama azalmış veya davranış 

değişmiştir. NF yüzeyi elektrokimyasal karakterizasyonda hem sulu hem de susuz 

ortamda hemen hemen aynı davranışı sergilemiştir. Buna rağmen susuz ortamda daha 

fazla blok etkisi yapmıştır. NAB yüzeyinde ise yine susuz ortamda bloklama etkisi sulu 

ortama göre çok fazladır. Bu çalışmada hazırlanan yüzeylerin kalınlıkları modifikasyon 

şartlarına göre değişmektedir. Bulunan kalınlıklar 1-4 nm arasında dağılım gösterir 

(Brooksby and Downard 2004). 

 

Monomer olarak Tc3Py (titanosen diklodid kompleksine pirol kovalent olarak bağlı) 

kullanarak ve elektropolimerizasyon yöntemi ile yüzey hazırlanmıştır. Substrat yüzey 

olarak platin elektrot kullanılmıştır. Bu yüzeyler elipsometrik, elektrokimyasal ve UV-

Vis absorbsiyon teknikleri ile çalışılmıştır. Çalışmadaki en önemli sonuç yüzeye 

elektropolimerizasyon ile hazırlanan yüzeylerin düzenli özellik göstermeleri ve her 

döngüde kalınlıklarının (5,5nm) düzenli biçimde artmasıdır (Correia et al. 2007).  

  

Yonghan Yang ve arkadaşları dört tane trialkoksi silan filmi çalışmışlardır. Bunlar 

temiz silan reaktiflerinin yüzeye püskürtülmesi ile kendiliğinden düzenlenme metodu ile 

hazırlanmıştır. Substrat olarak SiOx/Si yüzeyler kullanılmıştır. Silanizasyon sırasında 

oluşan kalınlık elipsometri ile belirlenmiştir. Bu çalışmada elipsometri tekniğinin yanı 

sıra yüzeyin özellikleri temas açısı, AFM ve IR-vis spektroskopik teknikleri ile de 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan kısa karbon zincirine sahip veya dallanmış 

yapıdaki silanların yüzeyde daha zayıf düzenlenme gösterdiği bulunmuştur. Buna karşın 

uzun karbon zinciri olan silanlar daha iyi düzenlenmiş yüzey oluşturmuşlardır. 

Hazırlanan yüzeylerin kalınlıkları 0,5 ile 2,3 nm arasında değişmektedir(Yang et al. 

2008).  

 

Niedziolka ve arkadaşları yaklaşık 20 nm çapındaki ITO nanoparçacıkları basit 

daldırma, buharlaştırma ve damlatma metotları ile elektrot yüzeyine modifiye 

etmişlerdir. Elde edilen yüzeyler elektron transferini sağlayan düzensiz ve poröz 

filmlerdir. Yüzeyin poröz özellikte olması sıvılara ve analitlere olan ilgisini arttırır. 
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Hazırlanan poröz filmin içine suda çözünmeyen redoks sıvıları tutturulmuş ve 

elektrokimyasal özelllikleri, SEM görüntüleri ve yüzeyin kalınlığı belirlenmiştir. ITO 

elektrodu metanollü çözeltiye daldırma ve metanolü buharlaştırma yöntemi ile ITO 

nanoparçacıklar yüzeye yapışmıştır. Tekrarlanan daldırmalarla ekstra tabakalar 

oluşmuştur. Farklı kalınlıklar elde etmek için daldırma işlemi 1 ile 12 defa arasında 

tekrarlanmıştır. Her daldırmadan sonra kurutma işlemi yapılmış sonra yüzey silikat ile 

kaplanmış (sol-jel) ve bunun üzerine 5µL redoks sıvısı eklenmiştir. Aynı yüzey araya 

silikat kaplanmadan da denenmiştir fakat elektrokimyasal testler ile veriminin düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Silikat yüzeye mekanik dayanıklılık ve fonksiyonellik 

vermiştir. Yüzeyin kalınlığının belirlenmesinde AFM çizgi profili yöntemi 

kullanılmıştır. Kalınlık düzensiz olsa da ortalama olarak her daldırmada 60 nm 

kalınlaştığı tespit edilmiştir (Niedziolka et al. 2007).  

 

James K. Kariuki ve arkadaşları diazonyum tuzu indirgenmesi yöntemi ile aril filmler 

elde etmişlerdir. Daha önceki çalışmalarında grafit üzerinde aril fimlerin çoklu tabakalar 

oluşturduğunu kanıtlayan grup bu makalede ise GC elektrot üzerinde benzer çalışmayı 

yapmışlardır. Yüzeyleri uzun zamanlı ve farklı sürelerde potansiyel basamağı 

uygulayarak hazırlamışlardır. Bu çalışmada yüzey kalınlıkları STM tekniğinde çizgi 

profili ile belirlenmiştir. Yüzey aynı zamanda IR spektroskopisi yöntemi ile de 

karakterize edilmiştir. IRRAS spektrumu çok tabakalı yüzey oluşumuna uygun sonuçlar 

vermiştir. Dietilanilinin 30 dakika potansiyel uygulanması ile hazırlanan yüzeyleri 

yaklaşık 20 nm kalınlıkta çıkmıştır. Benzer şekilde hazırlanan fenilasetik asit ve 

nitrofenil yüzeyleri ise 15-20 nm arasında kalınlıklar vermişlerdir. Bu çalışmada, GC 

üzerinde kalın ( yaklaşık 20 nm) bir dietilanilin filmi olsa bile elektron transferinin 

tamamen bloke olmadığı bulunmuştur. Hazırlanan yüzeylerde elektrokimyasal 

karakterizasyon çalışması da yapılmış ve artan yüzey hazırlama süresi ile redoks 

probların pik seperasyonlarının artması çoklu tabaka oluşumunu desteklemiştir. 

İncelenen yüzeylerde kalınlığın bir maksimum sınır değeri vardır. Elektroliz süresi ile 

çoklu tabaka oluşumunun arttığı ve kalınlığın potansiyel uygulama süresi ile kontrol 

edilebileceği bu çalışmadan elde edilen sonuçlardandır (Kariuki and McDermott 2001).  
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Ghorbal ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptıkları çalışmada silikon (100) yüzeyler 

üzerine elektrokimyasal yöntemle  bağlanmış polinitrofenilen filminin özellikleri AFM 

ve XPS yöntemleri ile incelemişlerdir. Elektrokimyasal bağlama esnasında uygulanan 

değişik potansiyellere karşı AFM sıyırma yöntemi ile kalınlıkların değişimini 

belirlemişlerdir. Bu çalışmada modifiye edici olarak 4-nitrobenzen diazonyum tuzu 

kullanılmıştır. Modifikasyon,CV yöntemi ile 10 mV/s tarama hızında 

gerçekleştirilmiştir. Modifikasyon 0,0V’dan  başlayarak -1,0V’a kadar farklı 

potansiyellerde tarama kesilerek yapılmıştır. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi 

modifikasyon sırasında ne kadar negatif potansiyele gidilirse o kadar kalın yüzey elde 

edilmiştir (Ghorbal et al. 2008). 

 

 

Şekil 2.13 Diazonyum indirgemesi ile hazırlanan yüzeyler için uygulanan potansiyele 
karşılık kalınlık değişimi 

 

Wilke yaptığı çalışmada elipsometrik teknik ile kalınlığın yanı sıra galaktoserobrosid 

filmin optik özelliklerini de belirlemiştir. Film kaplı GC yüzeyi sulu ortamda 

incelenmiştir. Sulu ortamda daha düşük kırılma indisi değeri bulunmuştur. Bu da filmin 

hidratizasyona uğradığını düşündürür. Fakat sulu ortamdaki kalınlık değişmemiştir, 

dolayısı ile su moleküller arasına girerek yüzeyi kalınlaştırmamıştır. Yüzeyde 

serebrosidle kaplanmamış bölgeler oluştuğu ve bu bölgelerin su ile dolu olduğu 

düşünülmüştür. Potansiyel uygulaması ile bu çıplak bölgeler takip edilmiştir. Negatif 
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potansiyel uygulandığında yüzeydeki çıplak bölgeler artmış, pozitif tarama yapıldığında 

sıyrılan moleküller yüzeye tekrar kaplanmıştır (Wilke et al. 2005). 

 

Franklin Anariba ve arkadaşları PPF kaplı yüzeyleri diazonyum tuzlarının indirgenmesi 

yöntemi ile modifiye etmişlerdir. Bu çalışmanın amacı hazırlanan yüzeylerin 

kalınlıklarını AFM sıyırma yöntemi ile belirlemektir. Yüzeye kaplanan filmler, stilben 

(SB), bifenil (BP), nitrobifenil (NBP), terfenil (TP) ve nitroazobenzen (NAB) 

filmleridir. Sıyırma sırasında yüzeye uygulanan kuvvet yüzeye kaplanmış filmi 

tamamen kaldıracak ancak PPF tabakasına zarar vermeyecek şekilde ayarlanmıştır. 

Hazırlanan beş farklı yüzey farklı çevrim sayıları ve farklı potansiyeller uygulanarak 

hazırlanmıştır. Çevrim sayısı ve uygulanan potansiyellerin kalınlığa etkisi incelenmiştir. 

Yüzey hazırlanırken potansiyel taramasına +0,4 V’dan başlanmış 0,0 V, -0,2 V, -0,4 V 

ve -0,6 V’a kadar negatif potansiyel sınırları değiştirilmiştir. Filmler yüzeye bağlanırken 

1, 2, 4 ve 10 CV döngüsü kullanılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda çevrim sayısı ve 

negatif potansiyel sınırı arttıkça yüzeyin kalınlaştığı görülmüştür. Modifikasyon 

şartlarının tek tabakalı yüzey hazırlamakta en belirleyici faktör olduğu bu çalışma ile 

kanıtlanmıştır. Bu çalışmada tek tabaka kalınlıklarına oldukça yakın sonuçların da 

bulunması AFM yönteminin objektif bir yöntem olduğunu göstermiştir. Bu çalışma 

sırasında  Ag/Ag+ referans elektroda karşı -0,6 V’a kadar 1mM’lık çözelti içerisinde tek 

CV döngüsü ile hazırlanan BP yüzeyinin kalınlığı 1,5 nm  ve SB yüzeyinin kalınlığı 1,3 

nm bulunmuştur. Bu sonuçlar da  tek tabaka kalınlığına oldukça yakın sonuçlardır. 

Buna rağmen, Ag/Ag+ referans elektroda karşı -0,6 V’a kadar 1mM’lık çözelti 

içerisinde tek CV döngüsü ile hazırlanan NAB yüzeyi için, 2,6 nm, dört CV döngüsü ile 

hazırlanan NAB yüzeyi 4,5 nm, on CV döngüsü ile hazırlanan NAB yüzeyi 6,3 nm gibi, 

çoklu tabaka kalınlıkları bulunmuştur. Bunun sebebi bu tip filmlerin modifikasyon 

esnasında elektron transfer hızını yavaşlatmaması ve yüzeye birden fazla tabakanın 

bağlanmasına izin vermesidir (Anariba et al. 2003).    
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Sarf Malzemeler 

 

Kullanılan bütün kimyasal çözeltiler mümkün olduğunca saf olup Merck, Fluka, Riedel 

veya Sigma-Aldrich’ten temin edilmiştir. Özellikle destek elektrolit çözücüsü olarak 

kullanılan asetonitril ile elektrot temizlenmesinde kullanılan izopropil alkol yüksek 

saflıkta olmasının yanı sıra, yaklaşık 1 ay kadar aktif karbonla muamele edildikten 

sonra süzülerek kullanılmıştır. Çözücü ve yıkama işlemlerinde kullanılan saf su, ultra 

saf su olup, HUMAN POWER I+ cihazıyla elde edilmiştir. Cihazdan elde edilen suyun 

direnci 18,3 MΩ.cm’dir. Parlatma işlemlerinde kullanılan alümina 1,0 µm ve 0,05 µm 

tanecik boyutuna sahip Baikowski marka süspansiyonlardır, Kullanılan zımpara kâğıdı 

ise Buehler P4000’dir. Deneylerde, adsorpsiyonu engellemek ve oksijeni uzaklaştırarak 

inert bir ortam sağlamak amacıyla % 99,99 saflıkta Ar gazı kullanılmıştır. 

 

3.1.1 Diazonyum tuzlarının hazırlanması 

 

Bu tez çalışmasında üç farklı diazonyum tuzu hazırlanmıştır. Bunlar p-nitroanilinden 

(NH2C6H4NO2) sentezlenen diazonyum tuzu (NF-DAT) (BF4
-N2

+C6H4NO2), 4(4-

nitrofenilazo)anilinden (NH2C6H4N=NC6H4NO2) sentezlenen diazonyum tuzu (NAB-

DAT) (BF4
-N2

+C6H4N=NC6H4NO2) ve 4-fenilazoanilinden (NH2C6H4N=NC6H5) 

sentezlenen diazonyum tuzudur (AB-DAT) (BF4
-N2

+C6H4N=NC6H5). Diazonyum 

tuzlarının hazırlanması birbirine çok benzer. 

 

Sentez çeker ocakta yapılır. Yaklaşık 1 g aromatik amin ihtiva eden bileşik (p-

nitroanilin, 4(4-nitrofenilazo)anilin, 4-fenilazoanilin) üç boyunlu küçük bir cam balona 

konduktan sonra üzerine yaklaşık 15 mL tetrafloroborik asit (HBF4) ilave edilir. Bir 

magnetik balıkla süspansiyon halindeki çözelti karıştırılmaya başlanır. Bu arada 

sistemin sıcaklığını 0ºC’nin altında tutmak için tuz-buz karışımı hazırlanarak ve cam 

balonun dış kısmını saracak şekilde yerleştirilir. Süspansiyon yeterli sıcaklığa kadar 
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soğutulduğu andan itibaren, tartılan amin eşdeğer miktarının yaklaşık iki katı kadar 

NaNO21–2 mL suda çözülür. Bu yükseltgeyici çözelti, soğutulduktan sonra oldukça 

yavaş şekilde balon içine damlatılmaya başlanır. Damlatılma esnasında sıcaklık 

değişiminin kontrolü için bir termometre ile sıcaklık kontrol edilmeli ve 0 ºC’ın üzerine 

çıkmaması için damlatma sıklığı ve miktarı ayarlanmalıdır. Damlatma işlemi yaklaşık 

yarım saate yayılmıştır. Bu işlem bittikten sonra karıştırma işlemi, soğuk ortam 

muhafaza edilerek sistemdeki N2 ve NO2 gaz çıkışı bitinceye kadar yaklaşık bir saat 

kadar devam eder. Reaksiyon tamamlanınca elde edilen ürün, su trompuna bağlı bir 

süzme erleni üzerindeki Buhner hunisine aktarılır. Buhner hunisi içerisine bir süzgeç 

kâğıdı konur. Su trompu açılarak katı ürünün süzülmesi sağlanır. Süzülen ürün temiz bir 

behere bir spatula yardımıyla aktarılır ve üzerine katı ürünü çözecek kadar soğuk 

asetonitril ilave edilir. Fazla asetonitril ilave edilmemelidir. Daha sonra çözeltinin 

üzerine yavaş yavaş soğuk eter (dietileter) ilave edilerek katı ürünün tekrar çökmesi 

sağlanır. Ürün temiz bir Buhner hunisi yardımıyla tekrar su trompuna bağlı bir erlene 

süzülür. Süzülen çökeleğin tam olarak kurutulması için eter ile huni içerisinde yıkama 

işlemi yaklaşık 10 dakika kadar devam eder. Elde edilen diazonyum tuzu derin 

dondurucuda muhafaza edilir. Diazonyum tuzları birkaç ayda bir asetonitril ve eter ile 

yeniden kristallendirme işlemi ile saflaştırılır. 

 

3.1.2 Stok çözeltilerin hazırlanması 

 

Bu tez çalışmasında, diazonyum tuzu elektrokimyasal indirgenmesi ile modifikasyon 

işlemleri için kullanılan stok çözeltiler, 1×10-3 M olacak şekilde 4(4-nitrofenilazo)anilin 

diazonyum tuzunun (NAB-DAT), 4-fenilazoanilin diazonyum tuzunun (AB-DAT) ve 4-

nitroanilinin diazonyum tuzunun (NF-DAT), 0,1 M tetrabütilamonyumtetrafloroborat 

(TBATFB) içeren asetonitrilde çözülmesiyle hazırlanmıştır. CV deneyi ile 

karakterizasyonlarda kullanılan ferrisiyanür (K3Fe(CN)6
3-) redoks probu 1×10-3 M olup  

çözeltisi 0,1 M KCl içeren çeşitli pH’lardaki Britton-Robinson (BR) tamponları ile 

hazırlanmıştır. Britton-Robinson (BR) tamponu 2–12 pH aralığında hazırlanabilir. Bu 

çözelti, 80 mL fosforik asit (H3PO4), 80 mL asetik asit (CH3COOH), 80 mL borik asit 

(H3BO3)’in hacminin 1 litreye seyreltilmesiyle elde edilir ve pH’sı yaklaşık 2 

civarındadır. Başlangıç pH’sı, ilave edilen reaktiflerin ölçüm hassalığına göre kısmen 
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farklı olabilir. BR çözeltilerinin pH’sı, üzerine NaOH (0,2 M) ilave edilerek ayarlanır. 

pH’lar, çeşitli tampon standartlarıyla kalibre edilmiş pH-metre (SA 720 model ORION 

marka pH metre ve ORION marka 9104SC cam elektrot) ile ayarlanmıştır. 

