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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Türkçe Adı Enzimatik Polianilin Üretimi:

İngilizce Adı : Enzyme Catalysed Polyaniline Synthesis

Özetleri :  ENZİMATİK POLİANİLİN ÜRETİMİ

Projede, anilinden Trametes versicolor kaynaklı lakkaz enzimi katalizörlüğünde ve

şablon olarak derin ötektik çözücü (Deep Eutectic Solvent: DES) varlığında

enzimatik polimerizasyon tepkimesi ile iletken polianilin (PANI) sentezi için

parametreler incelenmiştir. Enzimatik polimerizasyon çalkalamalı hava

banyosunda gerçekleştirilmiş ve sentezlenen PANI, UV-VIS ve FTIR

spektrofotometreleri, iletkenlik ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir.

Hazırlanan DES’ler arasından DL-Mentol-dekanoik asit (Ment-DA (1:1)) şablon

olarak seçilmiştir. Reaksiyon ortamının 50 mM pH 3 sitrat-fosfat tamponu

varlığında, hacimce  %10 DES ve 25 mM anilin içerdiği durumda UV-VIS

spektrumunda en yüksek absorbans değerine ulaşılmıştır. Sıcaklık, enzim aktivitesi

ve karıştırma hızının en uygun değerleri sırasıyla 15°C, 0.73 U/ml ve 100 rpm

olarak belirlenmiştir. PANI’nın iletken yapıdaki emeraldin tuzunun sahip olduğu

yeşil renge çalışılan koşullarda reaksiyon süresi boyunca ulaşılamaması nedeniyle

p-toluen sülfonik asit (PTSA) ile anilin:PTSA=1:2 olacak şekilde katkılama işlemi

gerçekleştirilmiştir. 24 saat süreli katkılama sonucunda yeşil renge ulaşılmış ve

iletkenlik değeri 1.429x10-8 S/cm olarak bulunmuştur. En iyi tepkime koşullarında

üretilen ve PTSA ile katkılama işlemi ile iletken forma dönüştürülen PANI

verimleri sırasıyla % 83.78 ve % 28.15 olarak hesaplanmıştır.

ENZYME CATALYSED POLYANILINE SYNTHESIS

In the project, parameters for the synthesis of conductive polyaniline (PANI) by

enzymatic polymerization in the presence of laccase enzyme originated from

Trametes versicolor as catalyst and a deep eutectic solvent (Deep Eutectic Solvent:

DES) as template were investigated. Polymerization reactions were carried out in a

shaker and the resultant PANI was characterized by UV-VIS and FTIR

spectrophotometers, conductivity and SEM analysis. DL-Menthol-decanoic acid

(Ment-DA (1: 1)) was selected as a template among DESs tested. In the presence

of 50 mM pH 3 citrate-phosphate buffer, the highest absorbance value in UV-VIS

spectrum was reached in the presence of 10% DES and 25 mM aniline. The

optimum values of temperature, enzyme activity and agitation speed were

determined as 15°C, 0.73 U/ml and 100 rpm, respectively. Since the green color of

the conductive emaraldine salt of PANI was not obtained throughout the reaction,

p-toluene sulfonic acid (PTSA) at aniline: PTSA = 1:2 ratio was added into the

medium. After 24 h, green color was observed and the conductivity value of the

polymer was found to be 1.429x10-8 S / cm. The PANI yields obtained under the

best reaction conditions and obtained by doping with PTSA were calculated as

83.78% and 28.15%, respectively.



Bilinen en eski organik polimerlerden biri olan polianilin (PANI), anilin monomerinin kimyasal,

elektrokimyasal veya enzimatik polimerizasyonu ile elde edilir. Elde edilen PANI yükseltgenme-

indirgenme derecesine göre yalıtkan, iletken ya da yarı iletken özellik göstermektedir. İletken özellik

gösterebilmesi sebebiyle şeffaf antistatik kaplamalarda, esnek elektrotlarda, elektromanyetik

ekranlarda, depolama cihazlarında; yarı iletken özellikleri sayesinde güneş bataryalarında, organik

alan transistörlerinde; elektrik aktivitesi sayesinde de korozyon engelleyici kaplamalarda,

elektrokromatik camlarda, katalizörlerde ve süper kapasitörlerde kullanılır (Boeva vd. 2014).

PANI’yı diğer iletken polimerlerden ayıran özellikleri monomerin ucuz oluşu, sentez kolaylığı,

polimerik özelliklerinin ayarlanabilir olması ve yüksek kapasitans değerine sahip olmasıdır. (Bhadra

vd. 2009). PANI toksik özellik göstermez, zor kimyasal koşullarda kararlıdır ve düşük üretim

maliyetine sahiptir (Sapurina vd. 2012).

Anilin polimerizasyonunda en kolay yöntem kimyasal polimerizasyondur. Ancak bu yöntemin

dezavantajı, yüksek derişimlerde asit ve amonyum persülfat kullanılması nedeniyle çevre dostu

olmaması ve reaksiyonunun kinetik olarak kontrol edilememesidir (Streltsov vd. 2009). Bunun

dışında PANI elektrokimyasal polimerizasyonla da elde edilebilir. Bu yöntemin dezavantajları ise

PANI’nın bozulmasına neden olabilecek aşırı yükseltgenme durumudur (Malinauskas 2001,

Palaniappan vd. 2008). Bahsedilen bu iki yöntemin dezavantajlarından uzaklaşmak için son

zamanlarda anilinin enzimatik polimerizasyonu daha fazla incelenmektedir. Enzimatik

polimerizasyon, çevre dostu ve kinetik olarak kontrol edilebilirdir (Streltsov vd. 2009). Enzimlerin

yüksek katalitik aktiviteleri ve ılımlı tepkime koşullarına sahip olmaları sayesinde toksik olmayan ve

yüksek çözünürlükte PANI sentezleri gerçekleşmektedir (Shan vd. 2000, Xu vd. 2006).

Anilinin enzimatik polimerizasyonunda en büyük engellerden biri, polimerin oluşmaya başlar

başlamaz çökmesi, bu sebeple de sadece çok düşük molekül ağırlıklı polimerlerin oluşmasıdır (Aebi

1965). Bunu engellemek ve işlenilebilirliği arttırmak için, çözücü karışımlar (Ikeda vd. 1996),

miseller (Liu vd. 1995) ve ters miseller (Rao vd. 1993)  kullanılarak farklı enzimatik polimerizasyon

metotları geliştirilmiştir. Her ne kadar bu metotlar ile yüksek molekül ağırlıklı ve işlenilebilir PANI

elde edilse de enzimatik reaksiyon, dallanmış ve karışık bir polimer yapısının oluşmasıyla sonuçlanır.

Bu dallanmış yapılar PANI’nın birleşme derecesini ve ayarlanabilir olan elektriksel ve optik

özelliklerini önemli oranda kısıtlamaktadır. Bu sebeple geliştirilen bir yaklaşım şablon (template)

kullanımıdır. Bu yaklaşım, anilin monomerinin anyonik bir şablon üzerine öncelikli elektrostatik

hizalanmasına dayanır. Bu sayede yapıdaki dallanmalar azalmakta ve lineer zincir büyümesi

artmaktadır (Liu vd. 1999). İşlenebilir ve çözünebilir PANI oluşumunda geleneksel kimyasal

metotlara kıyasla, "soft, yumuşak" şablonlar kullanılarak gerçekleştirilen PANI'nın enzimatik sentezi,

ılımlı reaksiyon koşullarına ve basit son ürün saflaştırılma aşamalarına sahip olması sebebiyle "yeşil"

bir alternatif sunmaktadır (Alva vd. 1997, Sakharov vd. 2004, Vasil’eva vd. 2007, Guo vd. 2009).

