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n situ spectroelectrochemistry is utilized as a powerful tool to analyze the
development of conductive polymer-based nanocomposite materials. Polymer
nanocomposites were obtained based on 2-aminophenol, in separately present nano
titanium dioxide and zinc oxide, using gold (Au) and indium tin oxide glass electrodes
(ITO). The poly(2-aminophenol) and 2-aminophenol-titanium dioxide and zinc oxide
polymer nanocomposite films were characterized by cyclic voltammetry (CV) method,
in situ conductivity measurements (resistivity), in situ ultra violet-visible (UV-vis)
spectroscopy, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, scanning electron
microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and energy-dispersive
X-ray spectroscopy (EDX). During polymer growth on the electrode surfaces
and with in situ electropolymerization method, the behaviors and different redox
electrode potential values were observed for 2-aminophenol-titanium dioxide and
2-aminophenol zinc oxide polymer nanocomposite films in comparison with poly(2aminophenol). The same treatments were performed on poly(2-aminophenol) and
nanocomposite polymers in blank solutions. In situ spectroelectrochemical properties
and in situ conductivity of material products were investigated and compared. In situ
UV-vis spectroscopy behaviors were observed for polymer nanocomposites under
different applied electrode potentials, which were indications of various optical
properties. The results of in situ conductivity of poly(2-aminophenol) in sulfuric acid
medium and supporting electrolytes in the presence of nanoparticles were indications
of improved electrical conductivity. The structures and morphology of nano oxide
metals in poly(2-aminophenol) films were confirmed by FTIR spectroscopy, scanning
electron microscopy and transmission electron microscopy images. Finally, the
presence of nanoparticles in polymer was also confirmed by EDX analysis.
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چکیده
در این پژوهش ،طیفالکتروشیمی درجا بهعنوان ابزاري قوی در مطالعه و توسعه نانوکامپوزیتهای
پلیمری رسانای جدید معرفی شده است .نانوکامپوزیتهای پلیمری از -۲آمینوفنول با روش
ولتسنجي چرخهای و الکتروپليمرشدن درجا با استفاده از نانوذرات تیتانیم دیاکسید و روي

واژههای کلیدی
طیفالکتروشیمی درجا،
رسانندگی درجا،
نانوکامپوزیت،
پلیمر رسانا،
پلی (-۲آمینوفنول)

اكسيد ،بر سطح طال و الکترود ایندیم قلع اکسید شیشهای سنتز و مطالعه شدند .فیلمهای پلیمری و

نانوکامپوزیتهای پلیمری با روش ولتسنجي چرخهای ،اندازهگیری رسانايي الکتریکی درجا،
طیفسنجیهاي فرابنفش درجا و زيرقرمز تبديل فوريه ،میکروسکوپيهاي الکترونی پويشي و
عبوری و پراش پرتو  Xبررسی شدند .طی رشد پلیمر بر سطح الکترود با روش الکتروپليمرشدن

درجا ،رفتارهای متفاوت و مقادیر مختلف از پتانسیلهای اکسايش-كاهش برای نانوکامپوزیتهای
پلیمری در مقایسه با پلی(-۲آمینوفنول) مشاهده شد .همین رفتار در محیط عاری از مونومر و

نانوذرات برای پلیمرها مشاهده شد .ویژگیهای طیفالکتروشیمیایی درجا و رسانايي الکتریکی
درجاي ترکیبات حاصل مطالعه و مقایسه شد .رفتارهای متفاوتی از طیفسنجی فرابنفش در جای

نانوکامپوزیتهای پلیمری -۲آمینوفنول در مقایسه با پلی(-۲آمینوفنول) با تغییر پتانسیل بهکار
رفته مشاهده شد که حاكي از خواص نوری مختلف است .نتایج حاصل از رسانندگی الکتریکی

درجای پلیمرها و نانوپلیمرهای سنتزی در محیط اسیدی و با وجود الکترولیت کمکی ،بیانگر بهبود

رسانندگی الکتریکی پلی(-۲آمینوفنول) در مجاورت نانوذرات است .همچنین ،ساختار و شكلشناسی