 

3.1.3 Kullanılan elektrotlar ve elektrot temizliği 

  
 
Deneylerde camsı karbon elektrotlar kullanılmıştır. Bu elektrotlar elektrokimyasal 

karakterizasyonlar için BAS MF-2012 elektrotlar ve diğer spektroskopik 

karakterizasyonlar için Tokai GC-20 marka ve model elektrotlardan yararlanılmıştır. 

Elektrotlar, Buehler P-4000 zımpara kağıdı ile zımparalandıktan sonra sırasıyla 0,1 µm 

ve 0,05 µm tanecik boyutuna sahip alümina süspansiyonu ile parlatılmıştır. Sonra saf su 

ve aktif karbonla muamele edilmiş asetonitril-izopropil alkol (1:1) karışımı ile 5’er 

dakika sonikasyona tabii tutulmuştur. Referans elektrot olarak sulu ortamlarda 

Ag/AgCl/KCldoy, susuz ortamlarda Ag/AgNO3 (0,01 M) elektrotları kullanılmıştır. 

 

3.2 Dönüşümlü Voltametri (CV) Deneyleri 

 

3.2.1 Elektrokimyasal diazonyum tuzu indirgenmesi modifikasyonları 

 

Diazonyum tuzu modifikasyonu deneyi için, TBATFB destek elektroliti içeren 

asetonitrilde hazırlanan 1×10-3 M’lık diazonyum tuzları, 3’lü elektrot sisteminde 

çalışma elektrotu olan camsı karbon yüzeylerine yaklaşık 400 mV/-800 mV aralığında 

deneyin amacına bağlı olarak farklı çevrim sayılarında potansiyel uygulayarak modifiye 

edilmiştir. Tarama hızı olarak ne çok yavaş ne de çok hızlı olan ve literatürde de çok 

kullanılan 200 mV/s tercih edilmiştir. Yardımcı elektrot olarak platin tel ve referans 

elektrot olarak Ag/AgNO3 (0,01 M) kullanılmıştır. Yüzey CV tekniği ile modifiye 

edildikten sonra, sonikasyon süresinin yüzey kalınlığına etkisini incelemek amacı ile, 

hazırlanan yüzeyler, aktif karbonla muamele edilmiş asetonitril içerisinde, farklı 

sürelerde sonikasyon işlemine tabi tutulmuştur. 
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3.2.2 Elektrokimyasal indirgeme deneyleri 

 

GC-(NAB)n, GC-(NF)n yüzeyindeki nitro grupları, 0,01 M HCl ortamında yaklaşık 0/-

1300 mV potansiyel aralığında 200 mV/s tarama hızında 3 çevrim olarak dönüşümlü 

voltametri ile taranarak amine indirgenmiştir. Oluşan yüzeyler sırasıyla, 4-

aminoazobenzen camsı karbon yüzeyi (GC-(AAB)n ) ve 4-aminofenil camsı karbon 

yüzeyi (GC-(AF)n) olarak adlandırılmıştır. 

 

3.2.3 Redoks problarla elektrokimyasal karakterizasyon deneyleri 

 

Redoks problardan ferrisiyanür ile karakterizasyon işlemlerinde de CV tekniğinden 

yararlanılmıştır. Ferrisiyanür testi, BR tamponunda çözülmüş 1×10-3 M K3Fe(CN)6
3- ile 

yapılmıştır. CV tarama aralığı genellikle 600/-100 mV arasındadır. Özellikle aminli 

yüzeylerin karakterizasyonunda BR’nin pH’ı etkin rol oynamıştır. Bu tez çalışmasında 

amin grubu içeren 4-aminoazobenzen camsı karbon (GC-(AAB)n ), 4-aminofenil camsı 

karbon (GC-(AF)n) yüzeyleri pH 3 ve pH 8 civarında iki farklı pH’da yüzeydeki amin 

gruplarının yük durumları incelenerek karakterize edilmiştir. 

 

3.3 Spektroskopi ve Elipsometri Deneyleri 

 

Spektroskopi tekniklerinden FTIR, XPS ve elipsometri kullanılmıştır. Bu deneylerde 

camsı karbon substratı olarak Tokai GC-20 elektrotlar tercih edilmiştir. 

 

3.3.1 Elipsometri deneyleri 

 

Elipsometri ölçümleri, ELX-02C (Germany) elipsometri cihazıyla yapılmıştır. Bütün 

kalınlıklar 70° açıyla 532 nm dalga boyunda ölçülmüştür. Her ölçüm birkaç farklı 

yüzeyde en az üç okuma olarak elipsometre sisteminin kendi çalıştırma programında 

(software) hesaplanmıştır. Modellemede, dört faz (hava/organik tabaka/camsı 

karbon/grafit) esas alınmıştır. Kırma indisleri sırasıyla 1,0000; 1,4600; 1,9000, 3,0841 

ve imajiner k sabitleri sırasıyla 0,0000; 0,0000; -0,8100 ve -1,7820 olarak alınmıştır.  
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 3.3.2 X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) deneyleri 

 

Bu tez çalışmasında hazırlanan yüzeylerdeki elementel dağılımların belirlenmesi 

amacıyla XPS deneyleri yapılmıştır. Yalın GC, GC-(NAB)n, GC-(NF)n GC-(AAB)n, 

GC-(AF)n ve GC-(AB)n  yüzeylerinin XPS ile karakterizasyonlarında, Mg-Kα-X-ışını 

(monokromatik olmayan) kaynaklı Kratos ES300 elektron spektrometresi kullanılmıştır. 

Ölçümler, yaklaşık 10-9 mm-Hg vakum uygulanarak yapılmıştır. Yüzeylerin genel 

spektrumlarının yanı sıra, karakterizasyon durumuna göre, C ve N kısmî taramaları 

alınmıştır. 

 

3.3.3 Yansıtmalı absorpsiyon infrared spektroskopisi (RAIRS) deneyleri 

 

Yansıtmalı absorpsiyon infrared spektroskopisi (RAIRS) deneyleri, bileşiklerinin 

bağlanma şeklini anlamak amacıyla yapılmıştır. Bu deney, Bruker-Tensor 27 marka FT-

IR cihazı kullanılarak germanyum kristalli ATR aksesuarı eşliğinde yapılmıştır.  

Döteryumlanmış triglisin sülfat (DTGS) dedöktör kullanılmıtır. 
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4. BULGULAR 

 

Bu çalışmada, nitroazobenzen–camsı karbon (GC-(NAB)n) ve –NO2 grupların –NH2 

gruplarına indirgenmesi sonucu oluşan aminoazobenzen–camsı karbon (GC-(AAB)n), 

nitrofenil–camsı karbon (GC-(NF)n) ve –NO2 grupların –NH2 gruplarına indirgenmesi 

sonucu oluşan aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)n), azobenzen–camsı karbon (GC-

(AB)n) yüzeylerinin elde edilmesi esnasında ve karakterizasyonlarında çeşitli bulgular 

elde edilmiştir. Bu bulguların birçoğu veri-sonuç ilişkisinin bir arada değerlendirilmesi 

bakımından beşinci bölümde verilmiştir. 

 

4.1 Modifiye Yüzeylerin Hazırlanması 

 

Modifiye yüzeylerin kalınlıklarının belirlenmesi amacıyla başlanan bu tez çalışmasında, 

yukarıda da adı geçen beş yüzey elde edilmiştir. Bu yüzeylerden  GC-(NAB)n, GC-

(NF)n, GC-(AB)n  diazonyum tuzlarının elektrokimyasal indirgenmesiyle, GC-(AAB)n, 

GC-(AF)n sırasıyla GC-(NAB)n, GC-(NF)n, yüzeylerinin elektrokimyasal indirgenmesi 

metotları ile elde edilmiştir. 

 

4.1.1 Nitroazobenzen–camsı karbon (GC-(NAB)n) ve aminoazobenzen–camsı 
karbon (GC-(AAB)n) yüzeylerinin hazırlanması ve elektrokimyasal 
karakterizasyonu 

 

 
Bu yüzeylerin hazırlanması için önce 4(4-nitrofenilazo)anilinden yola çıkarak  

nitroazobenzen  diazonyum tuzu (NAB-DAT) sentezlenmiştir. Sentezlenen NAB-

DAT’ın 1,0×10-3 M’lık çözeltisi 0,1 M tetrabütilamonyum tetrafloroborat (TBATFB) 

destek elektroliti içeren asetonitril ortamında hazırlanmıştır. Camsı karbon elektrot 

yüzeyine, 1,0×10-3 M’lık NAB-DAT çözeltisi ortamında dönüşümlü voltametri tekniği 

kullanılarak, nitroazobenzen molekülleri bağlanmıştır. Modifikasyon voltamogramı 

beşinci bölümde Şekil 5.7’de gösterilmiştir. Elde edilen GC-(NAB)n yüzeyinin çeşitli 

redoks problarla elektrokimyasal karakterizasyonu ise Şekil 5.10’da gösterilmiştir. 

Yüzeydeki nitro gruplarının indirgenmesiyle oluşan GC-(AAB)n yüzeyinin oluşum 
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voltamogramı ise Şekil 5.8’de göstrerilmiştir. GC-(NAB)n’nin elektrokimyasal 

indirgenmesi sonucu oluşan GC-(AAB)n’nin karakterizasyonu Şekil 5.11’de 

ferrisiyanür redoks probu testi ile yapılmıştır.  

 

4.1.2 Nitrofenil–camsı karbon (GC-(NF)n) ve aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)n) 
yüzeylerinin hazırlanması ve elektrokimyasal karakterizasyonu 

 
 
Bu yüzeylerin hazırlanması için önce p-nitroanilinden yola çıkarak  NF-DAT 

sentezlenmiştir. Sentezlenen NF-DAT’ın 1,0×10-3 M’lık çözeltisi 0,1 M 

tetrabütilamonyum tetrafloroborat destek elektroliti içeren asetonitril ortamında 

hazırlanmıştır. Camsı karbon elektrot yüzeyine, 1,0×10-3 M’lık NF-DAT çözeltisi 

ortamında dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak, nitrofenil molekülleri 

bağlanmıştır. Modifikasyon voltamogramı beşinci bölümde Şekil 5.1’de gösterilmiştir. 

Elde edilen GC-(NF)n yüzeyinin çeşitli redoks problarla elektrokimyasal 

karakterizasyonu ise Şekil 5.4’de gösterilmiştir. Yüzeydeki nitro gruplarının 

indirgenmesiyle oluşan GC-(AF)n yüzeyinin oluşum voltamogramı ise Şekil 5.2’de 

göstrerilmiştir. GC-(NF)n’nin elektrokimyasal indirgenmesi sonucu oluşan GC-

(AF)n’nin karakterizasyonu Şekil 5.5’de ferrisiyanür redoks probu testi ile yapılmıştır.  

 

4.1.3 Azobenzen–camsı karbon (GC-(AB)n) yüzeylerinin hazırlanması ve 
elektrokimyasal karakterizasyonu 

 
 
Bu yüzeylerin hazırlanması için önce 4-fenilazoanilin’den yola çıkarak AB-DAT 

sentezlenmiştir. Sentezlenen AB-DAT’ın 1,0×10-3 M’lık çözeltisi 0,1 M 

tetrabütilamonyum tetrafloroborat destek elektroliti içeren asetonitril ortamında 

hazırlanmıştır. Camsı karbon elektrot yüzeyine, 1,0×10-3 M’lık AB-DAT çözeltisi 

ortamında dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak, azobenzen molekülleri 

bağlanmıştır. Modifikasyon voltamogramı beşinci bölümde Şekil 5.12’de gösterilmiştir. 

Elde edilen GC-(AB)n yüzeyinin çeşitli redoks problarla elektrokimyasal 

karakterizasyonu ise Şekil 5.14’de gösterilmiştir.  

4.2 Yüzeylerin Elipsometrik Metot ile Kalınlıklarının Belirlenmesi 
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Bu tez  çalışmasında hazırlanan beş farklı modifiye elektrodun film kalınlıkları 

elipsometri tekniği ile belirlenmiştir. Yüzeyler hazırlanırken film kalınlığına etki 

edeceği düşünülen iki parametre; yüzey hazırlanırken uygulanan CV çevrimi sayısı ve 

yüzey hazırlandıktan sonra uygulanan sonikasyon işleminin süresi değiştirilerek 

hazırlanmıştır. Aşağıdaki Çizelge 4.1’de 4 ve 10 CV çevrimi ile hazırlanmış yüzeyler 

için 3 ve 10 dakika sonikasyon işleminden sonra bulunan yüzey filmi kalınlıklarının 

ortalamaları ve standart sapmaları verilmiştir. 5. bölümde bulunan kalınlık değerleri 

daha detaylı verilecek ve sonuçlar yorumlanacaktır. 

 

Çizelge 4.1  4 ve 10 CV çevrimi ile hazırlanmış GC-(NAB)n, GC-(NF)n, GC-
(AAB)n, GC-(AF)n, GC-(AB)n yüzeylerinin 3 ve 10 dakika 
sonikasyon işleminden sonra bulunan yüzey filmi kalınlıklarının 
ortalamaları ve standart sapmaları 

 
 3 dakika 10 dakika 

GC-(NF)4 5,98 ± 0,16 nm 5,56 ± 0,42 nm 

GC-(NF)10 9,64 ± 0,60 nm 9,38 ± 0,26 nm 

GC-(AF)4 4,76 ± 0,52 nm 5,19 ± 0,31 nm 

GC-(AF)10 7,34 ± 0,35 nm 7,23 ± 0,17 nm 

GC-(NAB)4 5,77 ± 0,35 nm 5,95 ± 0,67 nm 

GC-(NAB)10 9,07 ± 0,63 nm 9,21 ± 0,24 nm 

GC-(AAB)4 2,27 ± 0,61 nm 2,20 ± 0,07 nm 

GC-(AAB)10 4,29 ± 0,17 nm 4,21 ± 0,17 nm 

GC-(AB)4 8,32 ± 0,58 nm 5,50 ± 0,55 nm 

GC-(AB)10 8,94 ± 0,16 nm 6,31 ± 0,33 nm 
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4.3 Yüzeylerin Spektroskopik Yöntemlerle Karakterizasyonu 

 

Yüzeylerin spektroskopik yöntemlerle karakterizasyonu RAIRS ve XPS teknikleri ile 

yapılmıştır. 

 

4.3.1 Yüzeylerin yansıtmalı absorpsiyon infrared spektroskopisi (RAIRS) yöntemi 
ile karakterizasyonu 

 
 
Yansıtmalı absorpsiyon infrared spektroskopisi (RAIRS) deneylerinde beş faklı yüzeyin 

GC-(NF)n, GC-(AF)n, GC-(NAB)n, GC-(AAB)n, GC-(AB)n, IR spektrumları sırasıyla  

Şekil 5.18, Şekil 5.19, Şekil 5.20, Şekil 5.21  ve Şekil 5.22’de verilmiştir.  

 

4.3.2 Yüzeylerin X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) yöntemi ile 
karakterizasyonu 

 
 

GC-(NF)n, GC-(AF)n, GC-(NAB)n, GC-(AAB)n, GC-(AB)n yüzeylerinin XPS 

spektrumu Şekil 5.15’de, bu yüzeylerinin N1s bölgesine ait kısmî tarama spektrumları 

ise Şekil 5.16’da verilmiştir. Ayrıca GC-(AB)n yüzeyinin modifikasyondan hemen sonra 

ve modifikasyondan 7 gün sonra alınmış C1s ve N1s bölgelerine ait kısmî tarama 

spektrumları Şekil 5.17’de verilmiştir. 
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5. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

 
 
Bu tez çalışmasında camsı karbon (GC) elektrot yüzeyine, diazonyum tuzları 

indirgemesi yöntemi ile üç farklı molekül modifiye edilmiştir. Bu üç yüzeye ilaveten, 

bu yüzeylerden nitro (-NO2) grubu içerenlerin elektrokimyasal olarak amin (-NH2) 

gruplarına indirgenmesi ile iki yüzey daha elde edilmiştir. Neticede elde edilen beş 

farklı modifiye elektrot çeşitli spektroskopik ve elektrokimyasal yöntemler ile 

karakterize edilmiştir. Ayrıca modifikasyon sırasında uygulanan CV döngüsü ile 

modifikasyondan sonra yapılan sonikasyon işlemi süresinin yüzey kalınlığına etkisi 

takip edilmiştir. Bu yüzeyler aşağıda kısaca tarif edilmiş ve kısaltılmış isimleri 

verilmiştir. Kısaltılmış isimlerde kullanılan “n”, yüzey hazılanırken uygulanan CV 

çevrimi sayısını gösterir. 

a) Nitrofenil–camsı karbon yüzeyi (GC-(NF)n) ve bu yüzeydeki –NO2 grupların –

NH2 gruplarına indirgenmesi sonucu oluşan aminofenil–camsı karbon yüzeyi 

(GC-(AF)n). 

b) Nitroazobenzen–camsı karbon yüzeyi (GC-(NAB)n) ve bu yüzeydeki –NO2 

grupların –NH2 gruplarına indirgenmesi sonucu oluşan aminoazobenzen– camsı 

karbon yüzeyi (GC-(AAB)n). 

c) Azobenzen–camsı karbon yüzeyi (GC-(AB)n)’dir. 

Bu yüzeylerin her birinin elektrokimyasal ve spektroskopik karakterizasyonları ile 

modifikasyon şartlarının yüzey kalınlıklarına etkisi  hakkında bilgiler aşağıda 

sunulmuştur. 