Derin ötektik çözücüler (DES) hidrojen bağı alıcısı (HBA) ve hidrojen bağı donörü (HBD) içeren

yeni nesil çözücülerdir (Cunha vd. 2018). Bu çözücüler iyonik sıvıların; sentez kolaylığı, değişen

polarite, yoğunluk ve viskozite gibi karakteristik özelliklerinden birçoğunu gösterirler. Ancak

DES’lerin hazırlanması daha ucuzdur ve iyonik sıvılar ile karşılaştırıldıklarında daha düşük toksisite

gösterirler (Kud&#322;ak vd. 2015, Clarke vd. 2018). Son zamanlarda doğal DES’lerin (NADES)

hazırlanması için şekerler ve organik asitler gibi geniş çeşitlilikte doğal ürünler kullanılmaya

başlanmıştır (Cunha vd. 2018). NADES’ler toksikolojik açıdan daha güvenlidir ve daha yüksek

biyoçözünürlüğe sahiptirler. Bu yüzden de geleneksel organik çözücülere kıyasla şimdiye kadarki en

doğa dostu seçenektirler (Shishov vd. 2017).

Anilinden iletken polimer polianilin (PANI) üretimine yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan bu

projede amaç;

i)  Derin ötektik çözücülerin (DES) PANI sentezinde şablon (template) ve/veya katkılayıcı (dopant)

olarak kullanımı ile iletken PANI sentezi

ii)   Yüksek verimde PANI eldesi

II. Amaç ve Kapsam



iii)   Kimyasal senteze kıyasla çevre dostu bir prosesin önerilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda Trametes versicolor kaynaklı lakkaz enzimi katalizörlüğünde anilinden

şablon olarak yeşil çözücü sınıfında olan derin ötektik çözücülerin (DES) kullanılmasıyla emeraldin

yapısındaki iletken PANI sentezini gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda polimerizasyonu etkileyen DES

türü ve miktarı, DES: anilin oranı (h/h), enzim aktivitesi, sıcaklık, pH ve karıştırma hızı gibi

parametrelerin PANI oluşumuna incelenmiştir. Polimerizasyon süresince  PANI oluşumu, UV-VIS

spektrumları ile takip edilmiştir. DES’lerin enzim katalizörlüğünde PANI sentezinde ilk kez

kullanılması bu çalışmanın özgün değeridir. Literatürde bu tepkime ortamı için derin ötektik çözücü

kullanımına yönelik bir çalışma yer almamaktadır.



3.1 Materyal

Çalışmada kullanılan Trametes versicolor lakkaz enzimi (katalog no: 38429) , anilin (katalog no:

242284), Sigma Aldrich firmasından temin edilmiştir. Çalışma süresince kullanılan kimyasallar

Sigma Aldrich, Merck, Riedel de Haen, Applichem  ve Isolab firmalarından satın alınan analitik

saflıkta maddelerdir.

3.2 Yöntem

3.2.1 Çözücü hazırlanması

Çalışmada farklı hidrojen bağ donörleri (HBD) ve hidrojen bağ alıcılarından (HBA) oluşan hidrofilik

ve hidrofobik derin ötektik çözücüler (DES) hazırlanmıştır. Hazırlanan hidrofilik ve hidrofobik

DES’ler sırasıyla EK 1 çizelge 3.1 ve 3.2’de verilmiştir.

Hidrofilik Derin Ötektik Çözücüler

Hidrofilik DES’ler hazırlanırken literatürde Dai vd. (2013), Troter vd. (2016),  Shahbaz vd. (2010),

Liu vd. (2018) ve Zhang vd. (2019) kullandığı metotlar uygulanmıştır. Hidrofilik DES

bileşenlerinden kolin klorür kullanımdan önce vakum altındaki desikatörde tutularak silika jel

yardımı ile kurutulmuş ve havayla teması olabildiğince engellenerek tartım yapılmıştır. DES’ler

kendini oluşturan bileşenlerin belirli mol oranlarında ve literatürde belirtilen sıcaklıklarda homojen

sıvı form elde edilene kadar manyetik karıştırıcıda karıştırılmasıyla hazırlanmıştır.

Hidrofobik Derin Ötektik Çözücüler

Hidrofobik DES’ler hazırlanırken litaretürde van Osch vd. (2015), van Osch vd. (2016), Florindo vd.

(2017), Ge vd. (2018) ve Dwamena vd. (2019) kullandığı metotlar uygulanmıştır. Hidrofobik DES

bileşenlerinden DL-mentol kullanımdan önce vakum altındaki desikatörde tutularak silika jel yardımı

ile kurutulmuştur. DES’ler kendini oluşturan bileşenlerin belirli mol oranlarında, belirli sıcaklıklarda

sıcak su banyosunda homojen sıvı form elde edilene kadar manyetik karıştırıcıda karıştırılmasıyla

hazırlanmıştır.

3.2.2 Enzimatik polimerizasyon

Anilinin enzimatik reaksiyonu Trametes versicolor’dan elde edilen ticari lakkaz enzimi

katalizörlüğünde şablon olarak DES veya bileşenlerinin kullanılmasıyla toplam 20 ml hacimde

çalkalamalı hava banyosunda (Edmund Bühler TH 30) izoterm koşullarda gerçekleştirilmiştir.

Reaksiyon ortamından t=0, 2, 4, 6 ve 24. saatlerde örnekler alınmış ve UV-VIS spektrometresinde

300-900 nm aralığındaki spektrumlar edilmiştir. Yapılan çalışmada reaksiyon ortamına konulan

maddeler 50 mM pH 3 (Bölüm 4.2.5 hariç) sitrat-fosfat tamponu, şablon olarak DES ve bileşenleri,

anilin ve lakkazdır. Lakkaz enzimi, 10.8 U/ml stok enzim çözeltisi hazırlanarak reaksiyon ortamına

eklenmiş ve reaksiyon hacmi 20 ml’ye tampon ile tamamlanmıştır. Polimerizasyonu etkileyen DES

türü ve miktarı, DES:anilin oranı (h/h), enzim aktivitesi, sıcaklık, anilin derişimi, pH ve karıştırma

hızı parametre olarak incelenmiştir.

3.2.3 Polianilinin Reaksiyon Ortamından Ayrılması

Anilinin enzimatik polimerizasyonu ile en iyi tepkime koşullarında ve PTSA ile katkılama yoluyla

sentezlenen PANI, reaksiyon ortamından siyah bantlı süzgeç kağıdı yardımıyla süzülmüştür. Süzme

işlemi sonunda kağıt üstünde kalan çökelek, reaksiyon sırasında oluşan oligomerlerin, reaksiyona

girmemiş anilinin, DES’in ve dopantın uzaklaştırılması amacıyla % 100 etanol ile yıkanmış ve oda

sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır.

3.2.4 Kimyasal Polimerizasyon

III. Materyal ve Yöntem



Anilinin kimyasal polimerizasyonu iletken PANI’nın özelliklerinin referans olarak kullanılması

amacıyla Bhadra vd. (2007) yaptıkları çalışma esas alınarak, amonyum persulfat (APS) varlığında

oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. 250 ml’lik cam şişenin içine 190 ml distile su, 3.1 ml (0.15 M)

anilin ve 20 ml (1 M) hidroklorik asit (HCl) eklenip karıştırmıştır. 7.6 g APS 10 ml su içinde

çözündürüldükten sonra çözeltiye yavaş yavaş ilave edilmiş ve mekanik bir karıştırıcı yardımıyla 2

saat oda sıcaklığında karıştırılmıştır (Bhadra vd. 2007). Polimerizasyon sonucunda oluşan yeşil renkli

iletken PANI süzgeç kağıdı yardımıyla süzülmüş ve reaksiyon ortamından olimorgerlerin

uzaklaştırılması amacıyla önce % 50 (v/v) etanol-su karışımı daha sonra su ile yıkanıp oda

sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır.