نانوذرات در پلی(-۲آمینوفنول) با طیفسنجی زيرقرمز تبديل فوريه و میکروسکوپيهاي الکترونی
پويشي و عبوری بررسي شد .در نهايت ،وجود نانوذرات در پلیمر با پراش پرتو  Xتأیید شد.
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موضوع رسانايي الکتریکی در پلیمرهای آلی در اوایل دهه هفتاد
میالدی آغاز شد .توسعه و پژوهشهای بیشتر در همین زمینه با
ارتقاي قابلیت عبور جریان در پلیمر تا سطح جریان عبوری از فلزات
را  Shirakawaو همکاران ادامه دادند و نتایج به دریافت جایزه نوبل
در بخش شیمی در سال  ۲۰۰۰میالدی منجر شد [ .]۱پلیمرهای
آنیلین ،پیرول ،تیوفن و سایر مشتقات آنها از مهمترین ترکیبات رسانا
هستند که توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب كرده است [.]۲-۵
سنتز الکتروشیمیایی این ترکیبات به واسطه آلودگیهای کم محیطی،
کارایی انرژی مطلوب ،کنترل آسان سامانه سنتزی ،خلوص بسیار
زياد و انجامپذیری در محیط ،نسبت به سنتز شیمیایی ارجحیت دارد.
در مقابل ،دسترسی به مقادیر کم نمونه سنتزی و هزینههای زياد
از معایب آن بهشمار ميآيد [ .]۶امروزه روشهای طیفنگاری و
الکتروشیمیایی تجمیع شده به شكل واحد طیفالکتروشیمیایی امکان
مطالعه پلیمرهای رسانا را ارتقا داده است.
پژوهشهاي مزبور با استفاده از روشهای طیفالکتروشیمی
بهويژه در حالت درجا ،پژوهشگران را به سمت بررسی همزمان
فعالیت گونههای الکتروفعال شیمیایی ،تغییرات همزمان غلظت
گونهها با زمان ،رسانايي و مقاومت الکتریکی ،تغییرات همزمان
جریان-پتانسیل-جابهجاییهای طیفی ،سازوكارهای انتقال الکترون،
روند رشد و پیشرفت تولید مواد در هر لحظه از زمان و حالتهای
حد واسط هدایت میکند [ .]۷همچنین ،افزودن نانوذرات ساختار
معدنی درون ترکیبات آلی (پایه پلیمری رسانا) به تولید ترکیبات و
گونههای جدید مواد آلی-معدنی منجر میشود که سبب تغییرات
خواص و توسعه مواد جدید سنتزی براي استفادههای گوناگون در
صنایع میشود [ .]۸از ميان مواد معدنی ،اکسیدهای آهن ،منگنز ،نیکل،
تیتانیم و روی با ابعاد نانو براي سنتز ترکیبات نانوکامپوزیتی برخی
از پلیمرها و پلیمرهای رسانا انتخاب و گزارش شده است [.]۹-۱۴
پژوهشگران انتظار دارند ،استفاده از نانوذرات به دلیل زيادبودن نسبت
سطح آنها در تغییر و اصالح خواص نوری ،الکتریکی ،دیالکتریکی و
سایر خواص مربوط به پلیمرهای رسانا مؤثر باشند .از مهمترین
پارامترهای جذاب برای پژوهشگران این رشته ،مطالعه و بررسی
رسانايي ترکیبات نانوساختار با آمیزه پلیمری است که به شدت به
چگالی و تحرک حاملهای بار ،نوع و غلظت یونهای دوپهکننده و
دما وابسته است.
گزارشهای زیادی درباره سنتز و مطالعه طیفالکتروشیمیایی
درجای پلیمرهای رسانای آنیلین ،پیرول و برخی مشتقات آنها
در بود و نبود نانوذرات اکسید معدنی ارائه شده است .همچنین،

سنتز پلی(-۲آمینوفنول) در مجاورت نانوذرات تیتانیم دیاکسید با
روش الکتروشیمیایی روی الکترود کربن شیشه به همراه مطالعات
الکتروشیمیایی گزارش شده است [ .]۱۵اگر چه ،مطالعات مربوط
به طیفالکتروشیمی درجاي این نوع ترکیبات به نسبت کمتری
گزارش شده است [ .]۷روش الکتروپليمرشدن درجا براي سنتز
نانوکامپوزیتهای پلیمری رسانا به علت ایجاد محصول یکنواخت
با توزیع مناسبتر ذرات نسبت به سایر روشها ترجیح داده میشود.
در واقع ،با روش چرخه به چرخه و با وجود نانوذرات در هر مرحله
در کنار مونومر در حال اکسايش ،نانوکامپوزیت یکنواختتری با
توزیع مناسبتر حاصل میشود .در پژوهش حاضر و برای اولین بار
بهعنوان پژوهشي جدید ،الکتروسنتز و مطالعه طیفالکتروشیمیایی
درجای پلیمرهای جدیدی از نانوکامپوزیتهای -۲آمینوفنول با
نانوذرات تيتانيم دياكسيد و روي اكسيد بر سطح طال و ایندیم
قلع اکسید گزارش شده است .با استفاده از روش درجا و اعمال
پتانسیل به روش چرخه به چرخه میتوان مراحل رشد پلیمر بر سطح
الکترود را در مجاورت نانوذرات مطالعه کرد .همچنین ،به روش
طیفالکتروشیمیایی درجا ،مطالعات طیفی پلیمرها در پتانسیلهای
مختلف بهکار گرفته شده و بررسی حالتها و رفتارهای بینابینی پلیمر
روی سطح الکترود ممکن میشود .ویژگیهای طیفالکتروشیمیایی
در جای فرابنفش ،رسانايي الکتریکی درجا ،بررسی ویژگیهای
ساختاری بهکمک طیفنگاری زيرقرمز و شكلشناسی پلیمرها با
وجود ذرات تيتانيم دياكسيد و روي اكسيد و بدون آنها مطالعه و مقایسه
شده است .همچنین ،محاسبات و نتایج مربوط به شارژ و دشارژ
الکتریکی ترکیبات سنتز شده بهعنوان مواد کاتدی فعال الکتریکی در
باطریهای شارژشدني در حال مطالعه است که در کارهای بعدی
گزارش میشود.