 

5.1 Yüzeylerin Hazırlanması ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu  

 

5.1.1 Nitrofenil–camsı karbon (GC-(NF)4) yüzeyinin hazırlanması  

 
 
Camsı karbon (GC) elektrodun nitrofenil molekülü ile modifiye edilmesi nitrofenil 

diazonyum tuzunun (NF-DAT)  indirgenmesi ile gerçekleşmiştir. Öncelikle p-

nitroanilinden yola çıkarak  NF-DAT sentezlenmiştir. Sentezlenen NF-DAT’ın 1,0×10-3 

M’lık çözeltisi 0,1 M tetrabütilamonyum tetrafloroborat destek elektroliti içeren 
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asetonitril ortamında hazırlanmıştır. Camsı karbon elektrot yüzeyine, 1,0×10-3 M’lık 

NF-DAT çözeltisi ortamında dönüşümlü voltametri tekniği ile +0,4/-0,9 V potansiyel 

aralığında, nitrofenil molekülleri bağlanmıştır. Nitrofenil ile modifiye edilen elektrot 

kısaca GC-(NF)n şeklinde gösterilmiştir. Bu tez çalışmasında hazırlanan modifiye 

elektrotların kalınlıkları CV çevrimi sayısına karşı takip edilmiştir. Bu sebeple 

modifikasyon işlemi farklı çevrim sayılarında (2, 3, 4, 7, 10, 15) gerçekleştirilmiştir. Bu 

bölümde yüzeylerin hazırlanmasına örnek olarak sadece dört CV çevrimi ile elde edilen 

modifikasyon voltamogramları verilecektir. NF-DAT’ın GC yüzeyine bağlanmasını 

gösteren modifikasyon voltamogramı Şekil 5.1’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 5.1 1,0×10-3 M nitrofenil diazonyum tuzunun 0,1 M tetrabütilamonyum 
tetrafloroborat destek elektroliti içeren asetonitril ortamında camsı karbon 
yüzeyine dört döngülü CV ile modifikasyon voltamogramı. Tarama hızı: 
200 mV/s, Ag/AgNO3 (0,01 M)’a karşı 

 
 
Şekil 5.1’de görülen voltamogramda, ilk taramada gözlenen tersinmez pik, diazonyum 

tuzunun indirgenmesi ile radikal oluşumuna karşılık gelen piktir (Karuki and Dermott, 

2001). Oluşan radikal GC yüzeyiyle etkileşerek yüzeye aril tabakaları bağlanmış olur. 

Şekil 5.1’de de görülebileceği gibi ilk döngüde gözlenen indirgeme akımı, sonraki 

döngülerde azalmış, üç ve dördüncü döngülerde indirgenme akımı hemen hemen 

sıfırlanmıştır. Bunun sebebi ise yüzeye bağlanmış organik moleküllerin, çözeltideki 

yüklü diazonyum katyonlarının elektron transferine izin vememesidir. 

 

1 

4 
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5.1.2 Aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)4) yüzeyinin hazırlanması  

 

Aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)4) yüzeyinin hazırlanması için önce yukarıda 

ayrıntılı bir şekilde anlatılan nitrofenil-camsı karbon yüzeyi elde edilmiştir. Hazırlanan 

GC-(NF)4 yüzeyinin 0,01 M HCl ortamında 0,0/-1,1 V arasında elektrokimyasal 

yöntemle indirgenmesiyle aminofenil–camsı karbon yüzeyi (GC-(AF)4)  elde edilmiştir. 

Böylece yüzeydeki –NO2 grupları –NH2 gruplarına indirgenmiştir (Yu, and Downard 

2005).  GC-(AF)4 yüzeyinin elde edilmesini gösteren dönüşümlü voltamogram Şekil 

5.2’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.2 GC-(NF)4 yüzeyindeki -NO2 gruplarının -NH2 gruplarına 0,01 M HCl 
ortamında indirgenme CV voltamogramları. Tarama hızı: 200 mV/s, 
Ag/AgCl/KCldoy’e karşı 

 
 

GC-(NF)n yüzeyinin hazırlanması ve bu yüzeydeki –NO2 gruplarının –NH2 gruplarına 

indirgenmesi ile oluşan GC-(AF)n yüzeyinin oluşumu Şekil 5.3’de şematik olarak 

gösterilmiştir.  

1 

3 
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Şekil 5.3 GC-(NF)n ve GC-(AF)n yüzeylerinin hazırlanmasının şematik gösterimi 
 
 

5.1.3 Nitrofenil–camsı karbon (GC-(NF)n) ve aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)n) 
yüzeylerinin elektrokimyasal karaterizasyonu 

 
 
GC-(NF)n ve GC-(AF)n yüzeylerinin elektrokimyasal karakterizasyonu ferrisiyanür 

(Fe(CN)6
3-)  redoks probu ile yapılmıştır. GC-(NF)n yüzeyinde ortamın pH’sına göre 

farklı yük davranışı gösterecek herhangi bir grup olmayacağı düşünülmektedir. Ancak 

GC-(AF)n yüzeyleri –NH2 grupları bulundurduğu için pH değişmelerine karşı 

duyarlıdır, bu nedenle deney Britton-Robinson (BR) tampon ortamında iki farklı pH’da 

gerçekleştirilmiştir (pH 3 ve pH 8). Elektrokimyasal karakterizasyonda sıklıkla 

kullanılan iyonik bir kompleks olduğu için yüzeyin yük durumundan etlilenen 

ferrisiyanür redoks probu tercih edilmiştir. Şekil 5.4’de yalın GC ve GC-(NF)n elektrot 

yüzeyinin karakterizasyonu için ferrisiyanür (Fe(CN)6
3-) voltamogramı görülmektedir. 
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Şekil 5.4 Nitrofenil–camsı karbon (GC-(NF)n) yüzeyinin 1×10-3 M ferrisiyanür 
(Fe(CN)6

3-) redoks probu ortamında CV ile iki farklı pH’da (pH 3 ve pH 8 
olan BR tamponunda) karakterizasyonu  

 
 
Bu voltamogramlardan anlaşılacağı gibi Fe(CN)6

3- için yalın GC elektrot yüzeyinde 

elektron aktarım hızı yüksek iken, GC-(NF)n elektrot yüzeyinde pH 8 tampon ortamında 

elektron aktarımı bloke edilmiştir. pH 3 tampon ortamında ise az da olsa akım 

gözlenmektedir. CV deneyinde pH 3 ile pH 8 BR ortamındaki GC-(NF)4 yüzeyine ait 

Fe(CN)6
3- voltamogramları karşılaştırıldığında bu iki farklı pH’daki akım değerlerinin 

farklı olduğu görülmektedir.  Aşağıda yüzeylerin XPS spektrumları yorumlanırken bu 

durum daha net olarak açıklanacak ve ayrıntılı olarak tartışılacaktır. CV ve XPS 

sonuçları, NF-DAT indirgenmesi ile hazırlanan yüzeyde eser miktarda –NH2 

gruplarının da var olduğunu göstermektedir. Bu -NH2 gruplarının, yüzeye nitrofenil 

grupları bağlanırken uygulanan negatif potansiyelin nitro gruplarını kısmen indirgemesi 

sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Oluşan –NH2 grupları yüzey pKa’sından düşük 

pH değerine sahip ortamda protonlanır  (-NH3
+) ve Fe(CN)6

3-
 iyonlarını elektrostatik 

etki ile çekerek elektrot yüzeyine yaklaşmasına, bunun sonucunda elektron aktarımının 

hızlanmasına yol açar. Bu test, yüzey modifikasyonunun gerçekleştiğini ve  GC-(NF)n 

elektrot yüzeyinde –NO2 grupları yanında –NH2 gruplarının da bulunduğunu gösterir.  

 

Elektrokimyasal indirgeme ile yüzeyde miktarı artan –NH2 gruplarından dolayı GC-

(AF)n yüzeyi pH değişmelerine karşı daha duyarlı hale gelir. Aminofenilin camsı 

Yalın GC 

pH 3’de GC-(NF)4 

pH 8’de GC-(NF)4 
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karbon yüzeyindeki pKa değerinin, anilinin sulu çözeltelerdeki pKa değerinden (4,6) 

(Skoog vb. 1996) çok farklı olmadığı düşünülerek GC-(AF)n yüzeyinin elektrokimyasal 

karakterizasyonu ferrisiyanür redoks probu ile yüzeyin pKa değerinin altında ve üstünde 

olacak şekilde iki farklı pH’da yapılmıştır (yaklaşık pH 3 ve pH 8). Şekil 5.5’de yüzeyin 

ferrisiyanür voltamogramları iki farklı pH’da gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5.5 Aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)n) yüzeyinin 1×10-3 M ferrisiyanür 
(Fe(CN)6

3-) redoks probu ortamında CV ile iki farklı pH’da (pH 3 ve pH 8 
olan BR tamponunda) karakterizasyonu  

 
 
Şekil 5.5’den anlaşılacağı üzere GC-(AF)n elektrot yüzeyi düşük pH değerlerinde 

ferrisiyanüre duyarlı iken, yüksek pH değerlerinde duyarsızdır. pKa değerinden daha 

düşük pH’larda elektrot yüzeyi protonlanmış durumda (-NH3
+) iken, pKa değerinden 

daha yüksek pH’larda yüzeyde bulunan aminofenil molekülleri nötral durumdadır (-

NH2). GC-(NF)n yüzeyinin pH 3’deki voltamogramına göre daha belirgin akım 

olmasının sebebi yüzeyde -NH2 gruplarının miktarının artmış olmasıdır. Farklı 

elektrokimyasal davranışlar, yüzeyin yük özellikleri ile açıklanabilir (Li et al. 2004). 

Düşük pH’larda protonlanmış yüzey, Fe(CN)6
3-

 iyonlarını elektrostatik etki ile çekerek 

elektrot yüzeyine yaklaşmasını ve bunun sonucunda aktarımının hızlanmasına yol açar. 

Yüksek pH’larda ise bu şekilde bir elektrostatik çekme söz konusu olmadığı için 

Yalın GC 

pH 3’de GC-(AF)4 

pH 8’de GC-(AF)4 
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ferrisiyanür iyonlarının elektron transferi GC-(AF)n yüzeyi tarafından yasaklanmıştır. 

Bu etkileşme Şekil 5.6’da şematik olarak gösterilmiştir.  

 
 

 

 
Şekil 5.6 GC-(AF)n yüzeyinin pKa değerinden (4,6) daha düşük ve yüksek pH’lardaki               

yük durumu 

 
 
Ferrisiyanür testi aynı yüzeyde hem düşük pH’larda hem de yüksek pH’larda 

yapılmıştır. Bu deneme sonucunda yüzeyin yük durumunun beklendiği gibi çıkması 

GC-(AF)n modifiye yüzeyinde yüzeyde pH’ya duyarlı –NH2 gruplarının olduğunu 

kanıtlamıştır.  

 

5.1.4 Nitroazobenzen–camsı karbon (GC-(NAB)n) yüzeyinin hazırlanması  

 
 
Nitroazobenzen molekülü camsı karbon (GC) elektrot yüzeyine, nitroazobenzen 

diazonyum tuzunun (NAB-DAT) indirgenmesi ile bağlanmıştır. Öncelikle 4(4-

nitrofenilazo)anilinden yola çıkarak nitroazobenzen diazonyum tuzu (NAB-DAT) 

sentezlenmiştir. 0,1 M tetrabütilamonyum tetrafloroborat (TBATFB) destek elektroliti 

+  
+  

+  +  +  

NH2

N

H

H
N

H

H
H

NH2

pH > pKa pH < pKa 
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içeren asetonitril ortamında NAB-DAT’ın 1,0×10-3 M’lık çözeltisi hazırlanmıştır. Camsı 

karbon elektrot yüzeyine, 1,0×10-3 M’lık NAB-DAT çözeltisi ortamında dönüşümlü 

voltametri tekniği ile +0,4/-0,6 V potansiyel aralığında, nitroazobenzen molekülleri 

bağlanmıştır. Nitroazobenzen ile modifiye edilen elektrot kısaca GC-(NAB)n şeklinde 

gösterilir. 1,0×10-3 M’lık NAB-DAT ortamında dönüşümlü voltametri tekniğinde dört 

CV çevrimi ile elde edilen modifikasyon voltamogramı Şekil 5.7’de görülmektedir.  

 

 

Şekil 5.7 1,0×10-3 M nitroazobenzen diazonyum tuzunun 0,1 M tetrabütilamonyum 
tetrafloroborat destek elektroliti içeren asetonitril ortamında camsı karbon 
yüzeyine dört döngülü CV ile modifikasyon voltamogramı. Tarama hızı: 200 
mV/s, Ag/AgNO3 (0,01 M)’a karşı 

 
 
Şekil 5.7’de görüldüğü gibi ilk döngüde gözlenen indirgeme akımı, sonraki döngülerde 

azalmış, üç ve dördüncü döngülerde indirgenme akımı hemen hemen sıfırlanmıştır. 

Bunun sebebi ise nitrofenil yüzeyinin hazırlanması kısmında tartışıldığı gibi yüzeye 

bağlanmış nitroazobenzen moleküllerinin, çözeltideki yüklü diazonyum katyonlarının 

elektron transferine izin vememesidir. 

 

5.1.5 Aminoazobenzen–camsı karbon (GC-(AAB)n) yüzeyinin hazırlanması  

 

Aminoazobenzen–camsı karbon (GC-(AAB)n) yüzeyinin hazırlanması için önce 

yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatılan nitroazobenzen-camsı karbon yüzeyi elde 

edilmiştir. GC-(AAB)n yüzeyi, GC-(NF)n yüzeyinden GC-(AF)n yüzeyinin elde 

edilmesinde olduğu gibi 0,01 M HCl ortamında GC-(NAB)n yüzeyinin elektrokimyasal 

1 

4 
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indirgenmesiyle hazırlanmıştır. GC-(NAB)n yüzeyindeki –NO2 gruplarının –NH2 

gruplarına (Yu, and Downard 2005), sulu ortamda 0,0/1,3 V potansiyel taramasıyla 

indirgenerek GC-(AAB)n yüzeyinin elde edilmesini gösteren dönüşümlü voltamogram 

Şekil 5.8’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 5.8 GC-(NAB)n yüzeyindeki -NO2 gruplarının -NH2 gruplarına 0,01 M HCl 
ortamında indirgenme CV voltamogramları. Tarama hızı: 200 mV/s, 
Ag/AgCl/KCldoy’e karşı 

 
 
GC-(NAB)n yüzeyinin hazırlanması ve bu yüzeydeki –NO2 gruplarının –NH2 gruplarına 

indirgenmesi Şekil 5.9’da şematik olarak gösterilmiştir. 

 

N N

GC NAB-DAT

+

-N2

N N NO2
+ 6e-

N N NH2

GC-(NAB)n GC-(AAB)n

6H+

O2N
+ e-

N2

GC

+ N NO2N

+ 2 H2O+

 

 

Şekil 5.9 GC-(NAB)n ve GC-(AAB)n yüzeylerinin hazırlanmasının şematik gösterimi 
 
 

1 

3 
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5.1.6 Nitroazobenzen–camsı karbon (GC-(NAB)n) ve aminoazobenzen–camsı 
karbon (GC-(AAB)n) yüzeylerinin elektrokimyasal karakterizasyonu 

 
 
GC-(NAB)n ve GC-(AAB)n yüzeylerinin elektrokimyasal karakterizasyonu, GC-(NF)n 

ve GC-(AF)n yüzeylerinde olduğu gibi, ferrisiyanür redoks probu ile yapılmıştır. GC-

(NAB)n yüzeyinde GC-(NF)n yüzeyinde olduğu gibi bir miktar –NH2 grubu bulunduğu 

düşünülmektedir. –NH2 grupları bulunduğunu düşündüğümüz GC-(AAB)n ve GC-

(NAB)n yüzeylerinin, GC-(AF)n yüzeyinde olduğu gibi pH değişmelerine karşı duyarlı 

olması beklenir, bu nedenle deney Britton-Robinson (BR) tampon ortamında iki farklı 

pH’da gerçekleştirilmiştir (pH 3 ve pH 8). Şekil 5.10’da yalın GC ve GC-(NAB)n 

elektrot yüzeyinin karakterizasyonu için Fe(CN)6
3-

 voltamogramı görülmektedir. 

 

 

Şekil 5.10 Nitroazobenzen–camsı karbon (GC-(NAB)n) yüzeyinin 1×10-3 M ferrisiyanür 
(Fe(CN)6

3-) redoks probu ortamında CV ile iki farklı pH’da (pH 3 ve pH 8 
olan BR tamponunda) karakterizasyonu  

 
 
Bu voltamogramlardan anlaşılacağı üzere, yalın GC yüzeyi Fe(CN)6

3-‘e karşı 

duyarlıyken,  pH 8 tampon ortamında GC-(NAB)n yüzeyi Fe(CN)6
3-‘e karşı duyarsızdır. 

pH 3 tampon ortamında ise, akım pH 8 tampon ortamına göre bir miktar artmıştır. Fakat 

bu artış GC-(NF)n yüzeyinde olduğu kadar belirgin değildir. Diazonyum tuzunun 

indirgenmesi sırasında oluşan -NH2 gruplarının varlığı, GC-(NAB)n ve GC-(NF)n 

Yalın GC 

pH 3’de GC-(NAB)4 

pH 8’de GC-(NAB)4 
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yüzeylerinde yapılan bu test ile kanıtlanmıştır. Bu sonuç aşağıda verilecek olan XPS 

yöntemi ile de desteklenmiştir.  

