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1-) Konjuge polimerler bilindik polimerlerden carbon atomları arasında birbirini
izleyen ardışık tek ve çift bağlar olacak şekilde ayrılır.

İletken Polimerler

Konjuge polimerler yarıiletken organik moleküllerdir.

2-) Polimerleri iletken yapabilmek için polimer yapısı elektronları yerinden edecek
şekilde (oksitlenme) veya elektronları tekrar yerleştirerek (indirgenme) ile
dürtülerek gerçekleştirilebilinir. Bu işleme doplama denir. Çoğunlukla iletken
polimerler p-doplanırlar (oksitlenirler).



2

 Yük taşıyıcıların yoğunluğu

 Yük taşıyıcıların hızları

 Sıcaklık

Yük taşıyıcıların yönelimleri

Yük taşıyıcıların doping sırasındaki 
davranımları 

İletkenliği Etkileyen Faktörler
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Yük Taşıyıcılar

Genelde yük taşıyıcılar: Nötral noktacıklar halindeki solitonlar, kimyacıların radikal
katyonlar diye adlandırılan aynı zincirdeki bir nötral ve bir yüklü soliton (yani polaron) ve
yükseltgendikten sonra çiftlenmi iki yüklü nokta halindeki bir dikatyon formu (bipolaron)
olmak üzere üç tanedir



4

Kimyasal ve Elektrokimyasal Doplama

Polimerin yükseltgenme ya da indirgenme ile uygun bir molekül ya da atomla
etkileştirilerek iletken hale getirilmesine dop etme denir. Bu iş için kullanılan atom ya da
moleküle ise dopant adı verilir. Doping sonucu iletken hale getirilen polimere dop edilmiş
polimer denir. Poliasetilen, halojen dopantı ile yükseltgenme sonucu (p-tipi doping) iyi bir
elektriksel iletkene dönüştürülmüştür. İndirgenme ile doping de mümkündür. Buna n-tipi
doping adı verilir ve genelde alkali metaller için kullanılır.

Kimyasal Doping

[CH]n + 3x/2 I2 → [CH]n
+x + xI3 p-tipi doping

[CH]n + xNa → [CH]n
-x + xNa+ n-tipi doping

Elektrokimyasal Doping

[CH]n + x (E-)→ [[CH]n
+x (E-)x ] p-tipi doping

[CH]n + y (E+)→ [[CH]n
-y (E+)y ] n-tipi doping
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Polimerlerin aşağıdaki tekniklerle katkılanabildiği belirtilmiştir (Bernasik vd., 2005):

1. Gaz fazında katkılama

2. Çözelti ortamında katkılama

3. Elektrokimyasal katkılama

4. Radyasyon kaynaklı katkılama

5. İyon değişimi kalkılama
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Farklı polimer zincirleri arasındaki elektron aktarımı hopping mekanizmasıyla açıklanır. Bir
nötral soliton kendisinin bulunduğu polimer zincirine yakın bir zincirdeki yüklü solitonla
etkileşir ve solitonun elektronu, etkileştiği zincirdeki kusurlu yere atlar.

Polimer zincirinde elektronik yükün hareketi üç şekilde olmaktadır

a) Kristal bir yapıda zincir üzerinde   

b) Kristal bir yapıda zincirden zincire   

c) Amorf bir bölgede zincirden zincire 

Hopping Mekanizması
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İletken Polimerlerin Sentezi

İletken polimerlerin sentezi polimerlerin sentezi gibi başlama, büyüme ve sonlanma
basamaklarını içermektedir. Başlama basamağı, monomerin yükseltgenmesi sonucunda radikal
katyonun oluşmasını içermektedir. Büyüme basamağı, monomer katyonlarının çiftlenme
reaksiyonu ile zincir, zincir üzerindeki reaktif merkezlerde de zincir büyümesi ile
gerçekleşmektedir. Sonlanma reaksiyonu ise monomer radikallerinin ve zincirler üzerindeki
aktif merkezlerinin çiftleşmesi ile gerçekleşir.
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The main
chain

contains

Heteroatoms present

No heteroatom Nitrogen-containing Sulfur-containing

Aromatic
cycles

•Poly(fluorene)s

•Polyphenylenes

•Polypyrenes

•Polyazulenes

•polynaphthalenes

•The N is in the aromatic
cycle:

•poly(pyrrole)s (PPY)

•Polycarbazoles

•Polyindoles

The N is outside the aromatic 
cycle:
•polyanilines (PANI)

The S is in the aromatic 
cycle:

poly(thiophene)s (PT)

poly(3,4-
ethylenedioxythiophene) (PEDOT)

The S is outside the aromatic cycle:
•poly(p-phenylene sulfide) (PPS)

Double bonds •Poly(acetylene)s (PAC)

Aromatic 
cycles and 
double bonds

•Poly(p-phenylene vinylene) (PPV)

http://en.wikipedia.org/wiki/Heteroatoms
http://en.wikipedia.org/wiki/Amine
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyfluorene
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenylene
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrene
http://en.wikipedia.org/wiki/Azulene
http://en.wikipedia.org/wiki/Naphthalene
http://en.wikipedia.org/wiki/Polypyrrole
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbazole
http://en.wikipedia.org/wiki/Indole
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyaniline
http://en.wikipedia.org/wiki/Polythiophene
http://en.wikipedia.org/wiki/Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)
http://en.wikipedia.org/wiki/Poly(p-phenylene_sulfide)
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyacetylene
http://en.wikipedia.org/wiki/Poly(p-phenylene_vinylene)
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Kimyasal Yöntem

Kimyasal polimerizasyon yöntemi ile iletken polimer sentezinde, monomer
uygun çözücüde çözülerek, katalizör eşliğinde, bir yükseltgeme veya
indirgeme aracı (genellikle bir asit, baz veya tuz) kullanılarak
polimerleştirilir. Kimyasal polimerizasyon yönteminin çok miktarda ve düşük
maliyetle ürün elde etmek gibi avantajları vardır. Ancak yükseltgenme
basamağını kontrol edememek ve elde edilen ürünün safsızlıklar içermesi
gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Ayrıca, kuvvetli yükseltgenlerin
kullanılması durumunda aşırı yükseltgenme nedeni ile polimerin
parçalanmasına neden olabilir.