تجربی
مواد

-۲آمینوفنول  ۹۹%بدون خالصسازی بیشتر ،سولفوریک اسید ۹۸%
(حالل) و لیتیم پرکلرات (الکترولیت کمکی) همگی از شرکت Merck
آلمان تهیه و استفاده شدند .نانوذرات پودری تيتانيم دياكسيد (با قطر
حدود  )۳۰ nmبه ترتیب با  ۸۰%و  ۲۰%از فازهای آناتاز و روتیل
از شرکت  Degussaآلمان و بلور روي اكسيد با شکل کوارتزیت
ششوجهی و متوسط اندازه  ۲۰-۴۰ nmبه روش سل-ژل تهیه و
استفاده شد.
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دستگاهها

ولتسنجي چرخهای با دستگاه مدل  BHP/2062ساخت شركت
مهندسي بهپژوه و استفاده از پتانسیوستات-گالوانوستات Autolab
مدل  PGSTAT 20انجام شد .طیفسنجی زيرقرمز نمونهها با دستگاه
 PerkinElmerمدل  FT-IRGXبا استفاده از نمونههای جدا شده از
الکترود و روش قرص پتاسیم برمید انجام شد .طیفسنجی فرابنفش
در جا با طيفنورسنج  PerkinElmerمدل  OSD 55و تنظیم اتصاالت
پتانسیوستات-گالوانوستات انجام شد .مطالعه شكلشناسی نمونهها
با میکروسکوپ الکترونی پويشي ( )SEMمدل  S-4160ساخت
 Hitachiبا استفاده از پوشش طال و میکروسکوپ الکترونی عبوری
( Philips XL )TEMانجام شد.
و

روشها
تهیه پلیمرها و نانوکامپوزیتهای پلیمری به روش درجا

پلی(-۲آمینوفنول) به روش ولتسنجی چرخهای روی الکترود طال
سنتز شد .طی سنتز و در محیط مونومري از -۲آمینوفنول  ۰/۱موالر،
سولفوریک اسید  ۰/۵موالر ،لیتیم پرکلرات  ۰/۱موالر ،با الکترود
کمکی طال ،الکترود استاندارد جیوه اشباع و اعمال پتانسیل در
محدوده  -۰/۲۰ Vتا  ۰/۹۵ Vبا سرعت روبش  ۵۰ mV/sاستفاده
شد .همچنین ،سلول سهالکترودی الکتروشیمیایی ساخت آلمان
با جداکننده شیشهای بخشهای سهگانه و نام عمومی  H-cellدر
ولتسنجی بهکار گرفته شد .از گاز نیتروژن براي اکسیژنزدایی
محلول مونومری و الکترولیت درون سلول سهخانهای استفاده شد.
الکترودهای کار و کمکی هر دو از صفحههاي طال به ترتیب با
ابعاد سطحی  ۰/۴و  ۱/۰ cm2و الکترود مرجع  Ag/AgClپر شده
با  KClاشباع بهعنوان مرجع همگی از شرکت آذرالکترود تهیه
شد .پلیمر مزبور در مجاورت مقدار بسیار کم از نانوذرات با همان
شرایط سنتز شدند .براي یکنواختی محلول داراي نانوذرات از همزن
الکتریکی کوچکي براي همزدن استفاده شد .برای مطالعه ترکیبات با
استفاده از طیفسنجی فرابنفش-مرئی درجا از الکترود کار ایندیم
قلع اکسید با مقاومت  ۲۰ Ωcm−2و سطح  ۷×۴/۵ cm2و ضخامت
 ،۰/۱ cm2ساخت شرکت  Precision Opticsآلمان استفاده شد.
همچنین در این طیفسنجی ،به ترتیب از سیم نازک طال و الکترود
استاندارد جیوه اشباع بهعنوان الکترودهای کمکی و مرجع استفاده شد.
پلیمرها با نانوذرات اکسیدی و بدون آن روی الکترود کار شیشهای
ایندیم قلع اکسید در محیط محلول الکترولیتی با روش ولتسنجی
چرخهای سنتز شدند .پس از قراردادن الکترود کار شیشهای داراي
نمونههای سنتزی ،الکترود درون سلول کوارتز دستگاه طیفسنج قرار
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داده شد و با وجود محلول الکترولیتی به همراه الکترود کمکی (سیم
نازک طال) و الکترود مرجع با اعمال پتانسیل متغیر از  -۰/۲۰ Vتا
 ،۰/۷۰ Vطیفهای فرابنفش-مرئی درجا ثبت شدند .پایداری
طیفهای حاصل در محدوده پتانسیل اعمالی بهطور متناوب و در
جهت مثبت و منفی پتانسیل کنترل شده است .با توجه به ریزش
نمونهها از روی الکترود شیشهای به محلول الکترولیتی در زمانهای
طوالنی آزمونهاي طیفسنجی به روش در جا ،الزم است تا در هر
مرحله از طیفسنجی و براي کنترل صحت نتایج ،نمونههای تازه روی
الکترودهای شیشهای تهیه شود .در همه نمونهها و در شرایط یکسان
سنتزی ،هیچ اختالف قابل توجهی در طیفهای حاصل دیده نشد که
بیانگر قابل قبولبودن طیفهای بهدست آمده است .الکترود مرجع در
بیرون دستگاه طیفسنج با اتصال از راه لوله انعطافپذير نازک ويژه
به سلول شیشهای کوارتز درون دستگاه طیفسنج مرتبط میَشود.
برای اندازهگیری رسانايي درجا ،از الکترود دونواری طال ساخت
آلمان بهعنوان الکترود کار استفاده شد .روش و مشخصات کامل
سامانه اندازهگیری رسانايي درجاي نمونههای پلیمری ،کوپلیمری و
نانوکامپوزیتهای پلیمری بهطور کامل در مقالههای متعدد گزارش
شده است [ .]۱۶-۱۸با بهکاربردن الکترود دونواری طال و نمونه سنتز
شده روی هر دو نوار با استفاده از مقادیر ولتاژ اندازهگیری شده ( )Uxو
معادله  ،Rx=0.01 Fac/Uxمقادیر مقاومت نمونهها ( ،Rxعکس
رسانايي) با پتانسیل بهکار گرفته شده بهدست ميآيد [ .]19،20در
اين معادله Fac ،ضريب ثابت و در محدوده  10تا  1×105است .مقادیر
ولتاژ اندازهگیری شده روی نمونههای یکسان سنتزی در همان شرایط
چند مرتبه تکرار و کنترل شده است.