3.2.5 Analizler

3.2.5.1 UV-VIS analizleri

Anilinin enzimatik polimerizasyonu ile PANI sentez tepkimesinin ilerleyişi, zamanla ortamdan

alınan örneklerin UV-VIS spektrofotometresinde 300-900 nm aralığında spektrumları incelenerek

gerçekleştirilmiştir. UV-VIS spektrofotometresinde (Shimadzu UV-1601) analizi gerçekleştirilen

PANI’nın karakteristik dalga boyları EK 1 çizelge 3.3’de verilmiştir.

3.2.5.2 Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR) Analizleri

Anilinin enzimatik ve kimyasal polimerizasyonları sonucunda elde edilen PANI’nın FTIR

spektrumları ODTÜ Merkez Laboratuvarında bulunan Bruker IFS 66/S cihazı ile 400-4000 cm-1

dalga sayısı aralığında incelenmiştir. FTIR analizinin gerçekleştirilmesi için enzimatik ve kimyasal

polimerizasyon sonucunda üretilen PANI örnekleri dimetil sülfoksit (DMSO) içinde çözülmüştür.

Kimyasal polimerizasyon ile sentezlenen PANI ayrıca katı olarak da analiz edilmiştir. FTIR

analizleri gerçekleştirilen PANI’nın karakteristik bantları EK 1 çizelge 3.4’de verilmiştir.

3.2.5.3 Elektriksel iletkenlik ölçümü

Enzimatik ve kimyasal polimerizasyon ile sentezlenen PANI’nın elektriksel iletkenlik ölçümü

Thurlby 1503 dijital multimetre cihazı ile ölçülmüştür.

3.2.5.4 Taramalı elektron mikroskobu (SEM)

Anilinin enzimatik ve kimyasal polimerizasyonu ile sentezlenen PANI örnekleri Au-Pd ile

kaplanarak ODTÜ Merkez Laboratuvarında bulunan QUANTA 400F Field Emission SEM cihazı ile

görüntülenmiştir.

3.2.5.5 pH ölçümü

Anilinin enzimatik polimerizasyonu ile PANI sentez tepkimesinde t=0. saatte, lakkaz aktivite

tayininde kullanılmak üzere pH 3 0.1 M fosfat-sitrat tamponu ve reaksiyon ortamında kullanılmak

üzere 50 mM pH 2.6, 2.8, 3.0, 3.5 ve 4.0 hazırlanarak pH ölçümü (Sartorius PP25) ile yapılmıştır.

3.2.5.6 Lakkaz aktivite tayini

Lakkaz enzim aktivite tayini, substrat olarak kullanılan ABTS’in (2,2&#8223;-azino-bis(3-

etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit)) lakkaz tarafından oksitlenmesiyle oluşan renk değişiminin

spektrofotometrik olarak ölçümüne dayanarak geçekleştirilmiştir. Lakkaz aktivitesi 1 Ünite (U), 1

dakikada 1 &#956;mol ürün oluşturan enzim miktarı olarak tanımlanmıştır. Oda sıcaklığında, 20

&#956;l ortamdan alınan örnek, 880 &#956;l 0.1 M pH 3.0 fosfat-sitrat tamponu ve 100 &#956;l 1

mM ABTS çözeltisi karıştırılarak reaksiyon ortamı hazırlanmış ve ortamda meydana gelen renk



değişimi spektrofotometrede 1 dk süresince izlenmiştir (Akardere 2012).

3.2.5.7 Verim Hesabı

Çalışma kapsamında sentezlenen ve Bölüm 3.2.3’de verilen koşullar ile reaksiyon ortamından ayrılan

PANI'nın verimi, sentezlenen PANI ve başlangıç anilin miktarı kullanılarak hesaplanmıştır.



4.1 Polianilinin enzimatik üretiminde şablon olarak derin ötektik çözücü seçimi

Anilinden Trametes versicolor’dan elde edilen ticari lakkaz katalizörlüğünde polianilin sentezinde,

tepkime ortamında şablon olmadan gerçekleştirilen reaksiyonda PANI elde edilmemiştir. Bu nedenle

reaksiyon sırasında dallanmış anilin polimerizasyonu yerine kuyruk-baş yönelimli düz zincirli

polianilin oluşması amacıyla şablon olarak öncelikle literatürde kullanılmış olan polianyonik

maddeler, sürfaktantlar olan ve tepkime ortamında anyonik şablon özelliği gösteren sodyum dodesil

sülfat (SDS), sodyum dodesilbenzen sülfonat (SDBS) ve polivinil alkol (PVA) kullanılmıştır. Bu

reaksiyonlarda elde edilen sonuçlar, çalışmanın asıl amacı olan derin ötektik çözücülerin şablon

olarak kullanımına yönelik ön bilgileri sağlamıştır.

Reaksiyon toplam 20 ml hacimde 50 mM pH 3 sitrat-fosfat tamponu, 15 mM anilin, 1.47 U/ml

lakkaz varlığında, 100 rpm karıştırma hızında farklı reaksiyon ortamlarında 0.75 mM SDS, 5 mM

SDBS ile 25 ºC’de, % 10 (w/v) PVA ile 10 ºC’de gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sonucunda SDS ve

PVA varlığında PANI elde edilememiş ve UV-VIS spektrofotometresinde iletken PANI’nın

karakteristik bandı olan 700-780 nm aralığında absorbans gözlemlenmemiştir. Ancak SDBS ile

gerçekleştirilen reaksiyonda 24 saat sonunda 778 nm’de 0.354, 404 nm’de ise 0.332 absorbans değeri

elde edilmiştir (EK 2 şekil 4.1). Bu sonuç, literatürde olduğu şekilde anyonik SDBS’in şablon olarak

kullanımı sonucu iletken PANI elde edildiğini göstermektedir.

Anilinin lakkaz enzimi biyokatalizörlüğünde polimerizasyonu ile PANI oluşumu, çalışmada

hazırlanan ve EK 1 çizelge 3.1 ve çizelge 3.2 verilen hidrofilik ve hidrofobik DES’ler ile

gerçekleştirilmiştir. EK 1 çizelge 3.1’de verilen hidrofilik DES’ler varlığındaki reaksiyonlardan ChCl

-Gly (1:2), ChCl-LA (1:2), ChCl-EG (1:2), CA-FRU (1:1) ve CA-GLU (1:1) 50 mM pH 3 sitrat-

fosfat tamponu, 38 mM anilin ve 0.43 U/ml lakkaz ile oda sıcaklığında ve 100 rpm’de, ChCl-PTSA

(1:1) ise 50 mM pH 3 sitrat-fosfat tamponu, 25 mM anilin, 0.73 U/ml lakkaz varlığında 10 ºC

sıcaklıkta ve 100 rpm’de gerçekleştirilmiştir. Hidrofilik DES’ler (ChCl-Gly (1:2), ChCl-LA (1:2),

ChCl-EG (1:2), ChCl-PTSA (1:1), CA-FRU (1:1) ve CA-GLU (1:1)) varlığında yeşil renkte PANI

elde edilememiş ve UV-VIS spektrofotometresinde iletken PANI’nın karakteristik bandı

gözlenmemiştir.

EK 1 çizelge 3.2’de verilen hidrofobik DES’ler varlığındaki reaksiyonlardan Ment-DA (1:1),

[N8881]Cl-DA (1:2), [N8881]Br-DA (1:2) ve [N4444]Cl-DA (1:2) ile 50 mM pH 3 sitrat-fosfat

tamponu, 25 mM anilin ve 1.47 U/ml lakkaz ile 15 ºC ve 100 rpm’de, A336-DA (1:2) ile 50 mM pH

3 sitrat-fosfat tamponu, 17.5 mM anilin, 1.47 U/ml lakkaz, 100 rpm ve oda sıcaklığında, DA-Lid

(3:1) ise 50 mM pH 3 sitrat-fosfat tamponu, 15 mM anilin, 1.47 U/ml lakkaz varlığında 100 rpm ve

25 ºC sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir.