 

GC-(AAB)n yüzeyi de –NH2 grupları bulundurduğu için pH değişmelerine karşı 

duyarlıdır. Aminoazobenzen camsı karbon yüzeyindeki pKa değerinin, aminoazobenzen 

molekülünün sulu çözeltilerdeki pKa değerinden (yaklaşık 3) (Cilento 1959) çok farklı 

olmadığı düşününmektedir (Erdoğru 2006). Bu nedenle yüzeyinin elektrokimyasal 

karakterizasyonu ferrisiyanür redoks probu ile iki farklı pH’da yapılmıştır (pH 3 ve pH 

8).   Şekil 5.11’de yüzeyin ferrisiyanür voltamogramları verilmiştir. 

 

Şekil 5.11 Aminoazobenzen–camsı karbon (GC-(AAB)n) yüzeyinin 1×10-3 M 
ferrisiyanür (Fe(CN)6

3-) redoks probu ortamında CV ile iki farklı pH’da 
(pH 3 ve pH 8 olan BR tamponunda) karakterizasyonu  

 
 
Görüldüğü gibi GC-(AAB)n elektrot yüzeyi GC-(AF)n yüzeyinde olduğu gibi, düşük pH 

değerlerinde ferrisiyanüre duyarlı iken, yüksek pH değerlerinde duyarsızdır. Şekil 5.10 

ile Şekil 5.11 karşılaştırıldığında, yüzey hazırlanırken uygulanan elektrokimyasal 

indirgeme ile yüzeydeki –NH2 gruplarının miktarında artış olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

test ile GC elektrot yüzeyine nitroazobenzen moleküllerinin bağlandığı ve negatif 

potansiyel uygulanarak bu yüzeydeki -NO2 gruplarının -NH2 gruplarına indirgendiği 

kanıtlanmıştır. Şekilde görüldüğü gibi GC-(AAB)n yüzeyinin ortamın pH’sına karşı 

duyarlılığı GC-(AF)n yüzeyine göre fazladır. 

Yalın GC 

pH 3’de GC-(AAB)4 

pH 8’de GC-(AAB)4 



 59 

 

5.1.7 Azobenzen–camsı karbon (GC-(AB)n) yüzeyinin hazırlanması  

 

Camsı karbon (GC) elektrodun azobenzen molekülü ile modifiye edilmesi azobenzen 

diazonyum tuzunun (AB-DAT)  indirgenmesi ile gerçekleşmiştir. 4-Fenilazoanilin’den 

yola çıkarak AB-DAT sentezlenmiştir. Sentezlenen AB-DAT’ın 1,0×10-3 M’lık çözeltisi 

yukarıda anlatılan yüzelerde olduğu gibi, 0,1 M tetrabütilamonyum tetrafloroborat 

destek elektroliti içeren asetonitril ortamında hazırlanmıştır. Camsı karbon elektrot 

yüzeyine, 1,0×10-3 M’lık AB-DAT çözeltisi ortamında, +0,4/-0,7 V potansiyel 

aralığında dönüşümlü voltametri tekniği kullanılarak azobenzen molekülleri 

bağlanmıştır. Azobenzen ile modifiye edilen elektrot kısaca GC-(AB)n şeklinde 

gösterilmiştir. GC-(AB)n yüzeyinin modifikasyon voltamogramı Şekil 5.12’de 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 5.12 1,0×10-3 M azobenzen diazonyum tuzunun 0,1 M tetrabütilamonyum 
tetrafloroborat destek elektroliti içeren asetonitril ortamında camsı karbon 
yüzeyine dört döngülü CV ile modifikasyon voltamogramı. Tarama hızı: 
200 mV/s, Ag/AgNO3 (0,01 M)’a karşı 

 
 
Yukarda anlatılan yüzeylerde olduğu gibi, ilk döngüde gözlenen indirgeme akımı, 

sonraki döngülerde azalmış, üç ve dördüncü döngülerde indirgenme akımı hemen 

hemen sıfırlanmıştır. Şekil 5.13’de GC-(AB)n yüzeyinin hazırlanması şematik olarak 

gösterilmiştir. 

1 

4 
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N N

GC AB-DAT

+

-N2
N N

GC-(AB)n

+ e-
N2

GC

+ N N

 

Şekil 5.13 GC-(AB)n yüzeyinin hazırlanmasının şematik gösterimi 
 
 

5.1.8 Azobenzen–camsı karbon (GC-(AB)n) yüzeyinin elektrokimyasal  
karaterizasyonu 

 
GC-(AB)n yüzeyinin elektrokimyasal karakterizasyonu, daha önce anlatılan yüzeylerde 

olduğu gibi, ferrisiyanür redoks probu ile yapılmıştır. Bu yüzeyde ortamın pH’sına göre 

farklı yük davranışı gösterecek herhangi bir grup yoktur, ancak diğer yüzeyler ile 

karşılaştırmak amacı ile deney Britton-Robinson (BR) tampon ortamında iki farklı 

pH’da gerçekleştirilmiştir (pH 3 ve pH 8). Şekil 5.14’de yalın GC ve GC-(AB)n elektrot 

yüzeyinin karakterizasyonu için Fe(CN)6
3-

 voltamogramı görülmektedir.  

 
 

Şekil 5.14 Azobenzen–camsı karbon (GC-(AB)n) yüzeyinin 1×10-3 M ferrisiyanür 
(Fe(CN)6

3-) redoks probu ortamında CV ile iki farklı pH’da (pH 3 ve pH 8 
olan BR tamponunda) karakterizasyonu  

 
 
Bu voltamogramlardan anlaşılacağı üzere Fe(CN)6

3- için yalın GC elektrot yüzeyinde 

elektron aktarım hızı yüksek iken, GC-(AB)n elektrot yüzeyinde hem pH 3 tampon 

Yalın GC 

pH 3’de GC-(AB)4 

pH 8’de GC-(AB)4 
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ortamında hem de pH 8 tampon ortamında elektron aktarımı bloke edilmiştir. Bu test 

yüzey modifikasyonunun gerçekleştiğini gösterir. GC-(AB)n elektrot iki farklı pH 

ortamında aynı davranışı sergilemiştir. Bu sonuç, GC-(AB)n yüzeyinde ortamın pH 

değerinden etkilenebilecek fonksiyonlu grup olmadığını ispatlar. 

 

5.2 Hazırlanan Yüzeylerin Spektroskopik Karakterizasyonu 

 

5.2.1 X-ışınları fotoelektron spektroskopisi yöntemi ile karakterizasyon 

 
 
Hazırlanan beş yüzeyin X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) yöntemi ile 

karakterizasyonu yapılmıştır. Şekil 5.15’de GC-(NF)4, GC-(AF)4, GC-(NAB)4, GC-

(AAB)4, GC-(AB)4 ve yalın GC yüzeylerine ait XPS genel tarama spektrumları 

verilmiştir. GC-(NF)4, GC-(AF)4, GC-(NAB)4, GC-(AAB)4, GC-(AB)4 yüzeylerinin 

genel tarama spektrumunda, Şekil 5.21’den görüldüğü gibi 285 eV’de C1s, 400 eV 

civarında N1s ve 530 eV’de O1s pikleri gözlenmiştir. Yalın GC yüzeyinde beklenmeyen 

O1s piki yüzey oksidasyonu (Jaramillo et al. 1999)  ve imalat esnasında GC yapısında 

bulunan oksijenden kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer yüzeylerde yüzey filminin 

yapısına göre C1s, N1s ve O1s piklerinin şiddeti ve kısmen bağ enerjisi değişmektedir. 

Aşağıda bu piklerin özellikleri her bir yüzey için ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. 
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Şekil 5.15 GC-(NF)4, GC-(AF)4, GC-(NAB)4, GC-(AAB)4, GC-(AB)4 ve yalın GC  
yüzeylerine ait XPS genel tarama spektrumu 

 
 
Hazırlanan yüzeylerin N1s bölgesi taramaları Şekil 5.16’de verilmiştir. GC-(NF)4 ve 

GC-(NAB)4 yüzeylerinin N1s bölge taraması spektrumlarında iki farklı pik gözlenmiştir. 

Bunlar, her iki yüzey için de 400.0 eV ve 406.0 eV’da sırasıyla –NH2 ve –NO2 

gruplarına ait piklerdir. 

 

 

 

Şekil 5.16 Yüzeylerin N1s  bölgesi için XPS spktrumları, a) GC-(NF)4, GC-(AF)4 ve 
yalın GC  yüzeyleri, b) GC-(NAB)4, GC-(AAB)4, GC-(AB)4, GC-(AB)4

* 
(0,01M HCl ortamında 0/-1,3V arasında taranmış GC-(AB)4 yüzeyi) ve yalın 
GC  yüzeyleri 

 
 
Şekil 5.16.b’de GC-(AB)4 yüzeyinde azo gruplarına ait 400 eV’de beklenen pikler 

görülmektedir. GC-(NAB)4 ve GC-(AAB)4 yüzeylerinde ise azo grubuna ait bu piklerin 

şiddetinin GC-(AB)4 yüzeyine göre arttığı gözlenmiştir. Bu artışın nedeni –N=N- 

azotlarına ilaveten modifikasyon esnasında indirgenmeden dolayı oluşan amin 

azotlarıdır. GC-(NAB)4 yüzeyinde –NH2 grubu olmaması gerekirken bu yüzeylerin 

spektrumlarında 406 eV’de –NO2 azotuna ilaveten 400 eV’de bir amin piki 

gözlenmiştir. Bu pikin, nitro grubu bulunduran diazonyum tuzlarının (NAB-DAT), 

indirgenerek yüzeye bağlanması esnasında uygulanan negatif potansiyelden dolayı 

meydana gelen amin gruplarına ait olduğu düşünülmüştür. Literatürde bazı 

araştırmacılar nitro grubu bulunduran yüzeylerde amin gruplanının modifikasyon 

esnasında değil XPS deneyi esnasında oluştuğunu ileri sürmüşlerdir (Adenier et al. 

2005). Literatürde bu konu ile ilgili başka bir açıklama ise nitro grubu içeren 
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moleküllerin yüzeye bağlanması esnasında amin grupları yerine azo gruplarının 

oluştuğu ileri sürülmüştür (Hurley and McCreery 2004). GC-(NAB)4 yüzeyinin 0,01 M 

HCl ortamında elektrokimyasal indirgenmesi sonucunda oluşan GC-(AAB)n yüzeyinde 

406 eV’deki nitro pikinin azaldığı ve 400 eV’deki amin + azo pikinin ise beklendiği 

gibi arttığı gözlenmiştir. Ancak nitro pikinin tamamen kaybolmadığı dolayısıyla yüzeye 

bağlı nitro gruplarının elektrokimyasal yöntemlerle tamamen amin gruplarına 

indirgenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.  Aynı durum Şekil 5.16a’da görüldüğü 

gibi  GC-(NF)4 ve GC-(AF)4 yüzeylerinde de gözlenmiştir.  Nitro grubu bulunduran 

yüzeylerin indirgenmesi ile amin bulunduran yüzeylerin elde edilmesi, bu yüzeylere 

karboksilik asit bulunduran moleküllerin kimyasal olarak bağlanması bakımından 

önemlidir. Bunun için yüzeyde sadece amin grubunun bulunması gereklidir. GC-

(NAB)4 ve GC-(NF)4 yüzeylerinde gözlediğimiz bu davranış bu konuda çalışan diğer 

gruplar tarafından da gözlenmiştir. Downard ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 

nitrofenil indirgenmesinin verimliliği geniş bir şekilde tartışılmıştır (Yu et al. 2007). 

Aynı durum Lyskawa ve Belanger tarafından da gözlenmiş ve sadece amin grupları 

ihtiva eden bir yüzey elde etmek için aminofenil diazonium katyonlarının kullanılması 

önerilmiştir (Lyskawa and Bélanger 2006).   

 

GC-(AB)*4, GC-(AB)4 yüzeyinin 0,01 M HCl ortamında 0/-1,3 V arasında taranması ile 

elde edilmiştir. GC-(AB)*4 yüzeyinin XPS spektrumu Şekil 5.16b’de gösterilmiştir. 

Negatif taramanın, yüzey filminde incelme ve dolayısıyla -N=N- pikinde azalma dışında 

başka bir değişiklik oluşturmadığı gözlenmiştir. Bu sonuç elipsometri yöntemi ile 

bulunan kalınlık sonuçları ile oldukça tutarlıdır. GC-(NF)n ve GC-(NAB)n  yüzeylerine 

negatif potansiyel taraması yapılması sonucunda oluşan GC-(AF)n ve GC-(AAB)n 

yüzeylerinin kalınlıkları tarama yapılmadan önceki kalınlıklardan oldukça ince 

çıkmıştır.  

 

Şekil 5.17’de modifikasyonun hemen sonrasında ve açık atmosferde yedi gün 

bekledikten sonraki GC-(AB)4 yüzeyine ait O1s ve N1s bölge taraması spektrumları 

verilmiştir. Bu deney yüzey kararlığı hakkında bilgi edinmek amacı ile yapılmıştır. 
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Şekil 5.17 Modifikasyondan hemen sonra ve modifikasyondan 7 gün sonra alınmış GC-
(AB)4 yüzeyi XPS spektrumlarının yalın GC yüzeyi spektrumu ile 
karşılaştırması a) O1s bölgesi için b) N1s bölgesi için 

 

Yukarıdaki şekilde yalın GC elektrot yüzeyinde görülen O1s ve N1s pikleri elektrot 

temizleme işlemi sırasında yüzeye adsorblanan türlerden (Lyskawa and Belanger 2006) 

veya yüzey oksidasyonu (Jaramillo et al. 1999) ile imalatı esnasında GC yapısında 

bulunan safsızlıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir (Zhang et al. 2001). Şekil 5.17 

incelendiğinde açık atmosferde bekletilmiş yüzeydeki O1s piklerinin, GC’nin atmosferik 

oksitlenmesinden dolayı, yüzeydeki oranı 4.5%’dan 8.1%’e artmıştır. N1s oranında ise 

14.3%’den 11.7%’ye küçük bir azalma söz konusudur. Bu durum GC-(AB)n yüzeyinin 

atmosferik şartlara oldukça dayanıklı olduğunu gösterir. 

 

5.2.2 FTIR tekniği ile karakterizasyon 

 
 
Fourier dönüşümlü IR spektroskopisi (FTIR) ile GC-(NF)n, GC-(AF)n GC-(NAB)n, GC-

(AAB)n ve GC-(AB)n yüzeylerinin karakterizasyonunda, öncelikle yalın GC yüzeyinin 

IR spektrumu alınmış ve bu spektrum yüzeylerin IR spektrumundan çıkarıldığında 

aradaki fark spektrum, yüzeydeki organik filme ait hale gelmiştir. Spektrumlar, IR 

ışınlarının birçok kez yüzey ile temas etmesiyle, 256 tarama sayısında, çok ince 

filmlerin karakterizasyonuna olanak sağlayan Ge kristalli yansıması azaltılmış 

(Attenuated Total Reflactance) FTIR-ATR yöntemiyle alınmıştır. Dedektör olarak 

döteryumlanmış triglisin sülfat (DTGS) dedektör kullanılmıştır. IR spektrumlarında 

3400 cm-1’de beklenen N-H titreşimlerine ait band (Silverstein et al. 1998) yüzey 



 65 

spektrumlarında gözlenememiştir. Ancak elde edilen spektrumlarda, yüzeylerdeki -NH2 

grubunun varlığı 1630 cm-1 civarındaki N-H düzlem içi eğilme (Erdik 2007) ve 1250 

cm-1 civarındaki –NH2 grubuna ait C-N gerilme titreşimleri ile anlaşılmıştır. 3400 cm-

1’de olması gereken N-H titreşimlerine ait pikin gözlenememesinin sebebi N-H 

moleküllerinin yüzeyle yaptığı açı olduğu düşünülmüştür. Çünkü RAIRS, yüzeydeki 

gruplardan yüzeyle dik pozisyonda bulunanların yaptğı titreşimleri algılayabilir (G. 

Attard and C. Barnes 1998). Yüzeye bağlı bulunan N-H gruplarının yüzeye dik 

konumda olmamaları ve bundan dolayı 3400 cm-1’de olması gereken N-H titreşimlerine 

ait bandların gözlenememesi, hazırlanan yüzeylerde –NH2 gruplarının bulunmadığı 

anlamına gelmez. Şekil 5.18’de GC-(NF)20 yüzeyine ait spektrum görülmektedir.  

 

 

Şekil 5.18 GC-(NF)20 yüzeyine ait FTIR-ATR spektrumu 
 
 
Şekil 5.18’de görülen 826 cm-1’deki geniş band, hem yüzeydeki -NO2’ye ait gerilme 

(Erdik 2007),  hem de aromatik halkaya ait substitientten kaynaklanan düzlem dışı C-H 

eğilmelerine aittir (Smith 1998). 1336 cm-1’deki band ise  -NO2 grubuna ait simetrik 

gerilme titreşimlerine aittir. -NO2 gruplarına ait asimetrik gerilme titreşimleri 1510 cm-

1’de, yüzey yapısında bulunan aril halkasına ait -C=C- gerilmeleri ise 1588 cm-1’de 

görülmektedir. 1635’deki zayıf band ise  -NH2’e ait düzlem içi eğilme titreşimleridir 

NO
2
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(Erdik 2007). Böylece, yüzeyin diazonyum indirgenmesi ile hazırlanması sırasında az 

miktarda oluşan –NH2 grupları, XPS metodundan sonra bir kez de FTIR yöntemi ile 

kanıtlanmıştır. Ayrıca yukarıda bahsedilen pikler, GC-(NF)n  yüzeyinde aromatik halka 

ve –NO2 grupları bulunduğunu ispat etmiştir.  