نتایج و بحث
ولتسنجي چرخهای

ولتاموگرام چرخهای پلی(-۲آمینوفنول) در سولفوریک اسید ۰/۵
موالر ،پرکلرات لیتم  ۰/۱موالر و -۲آمینوفنول  ۰/۱موالر در محدوده
پتانسیل متغیر از  -۰/۲۰ Vتا  ۰/۹۵ Vبا سرعت روبش  ۵۰ mV/sروی
الکترود طال در شکل  ۱نشان داده شده است .سنتتز الکتروشیمیایی
پلی(-۲آمینوفنول) به روش درجا در کار پيشين گزارش شده [ ]۷و
براي مقایسه با پلی(-۲آمینوفنول) در مجاورت نانوذرات اکسیدی در
ادامه آورده شده است.
اولین ولتاموگرام چرخهای -۲آمینوفنول دو پیک آندی را در  ۰/۶۱و
 ۰/۸۱ Vنشان میدهد .پیکها به ترتیب به اکسايش گروه هیدروکسیل و
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شکل  -۱ولتاموگرام چرخهای درجا طی تشکیل پلی(-۲آمینوفنول) در
سولفوریک اسید  ۰/۵موالر ،لیتیم پرکلرات  ۰/۱موالر و -۲آمینوفنول
 ۰/۱موالر در محدوده پتانسیل متغیر از  -۰/۲۰ Vتا  ۰/۹۵ Vبا
سرعت روبش .۵۰ mV
گروه آمین در حلقه فنیلی -۲آمینوفنول مربوط است [ .]۷در چرخه
دوم ،دو جفت پیک اکسايش-كاهش در  ۰/۱۷و  ۰/۳۳ Vمربوط به
تشکیل حلقه دیمری -۲آمینوفنول (آمینوفنوکسازون) دیده میشود.
وجود این دو جفت پیک اکسايش-كاهش به علت اکسايش-كاهش
-۲آمینوفنول بوده که حاكي از تشکیل پلیمر است .با ادامه روبش
پتانسیل و افزایش تعداد چرخهها جریان اکسیدی کاهش یافته و فیلم
پلیمری روی سطح الکترود با گذشت زمان رشد میکند .بنابراین ،در
مرحله اول مونومر اکسید شده و تشکیل دیمر میدهد .سپس ،دیمر
ایجاد شده نقش مونومر یافته و تا رسیدن به پلیمر این فرایند دنبال
میشود .پس از  ۳۰چرخه ،فیلم سبز لجنی (کمی متمایل به سیاه)
روی سطح الکترود کار پدیدار میشود .در پتانسیلهای بيش از ۰/۹۵ V
با تعداد بیشتر چرخههای ولتسنجی ،فیلم ضخیمتری روی سطح
الکترود ایجاد نمیشود .در این حالت ،رنگ محلول الکترولیتی
درون سلول به سمت تیرهشدن پیش میرود که نشاندهنده انحالل
پلیمری یا ریزش پلیمر حاصل از روی سطح الکترود به درون محلول
است .مشاهدات بيان شده درباره کاهش جریان آندی و عدم رشد و
ضخیمشدن پلیمر به تخریب همزمان گونههای اولیگومری یا پلیمری
در پتانسیلهای آندی بيشتر از حد معمول نسبت داده شده است [.]۷
شکلهای  ۲و  ۳به ترتیب ولتاموگرام چرخهای درجا طی تشکیل
پلینانو(-۲آمینوفنول)–تیتانیم دیاکسید و پلینانو(-۲آمینوفنول)–
روی اکسید در سولفوریک اسید  ۰/۵موالر و لیتيم پرکلرات ۰/۱

شکل  -۲ولتاموگرام چرخهای درجا طی تشکیل پلی(-۲آمینوفنول)-
تیتانیم دیاکسید در سولفوریک اسید  ۰/۵موالر ،لیتیم پرکلرات ۰/۱
موالر و -۲آمینوفنول  ۰/۱موالر به همراه نانوذرات تیتانیم دیاکسید
روی الکترود طال در محدوده پتانسیل متغیر از  -۰/۲۰ Vتا ۰/۹۵ V
با سرعت روبش .۵۰ mV
موالر با وجود -۲آمینوفنول و نانوذرات روی الکترود طال را در
محدوده پتانسیل متغیر از  -۰/۲۰ Vتا  ۰/۹۵ Vبا سرعت روبش
 ۵۰ mV/sنشان میدهند.
شبیه به پلی(-۲آمینوفنول) ،اولین ولتاموگرام چرخهای درجاي
پلی(-۲آمینوفنول)-تیتانیم دیاکسید (شکل  )۲دو پیک آندی