Şablon olarak etkileri incelenen hidrofobik DES’ler arasından DA-Lid (3:1) ve A336-DA (1:2) ile

başlatılan tepkimelerde reaksiyon gerçekleşmemiştir. [N4444]Cl-DA (1:2) ile başlatılan reaksiyon

ortamında ise DES’in 10 ºC’de donmasından dolayı reaksiyon 15ºC ve 150 rpm’de devam ettirilmiş

ancak UV-VIS spektrofotometresinde beklenilen dalga boyunda absorbans gözlenmemiştir. [N8881]

Cl-DA (1:2) varlığında gerçekleşen tepkimede de beklenilen dalga boyunda absorbans

gözlenmemiştir.

EK 2 şekil 4.2’de farklı hidrofobik DES’ler (Ment-DA (1:1), A336-DA (1:2), DA-Lid (3:1), [N8881]

Cl-DA (1:2), [N8881]Br-DA (1:2) ve [N4444]Cl-DA (1:2)) ile hazırlanan reaksiyon ortamlarının UV

-VIS spektrofotometresindeki spektrumları yer almaktadır. % 10 Ment-DA (1:1) DES’i içeren

reaksiyon ortamı diğer hidrofobik DES içeren ortamların aksine 650 nm civarında pik vermiştir. %

10 [N8881]Br-DA (1:2) ile başlatılan reaksiyon ortamında 24 saat sonunda yaklaşık 650 nm

civarında düşük bir absorbans değeri gözlenmesi üzerine aynı tepkime koşullarında % 5 ve % 20

Ment-DA (1:1) içeren reaksiyonlar da başlatılmış ve 24 örneklerinin spektrumları EK 2 şekil 4.3’de

gösterilmiştir. % 5 [N8881]Br-DA (1:2) içeren ortam diğer ortamlara göre daha yüksek absorbans

vermiş olmasına rağmen Ment-DA (1:1)’in verdiği absorbans değerinden daha düşüktür. Ayrıca

IV. Analiz ve Bulgular



Ment-DA (1:1) varlığında sentezlenen polimer, emeraldin baz formunun 600 nm civarındaki

karakteristik pikine sahiptir. Bu nedenle anilinin enzimatik polimerizasyonu ile PANI sentezi için

şablon olarak 643.5 nm’de 0.438, 568.0 nm’de 0.445 absorbans değerine sahip Ment-DA (1:1)

seçilerek ileri deneylerde polimerizasyon parametreleri bu DES ile incelenmiştir.

Hidrofob özellikte derin ötektik çözücü olan Ment-DA (1:1) bileşenleri aynı tepkime koşullarında

reaksiyon ortamına ayrı ayrı eklenmiş; ancak UV-VIS spektrofotometresinde istenilen dalga boyunda

absorbans gözlenememiştir.

Çalışmada kullanılan hidrofilik DES’ler reaksiyon ortamında az miktarda anilin bulunması sebebiyle

tek faz oluşturmaktadır. Literatürde şablon olarak kullanılan polianyonik maddeler, sürfaktantlar

ikinci fazı oluşturarak PANI sentezine katkı sağlamaktadırlar. Hidrofobik DES’lerin anilinle beraber

ikinci fazı oluşturması sebebiyle anilinin enzimatik polimerizasyonunda şablon olarak

kullanımlarının etkili olduğu düşünülmektedir.

4.2 Mentol-Dekanoik Asit (1:1) Varlığında Polianilinin Enzimatik Üretimi

4.2.1 Mentol-Dekanoik Asit (1:1) miktarı etkisi

PANI sentez deneylerinde şablon miktarının anilinin enzimatik polimerizasyonuna olan etkisi,

seçilen DES Ment:DA (1:1)’in  hacimce % 2.5, % 5, % 10 ve % 20 olmak üzere 4 farklı değerinde

incelenmiştir. Reaksiyon toplam 20 ml hacimde 50 mM pH 3 sitrat-fosfat tamponu, 15 mM anilin,

0.73 U/ml lakkaz varlığında 100 rpm ve 10 ºC’de gerçekleştirilmiştir. Farklı DES miktarları

kullanılarak sentezlenen PANI ortamlarının farklı zamanlardaki UV-VIS spektrumları EK 2 şekil 4.4

-4.7’de, farklı Ment:DA (1:1) miktarının t=24 saat sonunda anilinin enzimatik polimerizasyonuna

olan etkisi ise EK 2 şekil 4.8’de gösterilmiştir. Ment:DA (1:1) miktarının artması ile 650 nm

civarındaki absorbans değeri önce artmış ancak % 20 DES miktarında azalma göstermiştir.  Hacimce

% 10 Ment:DA (1:1)  içeren reaksiyon ortamı 654.0 nm’de 0.592, 569.5 nm’de ise 0.586 absorbans

değeriyle en iyi sonucu vermiştir.

Karamyshev vd. (2003) şablon olarak SPS (sülfonlanmış polistiren) kullanarak gerçekleştirdikleri

anilinin lakkaz katalizli polimerizasyonunda, şablon miktarındaki artışın reaksiyona giren anilin

miktarını azaltması sebebiyle reaksiyonu olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada da

şablon olarak kullanılan Ment:DA (1:1) miktarının hacimce belli bir yüzdeden sonra anilinle aktif

olmayan kompleks bir madde oluşturmaya başladığı için polimerizasyonu olumsuz yönde etkilediği

düşünülmektedir.

4.2.2 Enzim aktivitesi etkisi

Ortamdaki başlangıç enzim aktivitesinin anilinin enzimatik polimerizasyonu ile sentezlenen PANI

yapısına olan etkisi 0.18, 0.37, 0.73 ve 1.47 U/ml olmak üzere 4 farklı değerde incelenmiştir.

Reaksiyon 50 mM pH 3 sitrat-fosfat tamponu, 15 mM anilin, %10 Ment-DA (1:1), 100 rpm

karıştırma hızında ve 10 ºC’de gerçekleştirilmiştir. Farklı lakkaz aktivitelerinde sentezlenen

PANI’nın farklı zamanlardaki UV-VIS spektrumları alınmış ve örnek olarak farklı başlangıç enzim

aktivitesinin t=24 saat sonundaki polimerizasyona olan etkisi EK 2 şekil 4.9’da gösterilmiştir.

Trametes versicolor’dan elde edilen ticari lakkaz enzim aktivitesinin 0.18 U/ml’den 0.37 U/ml’ye

arttırılması ile 550-700 nm arasındaki absorbans değerinde artış olduğu görülmektedir. Absorbans

değeri enzim aktivitesi 1.47 U/ml olduğu zaman azalmıştır. Enzim aktivitesi 0.73 U/ml olduğu

koşullarda ise 654.0 nm’de 0.592 ve 569.5 nm’de 0.586 olmak üzere en yüksek absorbans değerleri

elde edilmiştir. Bu nedenle enzim derişimi için en uygun değere 0.73 U/ml olarak karar verilmiştir.