 

Şekil 5.19’da GC-(AF)20 yüzeyine ait spektrum görülmektedir.  

 

 

Şekil 5.19 GC-(AF)n yüzeyine ait FTIR-ATR spektrumu 
 
 
GC-(NF)20 yüzeyinin elektrokimyasal yöntemle asidik ortamda indirgenmesi ile 

hazırlanan GC-(AF)20 yüzeyine ait Şekil 5.19’da görülen 1246 cm-1’deki band  -NH2 

grubuna ait -C-N- titreşimlerine karşılık gelir. GC-(NF)20 yüzeyinde görülmeyen bu pik, 

yüzeye negatif potansiyel uygulanması ile yüzeyde miktarı artan -NH2 guplarından 

dolayı ortaya çıkmıştır. -NO2 gruplarına ait simetrik gerilme titreşimleri 1336 cm-1’de, 

asimetrik gerilme titreşimleri ise 1499 cm-1’de, GC-(NF)20 yüzeyine göre band 

şiddetleri azalmış olarak bulunmaktadır. Bu durum, XPS yöntemi ile yapılan 

karakterizasyonu desteklemektedir. XPS deneylerinde de gözlendiği gibi 

elektrokimyasal indirgeme ile yüzeydeki –NO2 gruplarını tamamen –NH2’ye 

NH2
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dönüştürmenin mümkün olmadığı IR deneyleri ile de kanıtlanmıştır. Yüzey yapısında 

bulunan aril halkasına ait -C=C- gerilmeleri 1550 cm-1’de görülmektedir. 1653’deki 

band ise  -NH2’e ait düzlem içi eğilme titreşimleridir (Erdik 2007). 

 

Şekil 5.20’de GC-(NAB)20 yüzeyine ait spektrum görülmektedir.  

 

 

Şekil 5.20 GC-(NAB)20 yüzeyine ait FTIR-ATR spektrumu 
 
 
Şekil 5.20’de görülen 788 cm-1’deki geniş band yüzeydeki -NO2’ya ait makas hareketini 

gösterir (Erdik 2007). 1257 cm-1’deki band ise  -NH2 grubuna ait -C-N- titreşimlerine 

aittir. 1336 cm-1’de NO2 grubunun simetrik gerilme titreşimlerine ait band belirgin 

şekilde görülmektedir. 1445 cm-1’de -C-N=N- grubuna ait titreşim bandları 

görülmektedir. 1488 cm-1’de görülen banda ait omuz  -NO2 gruplarının asimetrik 

gerilme titreşimlerine karşılık gelir, ayrıca bu bandda aromatik halkaya ait eğilmeler ile 

-N=N- grubuna ait titreşimler içiçe geçmiş haldedir. Yüzey yapısında bulunan aril 

halkasına ait -C=C- gerilme titreşimleri ise 1581 cm-1’de görülmektedir (Williams and 

Fleming 1995). 1643 cm-1’deki zayıf band ise  -NH2’e ait düzlem içi eğilmelerine aittir 

(Erdik 2007). Bu bandlar  yüzeyde aromatik halka, -NO2 grupları ve -N=N- grupları 

N N NO2
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olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca GC-(NF)n yüzeyinde de olduğu gibi 1643 cm-1 ve 1257 

cm-1’deki bandlar yüzeyde diazonyum indirgemesi sırasında oluşan –NH2 gruplarını 

göstermektedir. Bu sonuç XPS methodundan alınan sonuçlar ile tutarlıdır (Anariba et al. 

2006). 

 

Şekil 5.21’de GC-(AAB)20 yüzeyine ait spektrum görülmektedir.  

 

 

Şekil 5.21 GC-(AAB)20 yüzeyine ait FTIR-ATR spektrumu 
 
 
GC-(NAB)n yüzeyinin elektrokimyasal yöntemle asidik ortamda indirgenmesi ile 

hazırlanan GC-(AAB)20 yüzeyine ait Şekil 5.21’de görülen 1251 cm-1’deki band  -NH2 

grubuna ait -C-N- titreşimleri içindir. GC-(NAB)20 yüzeyinde bu pik, yüzeye negatif 

potansiyel uygulanması ile yüzeyde miktarı artan -NH2 guplarından dolayı artmıştır. 

Ayrıca GC-(NAB)20 yüzeyinde 788 cm-1’deki -NO2’ye ait makas hareketini gösteren 

geniş band kaybolmuştur.  -NO2   gruplarına   ait simetrik  gerilme  titreşimleri  1335 

cm-1’de, asimetrik gerilme titreşimleri ise 1515 cm-1’de, GC-(NAB)20  yüzeyine  göre 

band şiddetleri azalmış olarak bulunmaktadır. Bu durum da XPS yöntemi ile yapılan 

karakterizasyonda bulunan, elektrokimyasal indirgeme ile yüzeydeki –NO2 gruplarını 

N N NH2
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tamamen –NH2 gruplarına dönüştürmenin mümkün olmadığı sonucunu 

desteklemektedir. 1452 cm-1’de C-N=N grubuna ait titreşim bandları gözlenmiştir. 1481 

cm-1’deki bandda aromatik halkaya ait eğilmeler ile -N=N- grubuna ait titreşimler içiçe 

geçmiş haldedir. Yüzey yapısında bulunan aril halkasına ait -C=C- gerilmeleri  1589 

cm-1’de görülmektedir. 1654’deki band ise  -NH2’ye ait düzlem içi eğilme titreşimlerine 

karşılık gelir (Erdik 2007). Bu bandın şiddeti de elektrokimyasal indirgemeden dolayı 

artmıştır.  

 

Şekil 5.22’de GC-(AB)20 yüzeyine ait spektrum görülmektedir.  

 

 

Şekil 5.22 GC-(AB)20 yüzeyine ait FTIR-ATR spektrumu 
 
 
Şekil 5.22’de görülen 744 cm-1’deki band aril halkasına ait -C-H eğilme hareketini 

göstermektedir (Anariba et al. 2006). 1476 cm-1’de gözlenen band azo grubuna, 1550 

cm-1’deki band ise aromatik halkanın -C=C- gerilme titreşimlerine aittir (Williams and 

Fleming 1995).  GC-(AB)n yüzeyinin yapısında bulunan -N=N- grupları ve aromatik 

halkaya ait bandlar FTIR spektrumunda gözlenmektedir.  

 

N N
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FTIR ile yapılan GC-(NF)n, GC-(AF)n GC-(NAB)n, GC-(AAB)n ve GC-(AB)n 

yüzeylerinin karakterizasyonu XPS yöntemi ile elde edilen sonuçları desteklemektedir. 

Buna göre, nitro grubu içeren diazonyum tuzu indirgemesi ile hazırlanan yüzeylere 

negatif potansiyel uygulanması sırasında yüzeyde az miktarda amin gupları meydana 

gelmektedir. Ayrıca nitro grupları ihtiva eden yüzeylerin asidik ortamda negatif 

potansiyel uygulanarak indirgenmesi ile yüzeydeki tüm nitro grupları amin gruplarına 

indirgenemez. Yüzeyde bir miktar amin grupları kalır.  

 

5.3 Modifiye Yüzeylerde Film Kalınlıklarının Elipsometrik Metod ile Belirlenmesi 

 
 
İnce filmlerle kaplı modifiye yüzeylerin kalınlıkları birkaç farklı teknik ile 

belirlenebilmektedir. Bu tekniklerden AFM, profilometri, XPS, IR, konfokal 

mikroskop, elipsometri ve SPR tekniklerinin genel prensibi teorik kısımda 

özetlenmiştir. Yüzey kalınlıklarının belirlenmesi modifiye yüzeylerin uygulama alanı 

açısından önemli olduğu gibi yüzey yapısının aydınlatılması açısından da oldukça 

önemlidir. Bu tez çalışmasında kalınlık ve elektrokimyasal ölçümler ile hazırlanan 

yüzeylerin yapısının anlaşılması amaçlanmıştır. Ayrıca yüzeyde oluşan filmlerin çoklu 

tabakalar mı yoksa tekli tabakalar mı oluşturdukları araştırılmıştır. Modifiye yüzeyler 

günümüzde birçok çalışmada sensör olarak, moleküler elektronikte bağlaç olarak veya 

elektrokimyasal kinetik çalışmalarında elektron aktarım mekanizmalarının 

açıklanmasında kullanılmaktadır. Hazırlanan GC-(NF)n, GC-(AF)n, GC-(NAB)n, GC-

(AAB)n ve GC-(AB)n yüzeylerin kararlı olduğu bilinmektedir (Nowak 2004). Ancak bu 

yüzeylerin film kalınlığı ile ilgili literatürde çok az sayıda çalışma vardır (Anariba et al. 

2003, Brooksby and Downard 2004, Harper et al. 2007, Ghorbal et al. 2008). 

Yüzeylerin oluşumunu ve mekanizmasını anlayabilmek için kalınlık ölçümleri 

önemlidir. Örneğin oluşan yüzeylerin çoklu tabakalar mı yoksa tekli tabakalar mı 

oluşturdukları bu yüzeylerin kullanım alanı açısından önem arz etmektedir. 

  

Bu tez çalışmasında, hazırlanan beş farklı modifiye elektrodun film kalınlıklarının, belli 

bir potansiyel aralığında CV çevrimi sayısından ve sonikasyon süresinden nasıl 

etkilendiği araştırılmıştır. Brooksby ve Downard yaptığı bir çalışmada diazonyum tuzu 

indirgenmesi ile hazırlanan filmlerin yapısına etki eden 5 önemli faktör olduğu 
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belirtilmiştir (Brooksby and Downard 2004). Bunlar, modifikasyon süresi, uygulanan 

potansiyel, substratın cinsi, diazonyum tuzunun türü ve konsantrasyonudur. Literatürde 

sonikasyonun ve sonikasyson süresinin film kalınlığı üzerine etkisi konusunda bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tez çalışmasında diazonyum filmleri GC yüzeyine 

dönüşümlü voltametri tekniği ile bağlanmıştır. Potansiyel aralıkları değitirilmeden CV 

çevrimi sayısının ve sonikasyon süresinin film kalınlığı üzerine etkisi incelenmiştir. 

Hazırlanan yüzeylerin kalınlıkları her elektrot yüzeyinde mümkün olduğunca en az üç 

farklı noktadan ölçümler alınarak ve her yüzey en az üç kere hazırlanarak belirlenmiştir.  

 

Hazırlanan yüzeylerin film kalınlıkları, sonikasyon işlemine tabi tutulmadığı zaman, 

aynı elektrodun farklı noktaları için oldukça farklı değerlerde çıkmıştır. Bu durum, 

yüzeye film kaplanması sırasında kovalent bağlanmanın yanısıra yüzeyin belirli 

kısımlarında adsorbsiyon ve kümeleşmenin olabileceğini düşündürmüştür. Olası 

adsorbe olmuş türlerin giderilmesi ve yüzeyin daha homejen hale gelmesi için, yüzey 

hazırlandıktan sonra aktif karbonda bekletilmiş asetonitril içerisinde sonikasyon 

işlemine tabi tutulmuştur. Sonikasyon işleminden sonra, aynı elektrodun farklı 

noktalarında ölçülen kalınlıklar birbirleri ile oldukça tutarlı bulunmuştur. Bu sonuç bizi, 

CV çevrimi sayısının yanı sıra sonikasyon işlemi süresinin de film kalınlığına etkisini 

incelemeye yönlendirmiştir. Beş farklı modifiye yüzey için CV çevrim sayısı ve 

sonikasyon süresi değiştirilerek film kalınlığı takip edilmiştir. Potansiyel taraması 

sırasındaki çevrim sayısının ve yüzey hazırlandıktan sonra yapılan sonikasyon işlemi 

süresinin, yüzeydeki film kalınlığına etkisini incelemek, yüzeyde moleküler boyutta 

meydana gelen olayları anlayabilmek açısından oldukça önemlidir. Bu tez çalışmasında 

hazırlanan modifiye yüzeylerden GC-(NF)n ve GC-(AF)n’nin yapısı Şekil 5.3’de, GC-

(NAB)n ve GC-(AAB)n yüzeylerinin yapısı Şekil 5.9’da, GC-(AB)n yüzeyinin yapısı ise 

Şekil 5.13’de verilmiştir. Brooksby ve Downard’ın yaptıkları bir çalışmada GC-(NF)n 

ve GC-(NAB)n yüzeylerinin teorik tek tabaka kalınlıkları sırasıyla 0,79 ve 1,26 nm’dir 

(Brooksby and Downard 2004). Şekil 5.3’den anlaşılabileceği gibi, GC-(AF)n yüzeyinin 

teorik kalınlığının GC-(NF)n yüzeyinin teorik kalınlığına çok yakın olması beklenir. 

Aynı benzerliğin GC-(NAB)n yüzeyi ile GC-(AAB)n ve GC-(AB)n yüzeyleri arasında da 

olması beklenir. 
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Hazırlanan yüzeylerin elipsometri ölçümleri ELX-02C (Germany) elipsometri cihazıyla 

yapılmıştır. Bütün kalınlıklar 70° açıyla 532 nm dalga boyunda ölçülmüştür. 

Modellemede, dört faz (hava/organik tabaka/camsı karbon/grafit) esas alınmıştır. Kırma 

indisleri sırasıyla 1,0000; 1,4600; 1,9000, 3,0841 ve imajiner k sabitleri sırasıyla 

0,0000; 0,0000; -0,8100 ve -1,7820 olarak alınmıştır. 

 

5.3.1 Sonikasyon işlemine tabi tutulmamış yüzeylerin film kalınlıkları 

 
 
GC-(NAB)n ve GC-(NF)n yüzeyleri Bölüm 5.1.1 ve Bölüm 5.1.3’de anlatıldığı şekilde 

modifiye edilmiştir. Modifikasyon işlemleri 4 ve 10 olmak üzere iki farklı CV çevrimi 

sayısında gerçekleştirilmiştir. Modifikasyon işleminden sonra yüzeye sonikasyon işlemi 

yapılmamıştır. Bu şartlarda hazırlanan GC-(NAB)n ve GC-(NF)n yüzeylerinin 

elipsometrik teknik ile belirlenen kalınlıkları sırasıyla Çizelge 5.1 ve Çizelge 5.2’de 

verilmiştir. Çizelgelerde verilen her sütun farklı bir elektrot yüzeyine aittir, ayrıca her 

satır o elektrot yüzeyi için farklı bir noktadan alınmış kalınlık ölçümünü göstermektedir. 
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Çizelge 5.1  Sonikasyon işlemi görmemiş GC-(NAB)4 ve GC-(NAB)10 yüzeyleri 
için elipsometri tekniği ile belirlenen film kalınlıkları (nm) 

 

 GC-(NAB)4 GC-(NAB)10 GC-(NAB)10 GC-(NAB)10 

 6,1 4,3 8,4 3,0 

 6,2 1,3 7,1 6,9 

 2,1 1,3 7,1 7,6 

 3,4 1,3  12,4 

 3,5 14,2  1,2 

 4,1 3,0  2,4 

 4,2 3,0  5,2 

 3,4 3,0  3,2 

  2,4  3,2 

  3,1   

  2,5   

  1,2   

  5,3   

  4,5   

  4,2   

Ortalama: 4,1 3,7 7,5 5,0 

Standart Sapma: 1,4 3,2 0,7 3,5 
 

Çizelge 5.1’de görüldüğü gibi GC-(NAB)4 ve GC-(NAB)10 yüzeylerinin sonikasyon 

yapılmadan ölçülen film kalınlıkları birbirinden oldukça farklıdır.  Aynı elekrodun 

farklı noktalarını gösteren satırlardaki değerler birbirleri ile oldukça tutarsızdır. Bu 

durumu çizelgenin alt kısmında verilen standart sapma değerleri de doğrulamaktadır. 

GC-(NAB)n yüzeyinin kalınlık bakımından düzensiz olmasının, yüzeyde modifikasyon 

işlemi sırasında gerçekleşecek adsorbsiyondan veya yüzeye modifiye olan moleküllerin 

düzensiz şekilde istiflenmiş olmasından kaynaklanabileceği düşünülmüştür.  
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Çizelge 5.2  Sonikasyon işlemi görmemiş GC-(NF)4 ve GC-(NF)10 yüzeyleri için 
elipsometri tekniği ile belirlenen film kalınlıkları (nm) 

 

 GC-(NF)4 GC-(NF)4 GC-(NF)10 

 6,8 18,6 7,1 

  22,2 9,4 

  21,7 8,3 

  2,3 12,2 

  2,3  

Ortalama: 6,8 13,4 9,3 

Standart Sapma:  10,3 2,2 
 

 
Çizelge 5.2’de ise GC-(NF)n yüzeyinin kalınlıkları verilmiştir. Bu yüzeyin kalınlığı da 

GC-(NAB)n yüzeyinde olduğu gibi oldukça düzensizdir. Bu durum her iki yüzey için de 

hem 4 hem de 10 CV çevrimi ile hazırlanmış yüzeylerde geçerlidir. Bulunan bu 

sonuçlardan sonra, daha düzenli bir yüzey elde etmek için, yüzey modifiye edildikten 

sonra asetonitril ortamında sonike edilmesine karar verilmiştir. Literatürde diazonyum 

tuzu indirgenmesi ile hazırlanan yüzeylerin modifikasyondan sonra sonikasyona tabi 

tutulup tutulmaması konusunda sistematik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bazı araştırma 

grupları sonikasyona tabi tutarken (Harper et al. 2007) diğerleri yüzeylerden filmin 

sıyrılacağı endişesi ile sonikasyon yapmadıkları (Anariba et al. 2003) görülmektedir. 