شکل  -۳ولتاموگرام چرخهای درجا طی تشکیل پلی(-۲آمینوفنول)-
روی اکسید در سولفوریک اسید  ۰/۵موالر ،لیتیم پرکلرات  ۰/۱موالر و
-۲آمینوفنول  ۰/۱موالر به همراه نانوذرات روي اكسيد روی الکترود
طال در محدوده پتانسیل متغیر از  -۰/۲۰ Vتا  ۰/۹۵ Vبا سرعت روبش
.۵۰ mV
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را در  ۰/۶۳و  ۰/۹۰ Vنشان میدهد .این مقادیر برای پلی(-۲
آمینوفنول)-روی اکسید (شکل  )۳به ترتیب در  ۰/۶۱و ۰/۸۱ V
دیده میشود .در چرخه دوم پلی(-۲آمینوفنول)-تيتانيم دياكسيد و
پلی(-۲آمینوفنول)-روی اکسید به ترتیب دو جفت پیک اکسايش و
كاهش در  ۰/۱۲ ، ۰/۳۲ ،۰/۱۶و  ۰/۳۰ Vمربوط به تشکیل حلقه
دیمری دیده میشود .با ادامه روبش پتانسیل و افزایش تعداد
چرخهها جریان اکسیدی کم شده و فیلمهای پلیمر-نانوذرات روی
سطح الکترود با گذشت زمان رشد میکند .پلی(-۲آمینوفنول) در
مجاورت نانوذرات در جریانها و در نواحی اکسایشی کمتری
نسبت به پلی(-۲آمینوفنول) فیلم نانوپلیمری تشکیل میدهد .نتایج
ولتسنجی چرخهای در این حالت و اختالف رفتار ولتاموگرامها
بهخوبی اثر نانوذرات را بر الکتروپليمرشدن -۲آمینوفنول نشان
میدهد .با افزایش تعداد چرخههای ولتسنجی بيشتر از  ،۳۰فیلمهای
ضخیمتری روی سطح الکترود ایجاد نمیشود که نشاندهنده انحالل
پلیمر در مجاورت نانوذرات اکسیدی به درون محلول است.
چرخههای ولتسنجی پلی(-۲آمینوفنول) و پلیمر نانوکامپوزیتها
در سولفوریک اسید  ۰/۵موالر-پرکلرات لیتیم  ۰/۱موالر بدون وجود
مونومر آمینوفنول و نانوذرات با سرعت روبش  ۵۰ mV/sبه ترتیب
در شکل  ۴نشان داده شده است .دو پیک آندی و دو پیک کاتدی
در مقادیر مختلف از پتانسیل و جریان در ولتاموگرامها دیده میشود.
اولین و دومین پیک آندی در هر سه نمونه در  ۰/۱۶و ۰/۷۲ V

شکل  -۴ولتاموگرام چرخهای پلی(-۲آمینوفنول) (خط پر) ،پلی(-۲
آمینوفنول) -تیتانیم دیاکسید (خط چین) و پلی(-۲آمینوفنول) -روی
اکسید (نقطه جین) در سولفوریک اسید  ۰/۵موالر و لیتیم پرکلرات
 ۰/۱موالر روی الکترود طال در محدوده پتانسیل متغیر از  -۰/۲۰ Vتا
 ۰/۹۵ Vبا سرعت روبش .۵۰ mV
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قرار دارد .مقادیر پتانسیل در اولین پیک کاتدی به ترتیب در ،۰/۰۳
پلی(-۲آمینوفنول) ،۰/۰۴ ،پلی(-۲آمینوفنول)-تیتانیم دیاکسید و
 ،۰/۰۷ Vپلی(-۲آمینوفنول)-روي اكسيد است .اختالف پتانسیلهای
آندی-کاتدی برای اولین چرخهها به ترتیب  ۰/۱۲ ،۰/۱۹و ۰/۰۹ V
برای نمونههای پلی(-۲آمینوفنول) ،پلی(-۲آمینوفنول)-تیتانیم
دیاکسید و پلی(-۲آمینوفنول)-روی اکسید است .کمبودن اختالف
پتانسیل در نانوکامپوزیتهای پلیمری نسبت به پلی(-۲آمینوفنول)
نشاندهنده برگشتپذیری بهتر است .اختالف موقعیت و مقادیر
پیکهای پتانسیل کاتدی و آندی در نمونهها ممکن است ،به اختالف
غلظت مؤثر مونومر با وجود نانوذرات و بدون آن و آثار نانوذرات
طی فرایند الکتروپليمرشدن وابسته باشد [ .]۸همچنین ،جریان آندی
در چرخههای پلیمرنانوکامپوزیت نسبت به پلی(-۲آمینوفنول) کاهش
یافته است .نتایج متفاوت ولتسنجی چرخهای و رفتارهای اکسايش-
كاهش نمونهها بهخوبی اثر نانوذرات اکسیدی در اسکلت پلیمری
-۲آمینوفنول را نشان میدهد .براي بررسی صحت نتایج حاصل از
سنتز نمونهها و ولتاموگرامهای چرخهای ،تمام آزمونهاي مربوط به
چرخهها و نمونههای تهیه شده چند مرتبه تکرار شده است .در تمام
آزمونها و در شرایط یکسان از پتانسیل بهکار گرفته شده و سرعت
روبش ،هیچ تفاوتی در چرخهها ،پتانسیلهای اكسايش-كاهش مواد
سنتزی دیده نشد که بیانگر درستی دادههای تجربی است.
طیفسنجی الکتروشیمیایی فرابنفش–مرئی درجا