4.2.3 Sıcaklık etkisi

Anilinin enzimatik polimerizasyonunun gerçekleştiği reaksiyon ortamının sıcaklığı sentezlenen



PANI’nın yapısını etkilediği için sentez deneylerinde sıcaklığın etkisi 10, 15, 20 ve 25 ºC olmak

üzere 4 farklı değerde incelenmiştir. Reaksiyon, 100 rpm karıştırma hızında 50 mM pH 3 sitrat-fosfat

tamponu, 15 mM anilin, %10 Ment-DA (1:1), 0.73 U/ml lakkaz varlığında gerçekleştirilmiştir. Farklı

sıcaklıklarda sentezlenen PANI ortamlarının farklı zamanlardaki UV-VIS spektrumları alınmış,

anilinin enzimatik polimerizasyonunda sıcaklığın t=24 saat sonunda olan etkisi ise EK 2 şekil

4.10’da gösterilmiştir. Bu çalışmada, sıcaklığın 10 ºC’den 25 ºC’ye arttırılması ile 550-700 nm

arasındaki absorbans değerinde beklenildiği gibi artış olmuştur. Ancak 20 ve 25 ºC’de UV-VIS

spektrofotometresindeki spektrumlarda oligomer yapının oluştuğunu gösteren 550 nm civarındaki

pikler daha fazla absorbans vermiştir. Bu nedenle anilinin enzimatik polimerizasyonu için en uygun

tepkime sıcaklığı 15 ºC olarak belirlenmiş ve bu sıcaklıkta 644.0 nm’de 0.332 ve 566.5 nm’de 0.225

absorbans değerleri elde edilmiştir.

Vasil’eva vd. (2007) yaptıkları çalışmada anilinin lakkaz katalizli polimerizasyonunu 4 ve 20 ºC

olarak iki farklı sıcaklıkta gerçekleştirmiş ve 20 ºC’de alınan UV-VIS spektrofotometresindeki

spektrumlarda PANI'nın dallanmış yapıda oluştuğunu gözlemlemişlerdir. Junker vd. (2014)’de ise 8

ve 25 ºC’de yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlar elde ederek sıcaklığın 25 ºC’ye çıkarılmasıyla

dallanmış yapının varlığını gösteren pikler elde etmişlerdir.

4.2.4 Anilin derişimi etkisi

Anilin başlangıç derişimi enzimatik polimerizasyon sonucunda sentezlenen PANI yapısını ve lakkaz

enzimini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle 5, 15, 25 ve 50 mM olmak üzere 4 farklı değerde

anilin başlangıç derişimi incelenmiştir. Reaksiyon 10 ºC sıcaklıkta ve 100 rpm karıştırma hızında 50

mM pH 3 sitrat-fosfat tamponu, %10 Ment-DA (1:1), 0.73 U/ml lakkaz varlığında

gerçekleştirilmiştir.

Farklı anilin derişimleri ile sentezlenen PANI ortamlarının farklı zamanlardaki UV-VIS spektrumları

alınıp, farklı anilin başlangıç derişimi etkisinin t=24 saat sonunda polimerizasyona olan etkisi EK 2

şekil 4.11’de gösterilmiştir. Bu çalışmada anilin derişiminin 5-50 mM aralığında artması ile 550-700

nm arasındaki absorbans değerlerinde artış olmuştur. Ancak 50 mM anilin içeren reaksiyon ortamının

spektrumunda 600-700 nm arasında belirgin bir pik gözlenmemiştir. Bunun sebebi olarak

Karamyshev vd. (2003)’nin belirttikleri gibi artan anilin miktarının lakkaz enzimini inhibe ederek

polimerizasyonu olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Atalla vd. (2013)’nın lakkazın inhibitörlerini

incelemek için yapmış oldukları çalışmada anilinin lakkaz enzimini inhibe ettiğini belirtmişlerdir.

Bundan dolayı enzimatik polimerizasyon için en uygun anilin derişimi 25 mM olarak belirlenmiş ve

bu derişimde 656.0 nm’de 0.433 ve 573.0 nm’de 0.431 absorbans değerleri elde edilmiştir.

4.2.5 pH etkisi

Reaksiyon ortam pH’ı anilinin enzimatik polimerizasyonunda sentezlenen PANI’nın yapısını ve

reaksiyonda kullanılan lakkaz enziminin aktivitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle ortam

pH’ı 2.6, 2.8, 3.0, 3.5 ve 4.0 olmak üzere 5 farklı asidik değerde incelenmiştir. Reaksiyon 50 mM pH

(2.6, 2.8, 3.0, 3.5 ve 4.0) sitrat-fosfat tamponu, %10 Ment-DA (1:1), 0.73 U/ml lakkaz ve 15 mM

anilin varlığında 100 rpm, 10 ºC’de gerçekleştirilmiştir. Farklı pH değerine sahip reaksiyon

ortamlarında sentezlenen polimerlerin farklı zamanlardaki UV-VIS spektrumları alınmış ve farklı pH

değerlerindeki reaksiyon ortamlarının t=24 saat sonunda anilinin enzimatik polimerizasyonuna olan

etkisi ise EK 2 şekil 4.12’de gösterilmiştir. Reaksiyon ortamının pH değeri arttıkça 550-700 nm

arasındaki absorbans değerlerinde artış olmuştur. Ancak pH 3.5 ve 4.0 reaksiyon ortamlarının 600-

700 nm arasında belirgin bir pike sahip olmadığı ve reaksiyon ortamının pH değeri arttıkça

sentezlenen PANI’nın istenen formundan uzaklaştığı gözlenmiştir. Ayrıca Rancano vd. (2003)’de

belirtildiği gibi pH 3 değerinin altındaki pH’larda enzim aktivitesi olumsuz etkilendiği için anilinin

enzimatik polimerizasyonunda uygun pH değeri 3.0 olarak belirlenmiş ve bu pH değerinde 661.0

nm’de 0.220 ve 570.5 nm’de 0.216 absorbans değerleri elde edilmiştir.



Streltsov vd. (2008) yapmış oldukları çalışmada pH 2-10.5 aralığında anilinin lakkaz

katalizörlüğündeki polimerizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Asidik ortamda elde edilen PANI’nın

tüm karakteristik dalga boylarına sahip olduğunu ve bu dalga boylarının pH arttıkça azalarak

kaybolduğunu belirtmişlerdir.

4.2.6 Karıştırma hızı etkisi

Anilinin enzimatik polimerizasyonu ile PANI sentez deneyleri lakkaz enzimi varlığında

gerçekleştirildiği ve lakkazın anilini oksitlemek için O2’ye ihtiyaç duyması sebebiyle karıştırma hızı

reaksiyonu önemli ölçüde etkilemektedir. Karamyshev vd. (2003) lakkaz katalizörlüğünde

gerçekleştirdikleri tepkime ortamında karıştırma hızının önemini karıştırmalı ve karıştırmasız olarak

iki reaksiyonla incelemişlerdir. Gerçekleşen reaksiyonlar sonucunda karıştırmasız ortamda reaksiyon

hızı, karıştırılan ortama kıyasla daha düşük bulunmuştur. Bu çalışmada 50, 100, 200 ve 300 rpm

olmak üzere 4 farklı değerde karıştırma hızı etkisi incelenmiştir. Reaksiyon 10 ºC sıcaklıkta 50 mM

pH 3.0 sitrat-fosfat tamponu, %10 Ment-DA (1:1), 0.73 U/ml lakkaz ve 15 mM anilin varlığında

gerçekleştirilmiştir. Farklı karıştırma hızında sentezlenen PANI ortamlarınıdan farklı zamanlarda

örneklerin UV-VIS spektrumları alınıp, anilinin enzimatik polimerizasyonunda karıştırma hızının

t=26 saat sonunda etkisi ise EK 2 şekil 4.13’de gösterilmiştir. Tepkime 200 ve 300 rpm gibi yüksek

karıştırma hızında gerçekleştirildi zaman, ortamlarının UV-VIS spektrumlarında 600-700 nm

arasında belirgin bir pik olmaması, oluşan PANI yapısında bozulmalar olduğunu göstermektedir. Bu

nedenle en uygun karıştırma hızı 100 rpm olarak belirlenmiş ve 647.0 nm’de 0.253 ve 567.5 nm’de

0.253 olmak üzere en yüksek absorbans değerleri elde edilmiştir.