Yapmış olduğumuz sonikasyon çalışmaları modifikasyonu takiben yüzeylerin mutlaka 

sonikasyona tabi tutulması gerektiğini göstermektedir. Ancak sonikasyon süresi arttıkça 

yüzey film kalınlıklarının azaldığı da aşağıda tartışılacaktır. Bu bakımdan yüzey 

filminin çeşidine bağlı olarak sonikasyon süresi değiştiğinden her yüzey için optimum 

bir sonikasyon süresi belirlenmelidir. 

 

Aşağıdaki bölümlerde CV çevrimi sayısının ve sonikasyon işleminin yüzey kalınlığına 

etkisini takip edebilmek için bu iki parametre değiştirilerek elde edilmiş yüzeylerde 

bulunan kalınlıklar anlatılacaktır. 

 

5.3.2 GC-(NF)n yüzeyinin film kalınlığı 
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GC-(NF)n yüzeyi, Bölüm 5.1.1’de anlatıldığı şekilde dönüşümlü voltametri tekniği 

kullanılarak hazırlanmıştır. Çizelge 5.3, Çizelge 5.4, Çizelge 5.5 ve Çizelge 5.6’da GC-

(NF)n yüzeyi için sonikasyon sonrası ölçülen film kalınlıkları verilmiştir.  

 

Çizelge 5.3  Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 3 dakika sonike edilmiş GC-
(NF)4 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(NF)4 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, (nm) 

 5,05 6,88 6,37 

 5,03 6,90 6,03 

 5,03 6,87 6,01 

 5,15 6,71 6,03 

  6,74 6,25 

  6,38  

Ortalama: 5,06 6,75 6,14 

Standart Sapma: 0,06 0,20 0,16 
  
 
GC-(NF)4 yüzeyinin ortalama kalınlığı 3 dakika sonikasyon yapıldıktan sonra üç farklı 

nokta için 5,98 ± 0,16 nm bulunmutur. Çizelge 5.2’deki veriler ile karşılaştırıldığında, 

yüzey hazırlandıktan sonra asetonitril (MeCN) ortamında 3 dakika sonikasyon 

yapılması, yüzeyi daha düzenli ve homojen bir yapıya getirmiştir ve yüzeyde tavlama 

etkisi yapmıştır. Çizelge 5.4’de GC-(NF)10 yüzeyinin, 3 dakika MeCN ortamında sonike 

edildikten sonra ölçülen film kalınlıkları verilmiştir. 
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Çizelge 5.4  Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 3 dakika sonike edilmiş GC-
(NF)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(NF)10 yüzeyinin  dak. 3 sonikasyondan sonra elipsometrik 

kalınlığı, (nm) 

 7,08 8,58 9,94 9,34 11,19 12,18 

 9,06 8,82 8,21 9,19 11,93 12,33 

 8,41 8,96 8,64 8,96 12,25 12,45 

 7,80 9,04 8,49 10,11 11,71 10,91 

 7,35 8,90 7,34 10,11 11,75 11,06 

 7,31 8,31 7,36   11,19 

 8,02  7,42    

 8,13      

Ortalama: 7,89 8,77 8,20 9,54 11,76 11,69 

Standart Sapma: 0,65 0,27 0,94 0,54 0,39 0,70 
 
 
Çizelge 5.4’de verilen GC-(NF)10 yüzeyine ait, 3 dakika MeCN ortamında sonike 

edildikten sonra ölçülen film kalınlıkları verilmiştir. GC-(NF)10 yüzeyinin 3 dakika 

sonikasyon yapıldıktan sonra altı nokta için ortalama kalınlığı 9,64 ± 0,60 nm 

bulunmutur. GC-(NF)4 yüzeyi ile karşılaştırıldığında GC-(NF)10 yüzeyinin film kalınlığı 

daha fazladır. Bu kalınlık artışı yüzey hazırlanırken uygulanan CV çevrimi sayısından 

kaynaklanmaktadır (Correia et al. 2007). Çizelge 5.5’de 4 CV çevrimi ile hazırlanan 

GC-(NF)4 yüzeyinin 10 dakika MeCN ortamında sonike edildikten sonra ölçülen 

kalınlıkları verilmiştir. 

 

Çizelge 5.5  Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 10 dakika sonike edilmiş GC-
(NF)4 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(NF)4 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, (nm) 

 5,38 5,05 5,34 

 5,31 5,07 6,64 

 5,56 5,04 6,69 

  5,03  

Ortalama: 5,41 5,05 6,22 

Standart Sapma: 0,13 0,02 0,77 
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Bu yüzeyin üç nokta için ortalama kalınlığı 5,56 ± 0,42 nm bulunmuştur. Çizelge 

5.3’deki veriler ile karşılaştırıldığında, asetonitril ortamında sonikasyon süresinin 

artması yüzey kalınlığında % 95 güven seviyesinde anlamlı bir fark yaratmamıştır. Bu 

test iki deneysel ortalamanın karşılaştırılması yöntemine göre, iki ortalamanın 

kesinlikleri farkının önemli olmadığı göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu sonuç 

yüzeye bağlanmanın ne kadar kuvvetli olduğunu ve yüzeyin ne kadar kararlı olduğunu 

göstermektedir. Çizelge 5.6’da GC-(NF)10 yüzeyinin 10 dakika sonikasyon işlemi 

sonrasındaki kalınlıkları verilmiştir.  

 

Çizelge 5.6  Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 10 dakika sonike edilmiş GC-
(NF)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(NF)10 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, (nm) 

 9,39 9,35 9,31 

 9,09 8,78 9,49 

 9,92 9,40 10,09 

  9,09 9,40 

   9,34 

Ortalama: 9,47 9,15 9,53 

Standart Sapma: 0,42 0,28 0,32 
 
 
Çizelge 5.6’daki verilerden hesaplanan GC-(NF)10 yüzeyinin 10 dakika sonikasyon 

işlemi sonrasındaki üç nokta için ortalama film kalınlığı 9,38 ± 0,33 nm’dir. Çizelge 

5.5’deki veriler ile karşılaştırıldığında, Çizelge 5.6’da bulunan kalınlıkların fazla 

çıkması yüzey hazırlanırken uygulanan CV çevrimi saysının fazla olmasından 

kaynaklanmaktadır (Anariba et al. 2003). GC-(NF)10 yüzeyine 3 dak. sonikasyon 

yapıldıktan sonraki ortalama kalınlık ise Çizelge 5.4’deki verilerden 9,64 ± 0,60 nm 

bulunmuştur. Bu durumda sonikasyon süresini 3 dakikadan 10 dakikaya arttırmak film 

kalınlığı üzerinde %95 güven seviyesinde anlamlı bir fark yaratmamıştır.  

 

Çizelge 5.3, Çizelge 5.4, Çizelge 5.5 ve Çizelge 5.6’daki sonuçlar Çizelge 5.2’deki 

veriler ile karşılaştırıldığında, sonikasyon işleminin yüzeyin farklı noktalarındaki 

kalınlıklarını düzenlediği, yüzeyi daha homojen hale getirdiği ve yüzeyde tavlama etkisi 
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yaptığı söylenebilir. Ayrıca, aynı şartlarda hazırlanan farklı yüzeylerin kalınlıklarının 

birbirlerine yakın olması elipsometri tekniği ile kalınlık belirlemenin tekrarlanabilir bir 

yöntem olduğunu göstermektedir. Sonikasyon süresinin 3 dakikadan 10 dakikaya 

çıkması yüzey kalınlığında anlamlı bir fark oluşturmamıştır. Bu sonuç yüzeye 

bağlanmanın ne kadar kuvvetli olduğunu ve yüzeyin ne kadar kararlı olduğunu 

göstermektedir. Fakat, yüzey hazırlanırken uygulanan CV çevrimi sayısının 4’den 10’a 

artması yüzey kalınlığını büyük ölçüde arttırmıştır (Anariba et al. 2003). GC-(NF)n 

yüzeyine ait kalınlıkların ortalamaları Çizelge 5.7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 5.7  GC-(NF)4 ve GC-(NF)10 yüzeylerine ait 3 dakika ve 10 dakika 
sonikasyon sonrasında ölçülen kalınlıkların ortalamaları 

 

 3 dak. 10 dak. 

GC-(NF)4 5,98 ± 0,16 nm 5,56 ± 0,42 nm 

GC-(NF)10 9,64 ± 0,60 nm 9,38 ± 0,33 nm 
 
 

Bir çalışmada GC-(NF)n yüzeyinin teorik tek tabaka kalınlığının 0,79 nm olduğu 

belirtilmiştir (Brooksby and Downard 2004). Buna göre, GC-(NF)n yüzeyinin yapısı 

Çizelge 5.7’deki verilere göre, 8 veya 12 molekülün üstüste dizilmesi ile oluşabilecek 

çoklu tabakalar yapısındadır. GC-(NF)n yüzeyinin CV çevrimi sayısı ile film kalınlığı 

ilişkisini açıklayan grafik Şekil 5.15’de verilmiştir. Bu grafiğin oluşturulması için 

yukarıdaki verilerin dışında 2, 3 ve 7 CV döngüsü ile hazırlanan yüzeylerden film 

kalınlığı belirlenmiştir. Şekil 5.15’de verilen bütün kalınlıklar asetonitril ortamında 3 

dakika sonikasyon işleminden sonra belirlenmiştir. 
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Şekil 5.23 GC-(NF)n yüzeyi için CV çevrimi sayısına karşı film kalınlığı grafiği 
 
 
Şekil 5.23’de verilen grafikte görüldüğü gibi GC-(NF)n yüzeyinin kalınlığı yüzey 

hazırlanırken uygulanan CV çevrimi sayısı ile artmaktadır (Correia et al. 2007). Artan 

Kalınlık artışı 4 çevrime kadar oldukça yüksek iken, 4 çevrimden sonra artış 

yavaşlamaktadır. 

   

GC-(NF)4 yüzeyine uygulanan sonikasyon süresi ile film kalınlığı ilişkisini veren grafik 

Şekil 5.16’da gösterilmiştir. Bu grafiğin oluşturulması için, yukarıdaki verilerin dışında 

1 ve 7 dakika sonikasyona tabi tutarak hazırlanan yüzeylerden film kalınlıkları 

belirlenmiştir. Şekil 5.24’de verilen bütün kalınlıklar 4 CV çevrimi ile elde edilen 

yüzeylere aittir. 
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Şekil 5.24 GC-(NF)n yüzeyi için sonikasyon süresine karşı film kalınlığı grafiği 
 
 
Şekil 5.24’de verilen grafiğe göre GC-(NF)4 yüzeyinin kalınlığı sonikasyon süresi ile 

değişmemektedir. GC-(NF)4 yüzeyini hazırlarken homojen bir yüzey elde etmek için 

mutlaka sonikasyon yapılmalıdır, çünki sonikasyon yapılmamış GC-(NF)n yüzeyinin 

kalınlıklarını veren Çizelge 5.2’deki değerler sonikasyon yapılmamış yüzeyin 

morflojisinin oldukça düzensiz olduğınu işaret eder. Bir dakika sonikasyon yapılmış 

GC-(NF)4 yüzeyinin farklı noktalarında ölçülen film kalınlıkları 5,13; 5,02; 5,24; 5,25 

nm çıkmıştır. Dolayısıyla bir dakikalık sonikasyon süresi bile yüzeyin sabit bir kalınlığa 

ve homojen bir yapıya gelmesi için yeterlidir.  

 

5.3.3 GC-(AF)n yüzeyinin film kalınlığı 

 
 
GC-(AF)n yüzeyi Bölüm 5.1.2’de anlatıldığı şekilde GC-(NF)n yüzeyinin 0,01 M HCl 

ortamında 3 CV çevrimi uygulanarak indirgenmesi ile hazırlanmıştır. GC-(AF)n yüzeyi 

için bulunan film kalınlıkları, Çizelge 5.8, Çizelge 5.9, Çizelge 5.10 ve Çizelge 5.11’de 

verilmiştir.  
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Çizelge 5.8      Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 3 dakika sonike edilmiş GC-
(AF)4 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AF)4 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 5,23 4,39 4,10 4,77 

  4,34 4,14 4,81 

  4,20 4,09 4,83 

  4,77 4,02 4,86 

   5,47  

   5,61  

Ortalama: 5,23 4,43 4,57 4,82 

Standart Sapma:  0,25 0,75 0,04 
 
 
GC-(AF)4 yüzeyinin ortalama kalınlığı 3 dakika sonikasyon yapıldıktan sonra dört farklı 

nokta için 4,76 ± 0,52 nm bulunmutur. Aşağıdaki Çizelge 5.9’da asetonitril ortamında 3 

dakika sonike edilmiş GC-(AF)10 yüzeyinin film kalınlıkları verilmiştir. 

 

Çizelge 5.9     Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 3 dakika sonike edilmiş GC-
(AF)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AF)10 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 7,11 7,83 7,52 7,24 

 7,07 7,76 7,93 7,34 

 7,08 7,71 6,20 7,33 

 7,14 7,62 7,27  

  7,73 6,90  

  7,85   

  8,02   

Ortalama: 7,10 7,79 7,16 7,30 

Standart Sapma: 0,03 0,13 0,65 0,05 
 
 

Çizelge 5.9’da GC-(AF)10 yüzeyinin, 3 dakika MeCN ortamında sonike edildikten sonra 

ölçülen film kalınlıkları verilmiştir. GC-(AF)10 yüzeyinin ortalama kalınlığı dört nokta 

için 3 dakika sonikasyon yapıldıktan sonra 7,34 ± 0,35 nm bulunmutur. GC-(NF)4 

yüzeyinde olduğu gibi, GC-(AF)10 yüzeyinin film kalınlığının GC-(AF)4 yüzeyinden 
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fazla olması, yüzey hazırlanırken uygulanan CV çevrimi sayısının artmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

Çizelge 5.10 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 10 dakika sonike edilmiş GC-
(AF)4 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AF)4 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 5,30 4,96 5,69 

 5,22 5,07 5,19 

 4,39 5,12 5,38 

 5,44 5,22 5,33 

Ortalama: 5,09 5,09 5,40 

Standart Sapma: 0,47 0,11 0,21 
 
 

Çizelge 5.10’da GC-(AF)4 yüzeyinin 10 dakika MeCN ortamında sonike edildikten 

sonra ölçülen kalınlıkları verilmiştir. Bu yüzeyin ortalama film kalınlığı üç nokta için 

5,19 ± 0,31 nm bulunmuştur. Çizelge 5.8’deki veriler ile karşılaştırıldığında, sonikasyon 

süresinin artması, GC-(NF)4 yüzeyinde olduğu gibi, yüzey kalınlığında %95 güven 

seviyesinde anlamlı bir fark yaratmamıştır.  

 

Çizelge 5.11 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 10 dakika sonike edilmiş GC-
(AF)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AF)10 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 7,11 7,23 7,34 

 7,15 7,19 7,21 

 7,12 7,16 7,08 

 7,13 7,54  

  7,67  

Ortalama: 7,13 7,36 7,21 

Standart Sapma: 0,02 0,23 0,13 
 
 
 
Çizelge 5.11’deki verilerden hesaplanan, GC-(AF)10 yüzeyinin 10 dakika sonikasyon 

işlemi sonrasındaki üç noktadan elde edilen ortalama film kalınlığı 7,23 ± 0,17 nm’dir. 
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Çizelge 5.10’daki veriler ile karşılaştırıldığında, Çizelge 5.11’de bulunan kalınlıkların 

fazla çıkması CV çevrimi saysının artmış olmasından kaynaklanmaktadır. GC-(AF)10 

yüzeyine 3 dak. sonikasyon yapıldıktan sonraki ortalama kalınlık ise Çizelge 5.9’daki 

verilerden 7,34 ± 0,35 nm bulunmuştur. Bu durumda sonikasyon süresini 3 dakikadan 

10 dakikaya arttırmak film kalınlığı üzerinde %95 güven seviyesinde anlamlı bir fark 

yaratmamıştır. 

  

Çizelge 5.8, Çizelge 5.9, Çizelge 5.10 ve Çizelge 5.11’den elde edilen sonuçlar, GC-

(NF)n yüzeyinde bulunan sonuçlar ile uyumludur. Buna göre, GC-(AF)n yüzeyi için de  

aynı şartlarda hazırlanan farklı yüzeylerin kalınlıkları birbirlerine yakın çıkmıştır. Bu 

durum elipsometri tekniği ile kalınlık belirlemenin tekrarlanabilir bir yöntem olduğunu 

göstermektedir (Correia et al. 2007). GC-(NF)n yüzeyinde olduğu gibi sonikasyon 

süresinin 3 dakikadan 10 dakikaya çıkması yüzey kalınlığında % 95 güven seviyesinde 

anlamlı bir fark oluşturmamıştır.  Bu sonuç yüzeye bağlanmanın ne kadar kuvvetli 

olduğunu ve yüzeyin ne kadar kararlı olduğunu göstermektedir (Nowak 2004). Fakat, 

yüzey hazırlanırken uygulanan CV çevrimi sayısının 4’den 10’a artması yüzey 

kalınlığını büyük ölçüde arttırmıştır (Anariba et al. 2003). GC-(AF)n yüzeyine ait 

kalınlıkların ortalamaları Çizelge 5.12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 5.12 GC-(AF)4 ve GC-(AF)10 yüzeylerine ait 3 dakika ve 10 dakika 
sonikasyon sonrasında ölçülen kalınlıkların ortalamaları 

 

 3 dak. 10 dak. 