طیفهای فرابنفش-مرئی درجاي فیلمهای پلیمری با وجود نانوذرات
اکسیدی و بدون آن در سولفوریک اسید  ۰/۵موالر و در پتانسیلهای
مختلف بهکار رفته از  -۰/۲ Vتا  ۰/۷ Vدر شکل -۵الف تا -5ج نشان
داده شده است .فیلمهای پلیمری در محدوده پتانسیل از  -۰/۲۰ Vتا
 ۰/۹۵ Vروی سطح پوشیده شده الکترود شیشهای از ایندیم تیتانیم
اکسید در محلول مونومری -۲آمینوفنول  ۰/۱موالر و سولفوریک
اسید  ۰/۵موالر بدون وجود (-۵الف) و با وجود نانوذرات تیتانیم
دیاکسید (-۵ب) و روي اكسيد (-۵ج) سنتز شدند .در شکل -۵الف
با افزایش پتانسیل بهکار رفته سه نوار جذبی در حدود  ۴۱۰ ،۳۵۵و
 ۶۰۰ nmدیده میشود که در گزارش پيشين نیز به آن اشاره شده
است [ .]۷نوار اول در  ۳۵۰ nmمربوط به حالت کاهشی پلیمر است
که با افزایش پتانسیل بهکار رفته تا  ۰/۷ Vبه سمت  ۴۱۰ nmجابهجا
میشود .این نوار ( )۴۱۰ nmبه حالت فنوکسازین پلیمر مربوط
است .نوار جذبی حدود  ۶۰۰ nmفقط در حالت کاهشی پلیمر بین
 -۰/۲ Vتا  ۰/۱ Vظاهر شده و با افزایش پتانسیل بهکار رفته تا
 ۰/۷ Vدیده نمیشود [ .]۷درباره نانوکامپوزیت پلیمری -۲آمینوفنول-
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تیتانیم دیاکسید (شکل -۵ب) یک نوار جذبی در  ۴۳۵ nmمربوط
به حالت کاهش فیلم در  -۰/۲ Vدیده میشود .این نوار جذبی در
پتانسیلهای بيشتر به مقادیر جذبی کمتر تا  ۴۲۵ nmجابهجا میشود.
دومین و سومین نوار جذبی در  ۵۱۵و  ۶۱۵ nmدر پتانسیلهای
مختلف كمتر و نه در همه پتانسیلهای بهکار رفته دیده میشود که
جابهجایی آنها نسبت به پلی(-۲آمینوفنول) به احتمال قوی به آثار
نانوذرات روی زنجیر پلیمری مربوط است .پلی(-۲آمینوفنول)-
روي اكسيد (شکل -۵ج) دو نوار جذبی در  ۳۸۸و  ۵۲۷ nmنشان
میدهد .نوار اول با افزایش پتانسیل تا  ۰/۷ Vبه سمت مقادیر بیشتر تا
 ۳۹۷ nmجابهجا میشود .افزایش مقادیر جذبی با ازدیاد پتانسیل بهکار
رفته در محدوده طول موج بین  ۳۰۰ nmتا  ۶۰۰ nmدر همه نمونهها
دیده میشود .در نانوکامپوزیتهای پلیمری و در محدوده ۷۰۰ nm
تا  ،۹۰۰ nmبا ازدیاد پتانسیل بهکار رفته مقدار جذب بهطور قابل
مالحظهای افزایش ميیابد که این افزایش در شدت بسیار کمتری در
پلی(-۲آمینوفنول) دیده میشود.

(الف)

طیفسنجی زيرقرمز

طیفهای زيرقرمز فیلمهای پلیمری با و بدون وجود نانوذرات
اکسیدی در محدوده  ۴۰۰ cm-1تا  ۱۸۰۰ cm-1در شکل ( ۶الف تا ج)
نشان داده شده است .طیف زيرقرمز پلی(-۲آمینوفنول) سنتزی با
روشهای شیمیایی یا الکتروشیمیایی در محیطهای مختلف و
دوپهكنندههای گوناگون در ساير کارهای پژوهشي نیز گزارش شده

(ب)

(ج)
شکل  -۵طیفهای فرابنفش-مرئی درجاي( :الف) پلی(-۲آمینوفنول)،
(ب) پلی(-۲آمینو فنول)-تیتانیم دیاکسید و (ج) پلی(-۲آمینوفنول)-
روی اکسید روي الکترود شیشهای ایندیم قلع اکسید در سولفوریک اسید
 ۰/۵موالر در پتانسیلهای مختلف بهکار رفته از  – ۰/۲۰ Vتا .۰/۷۰ V