4.2.7 En iyi polimerizasyon koşulları ile enzimatik PANI üretimi

Anilinin enzimatik polimerizasyonu ile PANI sentezi için yapılan her bir deney setinin UV-VIS

spektrumları değerlendirilmiş; 300-900 nm aralığında en yüksek absorbans değerine sahip sonuçlara

göre en iyi tepkime koşullarına karar verilmiştir. Buna göre 20 ml reaksiyon ortamını enzim

aktivitesi 0.73 U/ml lakkaz, 25 mM anilin derişimi, hacimce % 10 Ment-DA (1:1) ve 50 mM pH 3

sitrat-fosfat tamponu oluşturmaktadır ve en uygun sıcaklık 15 °C,  karıştırma hızı ise100 rpm’dir. Bu

koşullarda sentezlenen PANI’nın emeraldin bazının farklı zamanlardaki UV-VIS spektrumları EK 2

şekil 4.14’de gösterilmiştir ve t=24 saat sonunda 643.5 nm’de 0.438, 568.0 nm’de 0.445 absorbans

değerleri elde edilmiştir. Literatür ile karşılaştırıldığında piklerde gözlenen sapmalara PANI-DES

kompleks yapısının oluşumunun neden olduğu düşünülmektedir. Belirlenen en iyi koşullarda

enzimatik olarak sentezlenen PANI Bölüm 3.2.3’de verilen koşullarda reaksiyon ortamından ayrılmış

ve verim Eşitlik 3.2 kullanılarak % 83.78 olarak hesaplanmıştır.

4.3 Kimyasal Sentez ile Polianilin Üretimi

Çalışmada PANI enzimatik üretim yanısıra, Bölüm 3.2.4’de verilen kimyasal yöntem ile de 2 saatte

sentezlenmiştir. Kimyasal olarak sentezlenen PANI’nın 2 saat sonundaki UV-VIS spektrumu EK 2

şekil 4.15’de gösterilmiştir. Kimyasal sentez ile üretilen PANI 353.5 nm’de 0.957, 883.5 nm’de

1.013 absorbans değerine sahiptir. Kimyasal polimerizasyon sonunda üretilen PANI’nın verimi

Eşitlik 3.2 kullanılarak % 40.40 olarak hesaplanmıştır.

4.4 Polianilinin Katkılama (Doplama) İşlemi

Çalışmada belirlenen en uygun polimerizasyon koşullarında enzimatik olarak sentezlenen PANI’nın

24. saati ile kimyasal polimerizasyon sonucunda sentezlenen PANI örneklerinin UV-VIS

spektrumlarının karşılaştırılması EK 2 şekil 4.16’da gösterilmiştir. Yapılan karşılaştırma sonucunda

enzimatik polimerizasyon ile PANI’nın UV-VIS spektrofotometresinde iletken yapıda olduğunu

gösteren 700-780 nm aralığında pik gözlenememiş ve PANI’nın iletken yapıdaki emeraldin tuzunun

sahip olduğu yeşil renge reaksiyon süresi boyunca ulaşılamamıştır. Bunun sebebinin ise reaksiyonda



şablon olarak kullanılan Ment-DA (1:1)’nın literatürde kullanılan polianyonik maddeler, sürfaktanlar

kadar polimerizasyonda etkili olmaması olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı en iyi koşullarda

enzimatik polimerizasyon ile sentezlenen PANI’nın iletken formunu elde edebilmek için çeşitli

asitlerle muamele edilerek, katkılama (doplama) işlemi gerçekleştirilmiştir.

Enzimatik polimerizasyon ile sentezlenen iletken olmayan PANI formunun kuvvetli asitlerle

protonlanması yoluyla iletken emeraldin tuzu elde edebilmesine katkılama denir. Katkılama işlemi

için enzimatik olarak sentezlenen PANI dopant olarak farklı asitlerin kullanılması ile muamele

edilmiştir. PANI’nın katkılama işlemi dopant olarak inorganik asitler (hidroklorik asit (HCl)) ve

organik asitler (dekanoik asit, oksalik asit, tartarik asit, sitrik asit ve p-toluen sülfonik asit (PTSA))

dopantlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Birinci grup doplama işlemlerinde en iyi koşullarda enzimatik olarak üretilen ve Bölüm 3.2.3’de

anlatıldığı şekilde reaksiyon ortamından ayrılan PANI, Monicka vd. (2018) çalışması referans

alınarak anilin:dopant mol oranı 1:2 olacak şekilde dekanoik asit, HCl, oksalik asit ve PTSA ile ayrı

ayrı muamele edilmiştir. Ancak katkılama işlemi sonucunda herhangi bir renk değişimi ve UV-VIS

spektrofotometresinde 700-780 nm aralığında absorbans gözlenmemiştir. Bu sebeple katkılama

çalışmalarına polimerizasyonla eşanlı olarak polimerizasyon ortamında devam edilmesine karar

verilmiştir.

En uygun koşullardaki enzimatik polimerleşme sırasında PANI katkılama çalışmaları, anilin:dopant

mol oranı 1:2 olacak şekilde ve reaksiyon başlangıcında ortama dopant olarak oksalik asit, PTSA,

tartarik asit ve sitrik asit kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Farklı dopantlar varlığında sentezlenen

PANI’nın farklı zamanlardaki UV-VIS spektrumları alınıp, anilinin enzimatik polimerizasyonunda

farklı dopantların t=24 saat sonunda olan etkisi EK 2 şekil 4.17’de gösterilmiştir. Sitrik asit,

kullanılan dopantlar arasında 657.0 nm’de 0.204, 568 nm’de 0.198 absorbans değeri ile en yüksek

absorbansa sahip olmasına rağmen reaksiyon ortamında herhangi bir renk değişimi gözlenmemiştir.

Ancak PTSA içeren reaksiyon ortamı sitrik asit içeren ortama göre daha düşük absorbans değerine

sahip olmasına rağmen 734.5 nm’de 0.021 absorbans değeri elde edilmiştir ve iletken emeraldin

tuzunun rengi olan yeşil renge 24 saat sonunda ulaşılmıştır.

Anilin:PTSA mol oranı 1:2 değerinde iletken PANI’nın özelliği olan yeşil renk elde edilmesi

nedeniyle anilin:PTSA mol oranı 1:1 ve 2:1 olacak iki farklı reaksiyon başlatılmıştır. 2:1, 1:1 ve 1:2

olmak üzere üç farklı anilin:PTSA oranının 24 saat sonundaki spektrumlarının karşılaştırması EK 2

şekil 4.18’de gösterilmiştir. Anilin:PTSA mol oranı 2:1 iken  24 saat sonunda 643.5 nm’de 0.379,

561.5 nm’de 0.410 değeri ile en yüksek absorbansa sahip olmasına rağmen 750 nm civarında pik

yoktur ve herhangi bir renk değişimi gözlenmemiştir. Bu nedenle en uygun anilin:PTSA mol oranına

iletkenliğin göstergesi olan yeşil renge sahip reaksiyon ortamından dolayı 1:2 olarak karar

verilmiştir. Katkılama işlemi sonucunda elde edilen PANI Bölüm 3.2.3’de verilen koşullarda

ortamdan ayrılmış ve verimi Eşitlik 3.2 kullanılarak % 28.15 olarak hesaplanmıştır.