GC-(AF)4 4,76 ± 0,52 5,19 ± 0,31 

GC-(AF)10 7,34 ± 0,35 7,23 ± 0,17 
 
 
Çizelge 5.12’de verilen GC-(AF)n yüzeyine ait kalınlıklar Çizelge 5.7’de verilen GC-

(NF)n yüzeyine ait kalınlık verileri ile karşılaştırıldığında, yüzeydeki –NO2 gruplarının 

elektrokimyasal yöntem ile –NH2 gruplarına indirgenmesi sırasında yüzeydeki filmin 

inceldiği açıkça görülmektedir. Ayrıca Çizelge 5.12 incelendiğinde GC-(NF)n yüzeyleri 

gibi, 4 ve 10 CV çevrimi ile hazırlanan GC-(AF)n yüzeylerinin kalınlıklarının da çoklu 

tabakalar halinde olduğu anlaşılmaktadır (Brooksby and Downard 2004). 
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5.3.4 GC-(NAB)n yüzeyinin film kalınlığı 

 
 
GC-(NAB)n yüzeyi Bölüm 5.1.4’de anlatıldığı şekilde hazırlanmıştır. Belirlenen 

elipsometrik film kalınlıkları Çizelge 5.13, Çizelge 5.14, Çizelge 5.15 ve Çizelge 

5.16’da verilmiştir. 

 

Çizelge 5.13 Hazırlandıktan sonra 3 dakika MeCN ortamında sonike edilmiş GC-
(NAB)4 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(NAB)4 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 5,40 6,08 6,15 5,10 5,19 

  6,08 6,30 5,08 5,28 

  6,60 6,32 4,96 6,13 

  6,45 7,26 5,13 5,10 

   7,23   

Ortalama: 5,40 6,30 6,65 5,07 5,43 

Standart Sapma:  0,26 0,54 0,07 0,48 
 
 
Çizelge 5.13’de görüldüğü gibi 4 CV çevrimi ile hazırlanan GC-(NAB)4 yüzeyinin 

ortalama film kalınlığı 3 dakika sonikasyon yapıldıktan sonra beş nokta için 5,77 ± 0,35 

nm bulunmutur. Çizelge 5.1’deki veriler ile karşılaştırıldığında, yüzey hazırlandıktan 

sonra MeCN ortamında 3 dakika sonikasyon yapılması yüzeyi daha düzenli ve daha 

homojen bir yapıya getirmiştir.  

 

Çizelge 5.14 Hazırlandıktan sonra 3 dakika MeCN ortamında sonike edilmiş GC-
(NAB)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(NAB)10 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 8,12 8,38 12,11 8,19 

 9,21 8,20 11,70 8,07 

 7,17 8,18 11,69 7,24 

 7,19 8,30 12,02  

 9,30 8,35 12,25  

Ortalama: 8,20 8,28 11,95 7,83 

Standart Sapma: 1,04 0,09 0,25 0,52 
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Çizelge 5.14’de GC-(NAB)10 yüzeyinin film kalınlıkları verilmiştir. Bu yüzeyin 

ortalama film kalınlığı 3 dakika sonikasyon yapıldıktan sonra dört nokta için 9,07 ± 

0,63 nm bulunmutur. Diğer yüzeylerde olduğu gibi, GC-(NAB)4 yüzeyi ile 

karşılaştırıldığında GC-(NAB)10 yüzeyinin film kalınlığı daha fazladır. Bu kalınlık artışı 

yüzey hazırlanırken uygulanan CV çevrimi sayısından kaynaklanmaktadır. 

 

Çizelge 5.15 Hazırlandıktan sonra 10 dakika MeCN ortamında sonike edilmiş GC-
(NAB)4 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(NAB)4 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 5,52 6,39 6,46 6,39 

 5,63 4,31 6,61 6,72 

 5,90 4,25 6,52 5,96 

 5,31 6,47 5,39  

 6,15 5,35 6,38  

  6,32   

  5,15   

Ortalama: 5,70 5,46 6,27 6,36 

Standart Sapma: 0,33 0,96 0,50 0,38 
 
 
Çizelge 5.15’de 4 CV çevrimi ile hazırlanan GC-(NAB)4 yüzeyinin 10 dakika asetonitril 

ortamında sonike edildikten sonra ölçülen kalınlıkları verilmiştir. Bu yüzeyin ortalama 

film kalınlığı dört nokta için 5,95 ± 0,67 nm  bulunmuştur. Çizelge 5.13’deki veriler ile 

karşılaştırıldığında, MeCN ortamında sonikasyon süresinin artması yüzey kalınlığını 

değiştirmemiştir. Bu sonuç yüzeye bağlanmanın ne kadar kuvvetli olduğunu ve yüzeyin 

ne kadar kararlı olduğunu göstermektedir.  
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Çizelge 5.16 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 10 dakika sonike edilmiş GC-
(NAB)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(NAB)10 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 9,37 9,10 8,67 

 9,39 9,24 8,75 

 9,32 9,13 9,36 

 9,00 9,58 9,19 

  9,37 9,33 

  9,42  

Ortalama: 9,27 9,30 9,06 

Standart Sapma: 0,18 0,19 0,33 
  
 
Çizelge 5.16’da GC-(NAB)10 yüzeyinin 10 dakika sonikasyon işlemi sonrasında elde 

edilen film kalınlıkları verilmiştir. Bu yüzeyin ortalama film kalınlığı üç nokta için 9,21 

± 0,24 nm olarak belirlenmiştir. Çizelge 5.15’deki veriler ile karşılaştırıldığında, 

Çizelge 5.16’da bulunan kalınlıkların fazla çıkması CV çevrimi saysının fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır. GC-(NAB)10 yüzeyine 3 dak. sonikasyon yapıldıktan 

sonraki ortalama kalınlık ise Çizelge 5.14’deki verilerden 9,07 ± 0,63 nm bulunmuştur. 

Bu durumda sonikasyon süresini 3 dakikadan 10 dakikaya arttırmak, yukardaki 

yüzeylerde olduğu gibi, film kalınlığı üzerinde % 95 güven seviyesinde anlamlı bir fark 

yaratmamıştır. Bu sonuç yüzeye bağlanmanın ne kadar kuvvetli olduğunu ve yüzeyin ne 

kadar kararlı olduğunu göstermektedir. Çizelge 5.13, Çizelge 5.14, Çizelge 5.15 ve 

Çizelge 5.16’daki sonuçlar değerlendirildiğinde sonikasyon işleminin yüzeyin farklı 

noktalarındaki kalınlıklarını düzenlediği, yüzeyi daha homojen hale getirdiği 

söylenebilir. Yüzey hazırlanırken uygulanan CV çevrimi sayısının 4’den 10’a 

çıkarılması yüzey kalınlığını büyük ölçüde arttırmıştır (Correia et al. 2007). GC-(NAB)n 

ve GC-(NF)n yüzeylerinin ortalama film kalınlıkları da birbirlerine oldukça yakın 

çıkmıştır. Bu sonuçların hepsi GC-(NAB)n yüzeyi ile GC-(NF)n yüzeyinin yapılarının 

birbirlerine oldukça benzer olduğunu göstermektedir. Film kalınlığının CV sayısı ile 

artması ve sonikasyon süresinin kalınlığı değiştirmemesi sonuçları da GC-(NF)n yüzeyi 

ile oldukça tutarlıdır. Bu sonuçlar GC-(NAB)n yüzeyine ait kalınlıkların ortalamalarının 

verildiği Çizelge 5.17’de net şekilde görülebilir. 
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Çizelge 5.17 GC-(NAB)4 ve GC-(NAB)10 yüzeylerine ait 3 dakika ve 10 dakika 
sonikasyon sonrasında ölçülen kalınlıkların ortalamaları 

 

 3 dak. 10 dak. 

GC-(NAB)4 5,77 ± 0,35 nm 5,95 ± 0,67 nm 

GC-(NAB)10 9,07 ± 0,63 nm 9,21 ± 0,24 nm 
 
 
Çizelge 5.17’de görüldüğü gibi 4 ve 10 CV çevrimi ile hazırlanan GC-(NAB)n yüzeyleri 

çoklu tabakalar yapısındadır (Brooksby and Downard 2004). 

 

GC-(NAB)n yüzeyinin CV çevrimi sayısı ile film kalınlığı ilişkisini açıklayan grafik 

Şekil 5.18’de verilmiştir. Bu grafiğin oluşturulması için yukarıdaki verilerin dışında 2, 

3, 7 ve 15 CV döngüsü ile hazırlanan yüzeylerden film kalınlığı belirlenmiştir. Şekil 

5.25’de verilen bütün kalınlıklar MeCN ortamında 3 dakika sonikasyon işleminden 

sonra belirlenmiştir. 
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Şekil 5.25 GC-(NAB)n yüzeyi için CV çevrimi sayısına karşı film kalınlığı grafiği 
 
 
Şekil 5.25’de verilen grafiğe göre GC-(NAB)n yüzeyinin kalınlığı yüzey hazırlanırken 

uygulanan CV çevrimi sayısı ile artmaktadır (Anariba et al. 2003). Artan kalınlık 

onuncu çevrimden sonra sabit bir değere ulaşmıştır. 
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GC-(NAB)4 yüzeyine uygulanan sonikason süresi ile film kalınlığı ilişkisini açıklayan 

grafik Şekil 5.26’da verilmiştir. Bu grafiğin oluşturulması için yukarıdaki verilerin 

dışında 1, 2 ve 7 dakika sonikasyona tabi tutarak hazırlanan yüzeylerden film 

kalınlıkları belirlenmiştir. Şekil 5.26’de verilen bütün kalınlıklar 4 CV çevrimi ile elde 

edien yüzeylere aittir. 
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Şekil 5.26 GC-(NAB)4 yüzeyi için sonikasyon süresine karşı film kalınlığı grafiği 
 
 
Şekil 5.26’da verilen grafiğe göre GC-(NAB)4 yüzeyinin kalınlığı sonikasyon süresi ile 

değişmemektedir. Çizelge 5.1’de sonikasyon yapılmamış GC-(NAB)n yüzeylerinin 

kalınlıkları oldukça düzensiz çıkmıştır. Yüzeyin düzenli ve homojen bir yapıda olması 

isteniyorsa mutlaka sonikayon yapmak gerekir. Bir dakika sonikasyon yapılmış GC-

(NAB)4 yüzeyinin farklı noktalarından belirlenen kalınlıklar 6,10; 6,22; 6,12; 6,04 

nm’dir. Dolayısıyla bir dakika sonikasyon süresi GC-(NAB)4 yüzeyinin homojen olması 

için yeterlidir.  

 

5.3.5 GC-(AAB)n yüzeyinin film kalınlığı 

 
 
GC-(AAB)n yüzeyi Bölüm 5.1.5’de anlatıldığı şekilde GC-(NAB)n yüzeyinin 0,01 M 

HCl ortamında 3 CV çevrimi uygulanarak indirgenmesi ile hazırlanmıştır. Çizelge 5.18-

5.21’de GC-(AAB)n yüzeyi için bulunan film kalınlıkları verilmiştir.  
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Çizelge 5.18 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 3 dakika sonike edilmiş GC-
(AAB)4 yüzeyinin film kalınlıkları  

 
GC-(AAB)4 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 2,01 2,11 2,34 

 2,01 2,06 1,44 

 2,39 1,06 3,39 

 2,30 3,28 3,06 

  2,35 2,11 

  2,41 2,26 

   2,29 

Ortalama: 2,18 2,21 2,41 

Standart Sapma: 0,20 0,72 0,64 
  
Çizelge 5.18’de görüldüğü gibi GC-(AAB)4 yüzeyinin ortalama kalınlığı 3 dakika 

sonikasyon yapıldıktan sonra üç yüzey için 2,27 ± 0,61 nm bulunmutur.  

 

Çizelge 5.19 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 3 dakika sonike edilmiş GC-
(AAB)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AAB)10 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 4,08 4,30 4,04 

 4,11 4,37 4,47 

 4,02 4,24 4,42 

 4,24 4,30 4,68 

 4,04 4,34 4,72 

Ortalama: 4,10 4,31 4,47 

Standart Sapma: 0,09 0,05 0,27 
 
 

Çizelge 5.19’da görüldüğü gibi GC-(AAB)10 yüzeyinin ortalama kalınlığı 3 dakika 

sonikasyon yapıldıktan sonra üç yüzey için 4,29 ± 0,17 nm bulunmutur. Diğer 

yüzeylerde olduğu gibi GC-(AAB)4 yüzeyi ile karşılaştırıldığında GC-(AAB)10 

yüzeyinin film kalınlığı daha fazladır. GC-(AAB)n yüzeyi için de, yüzey hazırlanırken 

uygulanan CV çevrimi sayısı film kalınlığı ile artmaktadır. 
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Çizelge 5.20 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 10 dakika sonike edilmiş GC-

(AAB)4 yüzeyinin film kalınlıkları 
 

GC-(AAB)4 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 
elipsometrik kalınlığı, nm  

 2,22 2,11 2,39 

 2,22 2,03 2,35 

 2,20 2,06 2,36 

 2,00  2,30 

 2,25   

Ortalama: 2,18 2,07 2,35 

Standart Sapma: 0,10 0,04 0,04 
 
 
Çizelge 5.20’de verilen GC-(AAB)4 yüzeyinin ortalama kalınlığı üç yüzey için 2,20 ± 

0,07 nm’dir. Çizelge 5.18’deki veriler ile karşılaştırıldığında, asetonitril ortamında 

sonikasyon süresinin artması, diğer yüzeylerde olduğu gibi, yüzey kalınlığında % 95 

güven seviyesinde anlamlı bir fark yaratmamıştır.  

 

Çizelge 5.21 Hazırlandıktan sonra asetonitril ortamında 10 dakika sonike edilmiş 
GC-(AAB)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AAB)10 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 4,42 4,25 4,01 

 4,61 4,21 4,09 

 4,37 4,28 4,06 

 4,54 3,67 4,04 

 4,39   

Ortalama: 4,46 4,10 4,05 

Standart Sapma: 0,10 0,29 0,03 
 
 

Çizelge 5.21’deki verilerden hesaplanan GC-(AAB)10 yüzeyinin 10 dakika sonikasyon 

işlemi sonrasındaki ortalama film kalınlığı üç yüzey için 4,21 ± 0,17 nm’dir. Çizelge 

5.20’deki veriler ile karşılaştırıldığında, Çizelge 5.21’de bulunan kalınlıkların fazla 

çıkması CV çevrimi saysının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. GC-(AAB)10 

yüzeyine 3 dak. sonikasyondan yapıldıktan sonraki ortalama kalınlık ise Çizelge 



 91 

5.19’daki verilerden 4,29 ± 0,17 nm bulunmuştur. Çizelge 5.18, Çizelge 5.19, Çizelge 

5.20 ve Çizelge 5.21’daki sonuçlara göre GC-(AAB)n yüzeyi diğer yüzeyler ile aynı 

davranışları sergilemiştir. Bu durumda sonikasyon süresini 3 dakikadan 10 dakikaya 

arttırmak film kalınlığı üzerinde % 95 güven seviyesinde anlamlı bir fark yaratmamıştır. 

Bu sonuç yüzeye bağlanmanın ne kadar kuvvetli olduğunu ve yüzeyin ne kadar kararlı 

olduğunu göstermektedir (Combellas 2005). Yüzey hazırlanırken uygulanan CV 

çevrimi sayısının 4’den 10’a artması yüzey kalınlığını büyük ölçüde arttırmıştır. GC-

(AAB)n yüzeyine ait kalınlıkların ortalamaları Çizelge 5.22’de verilmiştir. 

 

Çizelge 5.22 GC-(AAB)4 ve GC-(AAB)10 yüzeylerine ait 3 dakika ve 10 dakika 
sonikasyon sonrasında ölçülen kalınlıkların ortalamaları 

 

 3 dak. 10 dak. 

GC-(AAB)4 2,27 ± 0,61 2,20 ± 0,07 

GC-(AAB)10 4,29 ± 0,17 4,21 ± 0,17 
 
 

Çizelge 5.22’de verilen GC-(AAB)n yüzeyine ait kalınlıklar Çizelge 5.17’de verilen GC-

(NAB)n yüzeyine ait kalınlık verileri ile karşılaştırıldığında, yüzeydeki –NO2 gruplarının 

elektrokimyasal yöntem ile –NH2 gruplarına indirgenmesi sırasında yüzeydeki filmin 

neredeyse yarı yarıya inceldiği görülmektedir. GC-(NAB)n yüzeyleri asidik ortamda 

negatif potansiyel taramasına tabi tutulduğunda oluşan GC-(AAB)n yüzeyinin 

kalınlığındaki azalma meydana gelmektedir. Bu azalma yalnızca nitro gruplarının amin 

gruplarına indirgenmesi sebebiyle değil, aynı zamanda 0 V ile -1.2 V arasında yapılan 

negatif taramanın sebep olduğu sıyrılmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim 

aynı deney nitro grubu bulundurmayan GC-(AB)4 yüzeyi için yapılmış ve 3 dakika 

sonikasyon için modifikasyon sonrası kalınlık 8.32 ± 0,58 nm iken aynı ortam ve aynı 

potansiyel aralığındaki 3 çevrimlik tarama sonucunda kalınlığın 2,91 ± 0,33 nm’ye 

düştüğü gözlenmiştir. Bu deney sonucunda film kalınlığındaki azalmanın, nitro ve amin 

gruplarının kalınlığa etkisinden ziyade, potansiyel taraması sonucunda yüzeyden 

sıyrılmanın daha etkili olduğu anlaşılmıştır.  
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5.3.6 GC-(AB)n yüzeyinin film kalınlığı 

 
 
GC-(AB)n yüzeyi Bölüm 5.1.7’de anlatıldığı şekilde dönüşümlü voltametri tekniği 

kullanılarak hazırlanmıştır. Çizelge 5.23-5.26’da GC-(AB)n yüzeyi için bulunan film 

kalınlıkları verilmiştir.  