شکل  -۶طیفهای  FTIRفیلمهای( :الف) پلی(-۲آمینوفنول)( ،ب)
پلی(-۲آمینوفنول)-تیتانیم دیاکسید و (ج) پلی(-۲آمینوفنول) -روی
اکسید در محدوده  ۴۰۰ cm-1تا .۱۸۰۰ cm-1
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که در اینجا براي مقایسه با پلیمر در مجاورت نانوذرات آورده شده
است [ .]۷طیف پلی(-۲آمینوفنول) (شکل -۶الف) در  ۱۴۸۱ ،۱۵۰۲و
 ۱۴۶۲ cm-1سه پیک تیز را نشان میدهد که بیانگر تشکیل پلیمر
اکسیدی و مربوط به ارتعاشهاي کششی  C=Cآروماتیک یا C=C
حلقه بنزنی است .پیک در  ۱۲۹۲ cm-1مربوط به ارتعاش تغییرشکل
یافته  O-Hفنول و در  ۱۳۴۰ cm-1همراه با  ۱۲۹۶ cm-1مربوط به
ارتعاش کششی  C=Nیا  C-Nحلقه کینوئیدی است [ .]۷یک پیک
تیز حدود  ۱۶۰۵ cm-1همراه با دو پیک در  ۱۵۷۴و ۱۶۳۳ cm-1
مربوط به ارتعاشهاي کششی حلقه کینوئیدی در واحدهای محصول
فنوکسازینی حاكي از اکسايش کامل پلیمری است .هیچ پیک قابل
توجهی در  ۱۶۸۰ cm-1مربوط به ارتعاش کششی گروه هیدروکسیل
دیده نمیشود که نشاندهنده توسعه و تشکیل پلی(-۲آمینوفنول) از
گروه آمینی است .سه پیک تیز در نواحی  ۱۱۰۹ ،۱۱۷۴و ۱۰۶۶ cm-1
مربوط به ارتعاشهاي کششی یونهای  HSO4−و  SO42−دیده میشود.
این پیکها نشان میدهد ،یونها در فرایند الکتروپليمرشدن درون
پلیمر دوپه شدند .پیکهای  FTIRفیلمهای پلیمری با وجود نانوذرات
اکسیدی با تفاوتهای قابل توجهی در مقادیر بسامدها همراه است.
جابهجایی بسامدهای ارتعاش کششی نوارهای اصلی پلیمر و تغییرات در
شدت نسبی آنها بهوضوح در طیفها دیده میشود (شکل -۶ب و ج).
همچنین بهنظر میرسد ،تفکیک و شدت پیکها در پلیمر نانوکامپوزیتها
به علت اثر نانوذرات کاهش قابل مالحظهای بهويژه در نواحی مربوط
به ارتعاشهاي حلقهای ( ۱۲۰۰ cm-1تا  )۱۶۰۰ cm-1پیدا کرده است.
مشابهت زیاد طیفهای  FTIRنانوکامپوزیتهای پلیمری تيتانيم
دياكسيد و روي اكسيد با پلی(-۲آمینوفنول) ممکن است ،بهخوبی بیانگر
سنتز پلیمرها با حفظ ساختار پلیمری در مجاورت نانوذرات باشد.

(الف)

(ب)

اندازهگیریهای رسانايي درجا

رسانايي درجای فیلمهای پلیمری با و بدون وجود نانوذرات اکسیدی
در سولفوریک اسید  ۰/۵موالر در پتانسیلهای مختلف از  –۰/۲۰ Vتا
 ۰/۹۰ Vدر سولفوریک اسید  ۰/۵موالر و لیتیم پرکلرات  ۰/۱موالر
روی الکترود دو نوار طال در شکل ( ۷الف تا ج) نشان داده شده
است .نمونهها همگی دو تغییر در مقاومت را در مقادیر مختلف
پتانسیل نشان میدهند .با افزایش پتانسیل مقاومت پلی(-۲آمینوفنول)
(شکل -۷الف) به مقدار  ۰/۱۵به بزرگی از مرتبه ده (لگاریتمی) در
 ۰/۱۰ولت کاهش یافته و سپس در  ۰/۶۰ Vافزایش ميیابد .در
برگشت پتانسیل از  ۰/۹۰ Vتا  ، -۰/۲۰ Vمقاومت (عکس رسانايي)
پلیمر تا  ۰/۶۰ Vثابت میماند و تا  ۰/۳۰ Vزیاد میشود و سپس
به مقدار ۰/۶۰به بزرگی از مرتبه ده کاهش ميیابد .کمترین مقدار
332

(ج)

شکل  -۷نمودار لگاریتم مقاومت ( )Wدرجای فیلمهای( :الف)
پلی(-۲آمینوفنول)( ،ب) پلی(-۲آمینوفنول) -تیتانیم دیاکسید و (ج)
پلی(-۲آمینوفنول)-روی اکسید در سولفوریک اسید  ۰/۵موالر و
لیتیم پرکلرات  ۰/۱موالر در برابر پتانسیلهای مختلف از  –۰/۲۰ Vتا
 ۰/۹۰ Vروی الکترود دو نوار طال.