4.5 Polianilinin Karakterizasyonu

4.5.1 Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR)

Enzimatik polimerizasyon ile sentezlenen ve sentez sonunda katkılama işlemi gerçekleştirilen PANI

ile kimyasal polimerizasyon yöntemiyle sentezlenen ve DMSO içinde çözünmüş PANI örneklerinin

FTIR analiz sonuçları EK 2 şekil 4.19-4.21’de gösterilmiştir. Kimyasal polimerizasyon sonucunda

elde edilen PANI’nın katı formunun FTIR analiz sonucu ise EK 2 şekil 4.22’de gösterilmiştir.

PANI’nın FTIR spektrumunda vereceği karakteristik bantlar EK 1 çizelge 3.4’de yer almaktadır.

Çizelgede gösterilen bantlar PANI’nın karakteristik bantlarıdır ve analizi gerçekleştirilen tüm

örneklerde görülmektedir. Ancak iletken yapıyı gösteren &#8776; 1200 cm-1’deki doplanmış C-N+



2° aromatik amin piki, sadece kimyasal polimerizasyon ile sentezlenen ve enzimatik polimerizasyon

ile üretilip PTSA ile katkılama işlemi uygulanan PANI’da gözlenmiş olup iletkenlik özelliği

göstermeyen PANI’da bulunmamaktadır.

Kimyasal polimerizasyon ile sentezlenen PANI’nın katı formu ile DMSO’da çözünmüş formunun

spektrumunundaki farklılıkların sebebi ise çözücü DMSO’nun PANI’nın yapısındaki bağlara olan

etkisidir.

Şablon olarak Ment-DA (1:1) kullanılarak en iyi koşullarda enzimatik polimerizasyonla

sentezlendikten sonra PTSA ile katkılama işlemi gerçekleştirilen PANI’nın FTIR spektrofotometre

analizinin sonuçları literatür ile karşılaştırıldığında Salas vd. (2016) SDBS varlığında sentezlemiş

oldukları iletken PANI’nın FTIR analizindeki karakteristik bantlar ile benzerlik göstermiş olup

literatür ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.

4.5.3 Elektriksel iletkenlik

En iyi koşullarda enzimatik polimerizasyon ile üretilip PTSA ile katkılama işlemi uygulanan

PANI’nın iletkenlik değeri 1.274x10-8 S/cm, kimyasal polimerizasyon ile sentezlenen PANI’nın

iletkenlik değeri ise 4.7x10-2 S/cm olarak bulunmuştur. En iyi tepkime koşullarında enzimatik

polimerizasyon ile sentezlenen ancak doplanmayan PANI’da herhangi bir iletkenlik değeri tespit

edilememiştir.

Junker vd. (2014) yapmış oldukları çalışmada lakkaz katalizörlüğünde AOT varlığında

sentezledikleri PANI’nın iletkenlik değerini 6.6x10-5 S/cm,  Karamyshev vd. (2003) ise SPS

varlığında sentezlemiş oldukları PANI’nın iletkenlik değerini 2x10-4 olarak bulmuşlardır. Bu

çalışmada Ment-DA (1:1) varlığında enzimatik olarak sentezlenip katkılama işlemi gerçekleştirilen

PANI’nın iletkenlik değeri literatüre kıyasla daha düşük elde edilmiş olmakla birlikte, DES’in iletken

PANI üretiminde kullanılabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

4.5.4 Taramalı elektron mikroskobu (SEM)

Enzimatik polimerizasyon ile sentezlenen ve sentez sonunda katkılama işlemi gerçekleştirilen PANI

ile kimyasal polimerizasyon yöntemiyle sentezlenen PANI örneklerinin SEM görüntüleri EK 2 şekil

4.23’de gösterilmiştir.

EK 2 Şekil 4.23a’da gösterilen enzimatik polimerizasyon ile en iyi koşullarda sentezlenen PANI

tanecikli yapıya sahiptir. Enzimatik polimerizasyon ile sentezlenip PTSA ile katkılama işlemi yapılan

PANI’nın yapısı ise değişiklik göstererek EK 2 şekil 4.23b’deki nanofiber yapıya dönüşmüştür.

Kimyasal polimerizasyon ile üretilen PANI’nın EK 2 şekil 4.23c’deki görüntüsü tanecikli bir yapı

olup tanecik boyutu &#8776; 0.006-0.007 µm aralığındadır.



V. Sonuç ve Öneriler

Yapılan çalışmada anilinden enzimatik polimerizasyon ile polianilin (PANI) üretimi Trametes

versicolor’dan elde edilen ticari lakkaz katalizörlüğünde ve şablon olarak derin ötektik çözücü (DES)

ve bileşenlerinin varlığında incelenmiştir. Çalışmada iletken PANI sentezini etkileyen DES türü ve

miktarı, DES: anilin oranı (h/h), enzim aktivitesi, sıcaklık, pH ve karıştırma hızı parametreleri

araştırılmıştır. Enzimatik polimerizasyon sonucunda üretilen PANI’nın iletkenlik özelliği göstermesi

amacıyla p-toluen sülfonik asit (PTSA) ile katkılama işlemi gerçekleştirilmiş ve karakterize

edilmiştir.

Polianilinin enzimatik sentezinde öncelikle DES türü incelenmiştir. Bu amaçla laboratuvarda

hazırlanan hidrofilik DES’ler ChCl-Gly (1:2), ChCl-LA (1:2), ChCl-EG (1:2), ChCl-PTSA (1:1), CA

-FRU (1:1) ve CA-GLU (1:1) denenmiştir. Ancak hidrofilik DES’ler varlığında yeşil renkte PANI

elde edilememiş ve UV-VIS spektrofotometresinde iletken PANI’nın karakteristik bandında

absorbans gözlenmemiştir. Reaksiyon ortamında az miktarda anilin olmasından dolayı tek faz

oluşturan hidrofilik DES’ler yerine literatürde şablon olarak kullanılan polianyonik maddeler,

sürfaktantların ikinci faz oluşturma görevini gerçekleştirmesi amacıyla laboratuvarda hazırlanan

hidrofobik Ment-DA (1:1), A336-DA (1:2), DA-Lid (3:1), [N8881]Cl-DA (1:2), [N8881]Br-DA

(1:2) ve [N4444]Cl-DA (1:2) DES’lerin arasından Ment-DA (1:1), UV-VIS spektrofotometresinde

PANI’nın karakteristik bandına en yakın dalga boyu ve en yüksek absorbans değerine sahip olması

nedeniyle reaksiyon ortamında şablon olarak tercih edilmiştir.

Şablon olarak kullanılan Ment-DA (1:1) anilinle kompleks bir madde oluşturma eğilimi gösterdiği

için Ment-DA (1:1) miktarının anilinin enzimatik polimerizasyonuna etkisi incelenmiştir. Şablon

miktarındaki artışın hacimce belli bir yüzdeden sonra 650 nm civarındaki absorbans değerinde

azalmaya sebep olduğu gözlenmiş ve en ideal koşulun %10 Ment-DA (1:1) içeren reaksiyon ortamı

olduğu bulunmuştur. Bu ortamdaki tepkime sonucunda elde edilen emeraldin baz formundaki

PANI’nın UV-VIS spektrumunda 654.0 nm’de 0.592, 569.5 nm’de ise 0.586 absorbans değeri

gözlenmiştir.

Enzim aktivitesinin polimerizasyon sonucunda elde edilen PANI’nın oluşumuna etkisinin gözlenmesi

için farklı enzim derişimlerine sahip reaksiyon ortamları hazırlanmıştır. Enzim aktivitesinin artması

ilk aşamada elde edilen ürünün absorbans değerlerini arttırsa da 1.47 U/ml enzim aktivitesinde

absorbansta bir azalma meydana gelmiştir. Değişen enzim aktiviteleriyle gerçekleştirilen tepkimeler

sonucunda en uygun enzim derişiminin 0.73 U/ml olduğu belirlenmiş ve bu enzim derişimi

kullanılarak gerçekleşen reaksiyon sonucunda elde edilen PANI’nın UV-VIS

spektrofotometresindeki absorbans değerleri 654.0 nm’de 0.592, 569.5 nm’de de 0.586 olarak

bulunmuştur.