 

Çizelge 5.23 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 3 dakika sonike edilmiş GC-
(AB)4 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AB)4 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra elipsometrik 

kalınlığı, nm 

 8,16 8,37 8,01 8,32 9,23 9,33 

  8,41 8,01 8,22 9,24 7,19 

  7,39 7,78 8,29 9,20 8,27 

  7,38 7,69  9,36 8,35 

  7,13 9,38    

   8,27    

Ortalama: 8,16 7,73 8,19 8,28 9,26 8,29 

Standart Sapma: 0,00 0,60 0,62 0,05 0,07 0,88 
 
 
Çizelge 5.23’de verilen bilgilere göre GC-(AB)4 yüzeyinin ortalama kalınlığı 3 dakika 

sonikasyon yapıldıktan sonra altı nokta için 8,32 ± 0,58 nm bulunmutur.  

 

Çizelge 5.24 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 3 dakika sonike edilmiş GC-
(AB)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AB)10 yüzeyinin 3 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 9,06 8,97 8,92 

 9,24 8,79 9,06 

 9,27 8,61 8,74 

 9,25 8,49 8,88 

Ortalama: 9,20 8,72 8,90 

Standart Sapma: 0,10 0,21 0,13 
 
 

Çizelge 5.24’te GC-(AB)10 yüzeyinin, 3 dakika MeCN ortamında sonike edildikten 

sonra üç nokta için 8,94 ± 0,16 nm bulunmutur. GC-(NAB)n, GC-(NF)n, GC-(AAB)n, 
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GC-(AF)n,  yüzeylerinin hepsinde CV çevrimi sayısı arttıkça ile kalınlık artmaktadır. Bu 

durumun aksine 3 dakika sonikasyon işleminden sonra, GC-(AB)10 ile GC-(AB)4 

yüzeylerinin kalınlıkları arasında % 95 güven seviyesinde anlamlı bir fark yoktur.  

 
Çizelge 5.25 Hazırlandıktan sonra MeCN ortamında 10 dakika sonike edilmiş GC-

(AB)4 yüzeyinin film kalınlıkları 
 

GC-(AB)4 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 
elipsometrik kalınlığı, nm 

 5,07 4,14 5,77 

 5,08 5,45 5,50 

 5,05 5,85 5,60 

 5,14 6,03 5,61 

 5,41 6,36 6,48 

Ortalama: 5,15 5,57 5,79 

Standart Sapma: 0,15 0,86 0,39 
 
 

Çizelge 5.25’de 4 CV çevrimi ile hazırlanan GC-(AB)4 yüzeyinin 10 dakika MeCN 

ortamında sonike edildikten sonra ölçülen kalınlıkları verilmiştir. Bu yüzeyin ortalama 

kalınlığı üç nokta için 5,50 ± 0,55 nm bulunmuştur. GC-(NAB)n, GC-(NF)n, GC-

(AAB)n, GC-(AF)n,  yüzeylerinde sonikasyon süresinin artması kalınlığı 

değiştirmemiştir.  GC-(AB)n yüzeyinde ise, Çizelge 5.25’deki veriler ile Çizelge 

5.23’deki GC-(AB)4 için 3 dakika sonikasyon yapıldıktan sonraki veriler 

karşılaştırıldığında, sonikasyon süresinin 3 dakikadan 10 dakikaya çıkması film 

kalınlığında azalma meydana getirmiştir. Bu sonuç GC-(AB)n yüzeyinin, GC-(NAB)n, 

GC-(NF)n, GC-(AAB)n, GC-(AF)n yüzeylerine göre daha az kararlı olduğunu 

göstermektedir.  
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Çizelge 5.26 Hazırlandıktan sonra asetonitril ortamında 10 dakika sonike edilmiş 
GC-(AB)10 yüzeyinin film kalınlıkları 

 
GC-(AB)10 yüzeyinin 10 dak. sonikasyondan sonra 

elipsometrik kalınlığı, nm 

 6,23 6,17 6,65 6,41 

 6,27 6,18 6,37 6,44 

 6,32 6,30 6,62 6,36 

 6,55 6,62 6,42 5,39 

 6,19   5,43 

    6,49 

Ortalama: 6,31 6,32 6,52 6,09 

Standart Sapma: 0,14 0,21 0,14 0,52 
 

Çizelge 5.26’daki verilerden hesaplanan GC-(AB)10 yüzeyinin 10 dakika sonikasyon 

işlemi sonrasında dört noktada belirlenen ortalama film kalınlığı 6,31 ± 0,33 nm’dir. 

GC-(NAB)n, GC-(NF)n, GC-(AAB)n, GC-(AF)n,  yüzeylerinin hepsinde CV çevrimi 

sayısı arttıkça kalınlık artmaktadır. Bu durumun aksine Çizelge 5.25’deki ve Çizelge 

5.26’daki veriler karşılaştırıldığında 10 dakika sonikasyon işleminden sonra, GC-(AB)10 

ile GC-(AB)4 yüzeylerinin kalınlıkları arasında % 95 güven seviyesinde anlamlı bir fark 

yoktur. Ancak aşağıda verilen Şelkil 5.19’da GC-(AB)n yüzeyi için uygulanan CV 

çevrimi sayısına karşı kalınlık grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre GC-(AB)n yüzeyi için 

de kalınlık uygulanan CV çevrimi sayısı ile artmaktadır. Ancak GC-(AB)n yüzeyinin 

film oluşum hızı diğer yüzeylere göre daha hızlı olduğu için GC-(AB)4 ve GC-(AB)10 

yüzeyleri arasında kalınlık farkı yoktur. 

 

Çizelge 5.24’deki verilerden bulunan GC-(AB)10 yüzeyine 3 dak. sonikasyondan 

yapıldıktan sonraki ortalama kalınlık 8,94 ± 0,16 nm’dir. Çizelge 5.26’daki verilerden 

hesaplanan GC-(AB)10 yüzeyinin 10 dakika sonikasyon işlemi sonrasındaki ortalama 

film kalınlığı ise 6,31 ± 0,33 nm’dir. Bu durumda sonikasyon süresinin 3 dakikadan 10 

dakikaya artması film kalınlığının incelmesine sebep olmuştur. GC-(NAB)n, GC-(NF)n, 

GC-(AAB)n, GC-(AF)n, yüzeylerinde sonikasyon süresinin artması kalınlığı 

değiştirmemiştir. Bu sonuç GC-(AB)n yüzeynin, GC-(NAB)n, GC-(NF)n, GC-(AAB)n, 

GC-(AF)n yüzeyleri  kadar kararlı olmadığını göstermektedir. 
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Diğer bütün yüzeylerde olduğu gibi GC-(AB)n yüzeyinde de, aynı şartlarda aynı 

diazonyum tuzları ile hazırlanan farklı yüzeylerin kalınlıkları birbirlerine yakın 

çıkmıştır. Bu durum elipsometri tekniği ile kalınlık belirlemenin tekrarlanabilir bir 

yöntem olduğunu göstermektedir. GC-(AB)n yüzeyine ait kalınlıkların ortalamaları 

Çizelge 5.27’de verilmiştir. 

 

Çizelge 5.27 GC-(AB)4 ve GC-(AB)10 yüzeylerine ait 3 dakika ve 10 dakika 
sonikasyon sonrasında ölçülen kalınlıkların ortalamaları 

 

 3 dak. 10 dak. 

GC-(AB)4 8,32 ± 0,58 5,50 ± 0,55 

GC-(AB)10 8,94 ± 0,16 6,31 ± 0,33 
 
 

Çizelge 5.27’de görüldüğü gibi tüm yüzeylerdeki çoklu tabaka yapısı GC-(AB)n 

yüzeyinde de vardır. Ancak GC-(AB)n yüzeyinin yapısı GC-(NAB)n, GC-(NF)n, GC-

(AAB)n, GC-(AF)n yüzeylerinden farklı olarak 4 CV çevrimi ile 10 CV çevrimi arasında 

kalınlık farkı yokken, sonikasyon süresinin artması yüzeydeki filmin kalınlığını 

azaltmıştır.  

 

GC-(AB)n yüzeyinin CV çevrimi sayısı ile film kalınlığı ilişkisini açıklayan grafik Şekil 

5.27’de verilmiştir. Bu grafiğin oluşturulması için yukarıda verilen verilerin dışında 2, 

3, 7 ve 15 CV döngüsü ile hazırlanan yüzeylerden film kalınlığı belirlenmiştir. Şekil 

5.27’de verilen bütün kalınlıklar MeCN ortamında 3 dakika sonikasyon işleminden 

sonra belirlenmiştir. 
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Şekil 5.27 GC-(AB)n yüzeyi için CV çevrimi sayısına karşı film kalınlığı grafiği 
 
 
Şekil 5.27’de verilen grafikte GC-(AB)n yüzeyi için yukarıda da anlatıldığı gibi diğer 

yüzeylerden farklı bir sonuç ortaya çıkmıştır. GC-(AB)n yüzeyinin kalınlığı CV çevrimi 

sayısı ile artmaktadır. Ancak GC-(NAB)n, GC-(NF)n, GC-(AAB)n, GC-(AF)n 

yüzeylerinden farklı olarak, artan kalınlık 4’üncü çevrimde sabit bir değere ulaşmıştır. 

Bu sonuç da GC-(AB)n yüzeyinin film oluşum hızının diğer yüzeylerden daha hızlı 

olduğunu gösterir. 

 

GC-(NF)4 yüzeyine uygulanan sonikasyon süresi ile film kalınlığı ilişkisini açıklayan 

grafik Şekil 5.28’de verilmiştir. Bu grafiğin oluşturulması için, yukarıda verilen 

verilerin dışında 1, 7 ve 15 dakika sonikasyona tabi tutulan yüzeylerin film kalınlıkları 

belirlenmiştir. Şekil 5.28’de verilen bütün kalınlıklar 4 CV çevrimi ile elde edien 

yüzeylere aittir. 
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Şekil 5.28 GC-(AB)4 yüzeyi için sonikasyon süresine karşı film kalınlığı grafiği 
 
 
Şekil 5.28’de verilen grafiğe göre GC-(AB)4 yüzeyinin kalınlığı sonikasyon süresi 

arttıkça azalmaktadır. Bölüm 5.3.1’de sonikasyon yapılmamış yüzeylerin kalınlıklarının 

oldukça düzensiz olduğu anlaşılmıştır. Yüzeyin düzenli ve homojen bir yapıda olması 

isteniyorsa mutlaka sonikayon yapmak gerekir. Sonikasyon işlemi bu yüzeylerde 

tavlama etkisi yapmaktadır. Bir dakika sonikasyon yapılmış GC-(AB)4 yüzeyinin farklı 

noktalarından belirlenen kalınlıklar 11,34; 9,32; 9,27; 9,24; 10,99 nm’dir. Dolayısıyla 

bir dakika sonikasyon süresi GC-(AB)4 yüzeyinin homojen olması için yeterlidir.  

 

5.4 Sonuçların Değerlendirilmesi ve Yüzey Film Kalınlıklarının Karşılaştırılması 

 
 
Bu tez çalışmasında, 

 

1) Nitrofenil–camsı karbon (GC-(NF)n), 

2) (GC-(NF)n) yüzeyindeki –NO2 gruplarının –NH2 gruplarına indirgenmesi 

sonucu oluşan aminofenil–camsı karbon (GC-(AF)n), 

3) Nitroazobenzen–camsı karbon (GC-(NAB)n), 

4) GC-(NAB)n yüzeyindeki –NO2 grupların –NH2 gruplarına indirgenmesi sonucu 

oluşan aminoazobenzen– camsı karbon (GC-(AAB)n), 

5) Azobenzen–camsı karbon (GC-(AB)n) yüzeyleri elde edilmiştir. 
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Bu yüzeylerin her birinin CV tekniği kullanarak elektrokimyasal karakterizasyonları 

yapılmıştır. NF, NAB ve AB diazonyum tetrafloroborat tuzlarının indirgenerek 

yüzeylere bağlandığı, elektrokimyasal indirgeme ile hazırlanan –NH2 içeren yüzeylerin 

yük durumlarının ortamın pH’sından etkilendiği elektrokimyasal karakterizasyon ile 

belirlenmiştir. Hazırlanan tüm yüzeylerin XPS ve FTIR teknikleri ile karakterzasyonu 

yapılmıştır. Bu iki teknik yüzey bileşimi açısından birbirlerini destekleyen sonuçlar 

vermiştir. Buna göre, diazonyum tuzu nitro grubu içeriyorsa yüzeyin hazırlanması 

sırasında nitro gruplarının bir kısmının amin gruplarına indirgendiği ve yüzeyde az da 

olsa amin gruplarının oluştuğu gözlenmiştir. Nitro grubu içeren yüzeylerin 

elektrokimyasal olarak amine indirgenmesinde ise tam olarak amin içeren yüzeyler elde 

etmenin mümkün olmadığı, ancak yüzeydeki amin miktarının arttığı görülmüştür. 

Ayrıca XPS tekniği ile GC-(AB)n yüzeyinin yedi gün bekletilerek yapılan kararlılık 

testinde yüzey yapısının oldukça kararlı olduğu, yedi gün açık atmosferde beklemiş 

yüzeyin yapısında fazla değişiklik olmadığı görülmüştür. 

 

Yüzeylerin modifikasyonu esnasında uygulanan CV çevrimi sayısı ve sonikasyon 

süresinin yüzey kalınlığına etkisi Elipsometri tekniği ile araştırılmıştır. Çizelge 5.28’de 

bu tez çalışmasında farklı CV çevrim sayısı ve farklı sonikasyon süresine tabi tutularak 

hazırlanan tüm yüzey filmi kalınlıklarının ortalamaları ve standart sapmaları verilmiştir.  
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Çizelge 5.28 4 ve 10 CV çevrimi ile hazırlanmış GC-(NAB)n, GC-(NF)n, GC-
(AAB)n, GC-(AF)n, GC-(AB)n yüzeylerinin 3 ve 10 dakika 
sonikasyon işleminden sonra bulunan yüzey filmi kalınlıklarının 
ortalamaları ve standart sapmaları 

 
 3 dakika 10 dakika 

GC-(NF)4 5,98 ± 0,16 nm 5,56 ± 0,42 nm 

GC-(NF)10 9,64 ± 0,60 nm 9,38 ± 0,26 nm 

GC-(AF)4 4,76 ± 0,52 nm 5,19 ± 0,31 nm 

GC-(AF)10 7,34 ± 0,35 nm 7,23 ± 0,17 nm 

GC-(NAB)4 5,77 ± 0,35 nm 5,95 ± 0,67 nm 

GC-(NAB)10 9,07 ± 0,63 nm 9,21 ± 0,24 nm 

GC-(AAB)4 2,27 ± 0,61 nm 2,20 ± 0,07 nm 

GC-(AAB)10 4,29 ± 0,17 nm 4,21 ± 0,17 nm 

GC-(AB)4 8,32 ± 0,58 nm 5,50 ± 0,55 nm 

GC-(AB)10 8,94 ± 0,16 nm 6,31 ± 0,33 nm 

 
 
Diazonyum tuzu indirgemesi yöntemi ile hazırlanan yüzeylerin daha homojen bir yapıya 

sahip olmaları için mutlaka sonikasyon yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Sonikasyon yapılmayan yüzeylerin farklı noktalarındaki kalınlıklar birbirlerinden çok 

farklı iken, bir dakika sonikasyon süresi bile elektrot yüzeyinin farklı noktalarında 

kalınlıkların düzenlenmesine ve yüzeyin homojen bir yapı kazanmasına yettiği 

gözlenmiştir. GC-(NF)n, GC-(AF)n, GC-(NAB)n ve GC-(AAB)n yüzeylerinde 

sonikasyon süresinin 3 dakikadan 10 dakikaya arttırılmasının film kalınlığını 

değiştirmediği ancak GC-(AB)n yüzeyinde filmin incelmesine neden olduğu görülmüş. 

Bu durum GC-(AB)n yüzeyinin kararlılığının diğer yüzeylere göre daha az olduğunu 
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göstermiştir. Bu çalışmada hazırlanan tüm yüzeylerin film kalınlığı CV çevrimi sayısı 

ile artmış fakat belli bir çevrim sayısından sonra kalınlığın sabitleştiği anlaşılmıştır. GC-

(AB)n yüzeyinin CV çevrimi sayısı ile film oluşum hızı diğer yüzeylere göre fazla 

bulunmuştur. Ayrıca yüzeydeki nitro gruplarını amin gruplarına indirgemek amacı ile 

yüzeye negatif potansiyel uygulanmasının, yüzeylerdeki filmin sıyrılmasına ve 

dolayısıyla filmin incelmesine sebep olduğu tespit edilmiştir. 
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