ی ام ،شماره  ،4مهر  -آبان 1396
مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال س 

جالل ارجمندی ،المیرا عزیزی
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(ب)

				
(الف)

(ج)

شکل  -۸تصاویر  SEMفیلمهای( :الف) پلی(-۲آمینوفنول)( ،ب) پلی(-۲آمینوفنول) -تیتانیم دیاکسید و (ج) پلی(-۲آمینوفنول)-روی اکسید.
مقاومت در محدوده پتانسیل  -۰/۱۰ Vتا  ۰/۱۰ Vدیده میشود.
مقاومت درجای پلی(-۲آمینوفنول)-تيتانيم دياكسيد و پلی(-۲
آمینوفنول)-روي اكسيد (شکل -۷ب و -۷ج ) به مقدار  ۰/۳۰به
بزرگی از مرتبه ده به ترتیب در  ۰/۱۰و  ۰/۲۵ Vکاهش مییابد و
سپس تا  ۰/۶۰و  ۰/۵۰ Vثابت میشود .در ادامه تا  ۰/۹۰و ۰/۷۵ V
به مقدار  ۰/۳۵و  ۰/۲۵به بزرگی از مرتبه ده افزایش ميیابد .مقاومت
پلیمرهای نانوکامپوزیتی در برگشت پتانسیل از  ۰ /۹۰ Vتا -۰/۲۰ V
به مقدار  ۰/۰۵به بزرگی از مرتبه ده افزایش ميیابد .کمترین مقادیر
مقاومت درجای پلی(-۲آمینوفنول)-تيتانيم دياكسيد و پلی(-۲
آمینوفنول)-روي اكسيد به ترتیب در محدوده پتانسیل  ۰/۱۰ Vتا
 ۰/۶۰ Vو  ۰/۲۵ Vتا  ۰/۵۵ Vدیده میشود .زیادبودن مقاومت
یا کمبودن رسانايي درجای نانوکامپوزیتهای پلیمری در مقایسه با
پلی(-۲آمینوفنول) نشاندهنده اثر نانوذرات تيتانيم دياكسيد و روي
اكسيد بر انتقال الکترون در ساختار پلیمری است .کمبودن مقادیر
رسانايي پلینانو(-۲آمینوفنول) در پژوهشهاي مختلف گزارش شده
است [ .]۷بر این اساس ،کمبودن رسانايي پلیمر به این دلیل است
که برخی از ایمینهای پروتوندار شده در پلیمر اکسیدی عامل حمل
بار در ساختار پلی -3،2دیآمینوتولوئن در فرایند اکسايش – كاهش
با یک زوج پیک پهن هستند .همچنین ،با توجه به ولتاموگرامهای

				
(الف)

چرخهای گرفته شده در شکل  ،۱تنها یک زوج پیک آندی و کاتدی
در چرخهها مشاهده میشود که میتواند کمبودن مقدار رسانايي پلیمر
را تا حدودی توجیه کند.
مطالعه شكلشناسی و الگوي انرژی پراش پرتو )EDAX( X
و

تصاویر شكلشناسی میکروسکوپيهاي الکترونی پويشي و عبوری
مربوط به پلی(-۲آمینوفنول) ،پلی(-۲آمینوفنول)-تيتانيم دياكسيد و
پلی(-۲آمینوفنول)-روي اكسيد به ترتیب در شکلهای  ۸و  ۹نشان
داده شده است .تصاویر  SEMنمونهها بیانگر ساختار درهمآمیخته
لیفی با شکلها ،طول و قطر مختلف است .تفاوت تصویری پلیمری با
پلیمرها در مجاورت نانوذرات ،احتمال اثر نانوذرات در پیکره پلیمری
را نشان میدهد .وجود فضاهای خالی درون لیفی در ساختار پلیمر
با وجود نانوذرات در مقایسه با پلیآمینوفنول ،اجازه ورود آنیونها
را طی فرایند دوپه آسان میکند .وجود نانوذرات اکسیدی در ساختار
پلیمری نیز در تصاویر مربوط به ( TEMشکل  )۹دیده و تأیید شد.
در ساختار نانومتری پلی(-۲آمینوفنول)-تيتانيم دياكسيد و پلی(-۲
آمینوفنول)-روي اكسيد ،فضاهای کمرنگ ممکن است ،نشاندهنده
حالت لیفیمانند پلیمری باشد .پراکندگی نانوذرات با اندازههایی
حدود  ۲۰ nmتا  ۳۰ nmبه شكل تیرهتری دیده میشوند .نتایج

				
(ب)

(ج)

شکل  -۹تصاویر  TEMفیلمهای( :الف) پلی(-۲آمینوفنول)( ،ب) پلی(-۲آمینوفنول)-تیتانیم دیاکسید و (ج) پلی(-۲آمینوفنول)-روی اکسید.
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)(ب

							
)(الف

			

.روی اکسید-)آمینوفنول-۲(تیتانیم دیاکسید و (ب) پلی-)آمینوفنول-۲( (الف) پلی: فیلمهایX  الگوي پراش پرتو-۱۰ شکل
.خواص نوری خوبی را با بهکاربردن پتانسیلهای متفاوت نشان میدهد
ساختار نانوکامپوزیتی و شكلشناسی نانوکامپوزیتهای پلیمری
آمینوفنول) را با نانوکامپوزیتهای-۲(تفاوت ساختار پیکره پلی
پلیمری نشان داد که حاكي از بهبود خواص الکتروشیمیایی و شیمیایی
.آمینوفنول) است-۲(پلی

) وجود عناصر تیتانیم و روی را در۱۰  نانوکامپوزیتها (شکلEDX
.نمونهها نشان میدهد

قدردانی

آمینوفنول) و نانوکامپوزیتهایی از آن با نانوذرات تيتانيم-۲(پلی
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