X= S, O, Se, N
Kimyasal yöntemde, kullanılacak olan doping maddesi ve katalizörün elde
edilecek iletken polimerin elektriksel iletkenliği üzerinde önemli etkisi
bulunmaktadır.



Elektrokimyasal Yöntem 

Elektrokimyasal polimerizasyonun başlıca avantajı, reaksiyon hızının
ve doping yönteminin kontrol edilebilmesidir. Bunun yanı sıra, basit,
seçici, tekrarlanabilir bir metottur ve film kalınlığının, mol kütlesinin
kontrolü kolaydır. Başlıca olumsuzluğu ise bu metotla elde edilen
ürünler çözülemeyen polimerlerdir.

Elektrokimyasal reaksiyon, destek elektrolit çözetisindeki
monomerin yükseltgenmesiyle meydana gelir. Dış potansiyel
uygulanmasıyla, reaktif radikal katyon üretilir. İlk yükseltgenme
basamağından sonra, polimerin oluşması için iki yöntem mümkündür.
İlkinde, monomerin radikal katyonu, nötral monomerle dimer
oluşturmak için birleşebilir. İkinci yöntemde ise, iki radikal katyonu
birleşerek dimer oluşturabilir. Sonra, dimer tekrar yükseltgenir ve
elektroaktif polimer oluşmasını başlatır.



Elektrokimyasal yöntemle başlatılmış katılma polimerleşmesinde, aktif
türlerden biri katyon, anyon ya da serbest radikal vermek üzere elektrot
yüzeyinde reaksiyona girer. Elektrot yüzeyinde başlatılan polimerleşme
reaksiyonu, çözelti içerisinde devam eder ve genellikle elektrot yüzeyi
yalıtkan bir polimer tabakası çökeltisiyle kaplanarak, reaksiyon duruncaya
kadar polimerleşme devam eder. Ancak, çözelti içinde meydana gelen
polimerlerin, elektrot yüzeyi tamamen kaplanıncaya kadar çözelti içine
dağılmadığı kabul edilir.

Anodik aktif aromatik monomerlerden pirol ve tiyofenin
polimerleştirilmesinde, monomer katyon radikale yükseltgenmektedir.
Meydana gelen rezonans yapı, radikalin kararlılığını artırır. Monomer
radikalleri, dimeri oluşturur; oluşan dimerin yükseltgenme potansiyeli
monomerinkine göre daha düşük olduğundan dimer büyür, sürekli
katılmalarla pasifleşme olmadan polimerleşme meydana gelir. Bu polimerler
elektrot üzerine birikir. Diğer polimerleşme türlerinden farklı olarak
polimerin mol kütlesi elektrot üzerinde birikme ile belirlenmez.



Genellikle, iletken polimerlerin elektrokimyasal sentezi, potansiyostatik
ve galvonastatik elektrolizlerle gerçekleştirilebilir. Sabit akım elektrolizi
(CCE/Galvanostatik), akımın kontrol edildiği elektroliz yöntemidir. Sabit
potansiyel elektrolizi(CPE/Potansiyostatik), potansiyel sabitken akım
değişimine izin verir.
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Piroliz 

Piroliz, iletken organik materyaller elde etmek için bilinene en eski
yöntemdir. Bu yöntemde uzun bir aromatik yapı oluşturmak için ısıtma ile
polimerden heteroatomlar (halojenler, oksijen ve azot gibi) ayrılmaktadır.
Bu aşamada yapıda meydana gelen küçük değişmeler karbon atomları
üzerinde zincir boyunca devam eder. Böylece taşıyıcı yük hareketliliği artar
ve serbest radikalleri oluşturarak yük taşıyıcıların sayısını da arttırır.
Polimer pirolizinin ürünü, başlangıç polimerinin yapısı ve piroliz şartlarına
bağlı olarak toz, film veya lif halinde olabilmektedir



Gaz fazı yöntemi

Gaz fazı polimerizasyonunda, polimerizasyon reaksiyonları genellikle
fotokimyasal olarak monomer buharında başlatılır. Yüksek mol kütleli polimer
uçucu olmadığından büyümekte olan polimer tanecikleri bir sis oluşturur.
Monomer molekülleri, gaz fazından büyümekte olan tanecik içine difüzlenir.

Bu yöntemle, genellikle yalıtkan bir polimer matriksi ve bir yükseltgen
madde karışımına belli bir sıcaklıkta maruz bırakılan monomer, buhar
fazında polimerleştirilerek çöktürülmekte ve bu şekilde iletken polimer veya
kompozitler hazırlanmaktadır.



Ara-yüzey polimerizasyonu

Bu yöntemde, iki fazlı bir sistemin ara yüzeyinde iletken polimer
sentezlenmektedir. Bir tuzun sulu çözeltisi ve bir asit çözeltisinin
karışımından oluşan polar bir faz ile monomer ve benzen, toluen gibi
çözücülerin karıştırılmasıyla oluşan apolar bir faz arasındaki ara yüzeyde
iletken polimer sentezlenmektedir
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Analitiksel Elektrokimya

1. Çözücüler

2. Destek elektroliti

3. Elektrotlar

4. Substratlar