Anilinin enzimatik polimerizasyonunda önemli bir parametre olan reaksiyon ortamının sıcaklığı

sentezlenen PANI’nın yapısını etkilemektedir. Ortam sıcaklığının 10 ºC’den 25 ºC’ye arttırılması ile

550-700 nm arasındaki absorbans değerinde artış olmuştur. Ancak 20 ve 25 ºC’deki spektrumları

incelendiğinde PANI’nın oligomerine ait pikler görülmüştür. Bu nedenle anilinin enzimatik

polimerizasyonu için en uygun tepkime sıcaklığı 15 ºC olarak belirlenmiş ve 644.0 nm ve 566.5 nm

dalga boyunda sırasıyla 0.332 ve 0.225 absorbans elde edilmiştir.

Enzimatik polimerizasyon sonucunda sentezlenen PANI yapısını ve lakkaz enzimini önemli ölçüde

etkileyen anilin başlangıç derişimi incelendiğinde, reaksiyon ortamında anilin derişiminin artması ile

beklenildiği gibi absorbans değerinde artış olmuştur. Ancak artan anilin miktarının lakkaz enzimini

inhibe ederek polimerizasyonu olumsuz etkilemesi sebebiyle 50 mM anilin içeren reaksiyon

ortamında elde edilen PANI’nın UV-VIS spektrumundaki piklerin daha kısa dalga boylarında oluşup

oligomer yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Bundan dolayı anilinin enzimatik polimerizasyonu için

en uygun anilin derişimi 25 mM olarak belirlenmiş ve elde edilen absorbans değerleri 656.0 nm’de

0.433 ve 573.0 nm’de 0.431 olarak tespit edilmiştir.



Reaksiyon ortam pH’ının polimerizasyona olan etkisinin incelendiği deneylerde reaksiyonda

kullanılan lakkaz enzimini ve anilinin enzimatik polimerizasyonu ile sentezlenen PANI’nın yapısını

etkileyen 50 mM fosfat-sitrat tamponunun farklı pH değerlerinde çalışılmıştır. Reaksiyon ortamının

asitliğinin çok artması veya azalmasıyla gerçekleşen enzimatik polimerizasyon sonucundaki PANI

yapıları, kuyruk-baş yönelimli düz zincirli yapı yerine dallanmış yapı özelliği gösteren

oligomerlerden oluşmakta ve kullanılan lakkaz enziminin aktivitesi olumsuz etkilenmektedir.

Rreaksiyon ortamının uygun pH değeri 3 olarak belirlenmiş ve gerçekleşen reaksiyon sonucunda elde

edilen PANI’nın UV-VIS spektrumundaki absorbans değerleri 661.0 nm’de 0.220 ve 570.5 nm’de

0.216 olarak bulunmuştur.

Anilinin enzimatik polimerizasyonunda incelenen bir diğer parametre ise karıştırma hızıdır. Lakkaz

enzimi katalizörlüğünde gerçekleştirilen reaksiyonlarda anilinin lakkaz tarafından oksitlenmesi için

ortamda moleküler O2 bulunması gerekmektedir. Karıştırma hızı ise lakkazın O2’ye olan

ulaşılabilirliğini arttıran önemli bir etkendir. Karıştırma hızının çok fazla arttırılması ise PANI’nın

yapısında bozulmalara sebep olmaktadır. Bu yüzden de ideal karıştırma hızı 100 rpm olarak

belirlenmiş ve bu karıştırma hızında yapılan deneyde elde edilen PANI 647.0 nm’de 0.253 ve 567.5

nm’de 0.253 absorbans değerine sahiptir.

Sonuç olarak Trametes versicolor lakkazı katalizörlüğünde ve şablon olarak Ment-DA (1:1)

varlığında enzimatik polimerizasyon ile PANI üretimi en uygun koşullarda (% 10 DES, 0.73 U/ml

enzim derişimi, 25 mM anilin, 50 mM pH 3 sitrat-fosfat tamponu, sıcaklık 15°C ve karıştırma hızı

100 rpm) gerçekleştirilmiş ve 24 saat sonunda PANI’nın UV-VIS spektrofotometresinde 643.5

nm’de 0.438, 568.0 nm’de 0.445 absorbans değerleri elde edilmiştir. Reaksiyon verimi % 83.78

olarak bulunmuştur. Belirlenen en iyi tepkime koşullarıyla enzimatik olarak sentezlenen PANI

yüksek verimde elde edilmesine rağmen elektriksel iletkenlik ölçümü sonucunda herhangi bir

iletkenlik değeri tespit edilememiştir.

En uygun reaksiyon koşullarında enzimatik polimerizasyon ile sentezlenen PANI’nın iletken özellik

göstermemesi nedeniyle p-toluen sülfonik asit (PTSA) ile katkılama işlemi yapılarak iletken özellik

kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, anilin:PTSA mol oranı 1:2 olacak şekilde katkılama işlemi

yapılmıştır. Bu işlem sonucunda iletken emeraldin tuzunun rengi olan yeşil renkli PANI elde

edilmiştir. Sentezlenen PANI’nın verimi % 28.15, elektriksel iletkenliği 1.429x10-8 S/cm olarak

bulunmuştur.

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

Gerçekleştirilen çalışmada, anilinin enzimatik polimerizasyonu sonucunda elde edilen dallanmış

PANI yapısı yerine kuyruk-baş yönelimli düz zincirli yapı elde etmek amacıyla kullanılan anyonik

şablonlara alternatif olarak derin ötektik çözücü kullanımı araştırılmıştır. Enzimatik

polimerizasyonda kullanılan anyonik şablonların çoğunlukla çevreye zararlı olmaları ile birlikte

enzim aktivitesini olumsuz etkilemeleri sebebiyle derin ötektik çözücü gibi çevre dostu, yeşil

kimyasalların reaksiyonlarda kullanımı önemli hale gelmektedir. PANI’nın lakkaz katalizörlüğünde

ve şablon olarak kullanılan derin ötektik çözücü varlığında üretiminin gerçekleştirildiği bu çalışmada

elde edilen sonuçların ışığında verimin arttırılması, katkılama işlemi gerçekleştirilmeden iletken yapı

elde edilmesi ve büyük ölçekli üretimin gerçekleştirilmesi için ileri çalışmalar gerekmektedir.

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Gerçekleştirilen proje ile herhangi bir alt-yapı sağlanmamıştır. Proje ile sağlanan kimyasal maddeler

ve sarf malzemeleri proje kapsamında kullanılmıştır.

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları

Gerçekleştirilen proje ile herhangi bir alt-yapı sağlanmamıştır. Proje ile sağlanan kimyasal maddeler,

sarf malzemeler ve hizmet alımları ile bir yüksek lisans çalışması gerçekleştirilmiştir.
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a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler

Mali Bilanço ve Açıklamaları EK 3'de gösterilmiştir.

Proje kapsamında “Makine ve Teçhizat” kapsamında satın alınan ısıtıcılı-karıştırıcılı manto Kimya

Mühendisliği Bölümü Biyoproses Laboratuvarında bulunmaktadır ve ileriki dönemlerde de proje ve

tez çalışmalarında kullanılacaktır.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar :

Proje kapsamından herhangi bir bildiri ve teknik rapor hazırlanmamıştır.

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):

Proje kapsamında yayın yapılmamıştır. Proje tarafından desteklenen aşağıdaki yüksek lisans tezi

bitirilmek üzeredir.
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e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler(Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):


