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Polimery przewodz¹ce zawieraj¹ce jednostkê fenotiazynow¹
w ³añcuchu g³ównym
Streszczenie — Przedstawiono wyniki badañ polimerów przewodz¹cych otrzymanych z monomerów zbudowanych z uk³adów piêcio- i szeœciocz³onowych (tiofenu, furanu lub pirydyny) oraz fenotiazyny (Ph_Het). Metod¹ cyklicznej woltamperometrii, spektroskopii UV-Vis a tak¿e spektroskopii EPR
sprzê¿onej z technik¹ elektrochemiczn¹ oceniano w³aœciwoœci elektrochemiczne zarówno monomerów, jak i uzyskanych z nich na drodze elektrosyntezy b³on polimerowych. Pomiary wykaza³y elektroaktywnoœæ materia³ów. W badanym zakresie potencja³ów monomery ulega³y dwuetapowemu utlenianiu, na pierwszym etapie do stabilnego kationorodnika, na drugim zaœ do dikationu. Woltametryczne skanowanie cz¹steczek zawieraj¹cych heterocykliczne pierœcienie tiofenu lub furanu prowadzi³o do osadzania siê na powierzchni elektrody pracuj¹cej przewodz¹cej warstwy polimerowej.
W przypadku monomeru z uk³adem pierœcieni pirydynowych nie obserwowano tworzenia siê polimerowej b³onki. Oszacowana wartoœæ szerokoœci przerwy energetycznej (Eg) powstaj¹cych warstw
polimerów przewodz¹cych mieœci³a siê w przedziale 2,0—2,5 eV.
S³owa kluczowe: polimery przewodz¹ce, fenotiazyna, furan, tiofen, pirydyna, woltamperometria
cykliczna, spektroelektrochemia.
CONDUCTIVE POLYMERS CONTAINING PHENOTHIAZINE UNITS IN THE MAIN CHAINS
Summary — The results of investigations of conductive polymers made of monomers built of five of
six-membered systems (thiophene, furan or pyridine) and phenothiazine (Ph_Het) are reported. Electrochemical properties of the monomers used (Table 1 and 2, Fig. 1— 3, 6, 7) and polymeric films, made
of them via electro syntheses (Table 3, Fig. 4, 5, 8 — 11), were evaluated by cyclic voltammetry, UV-Vis
spectroscopy and EPR spectroscopy coupled with electrochemical technique. The measurements showed the electro activity of materials. Two-stage oxidation of the monomers (first step — to cation-radical, the other one — to dication) took place in the measured potential range. Voltammetric scanning of
the molecules containing heterocyclic thiophene or furan rings led to settling of conductive polymer
layer on the surface of working electrode. The deposition of polymer film was not observed in the case
of monomer with pyridine rings. Estimated values of (Eg) of conductive polymers layers formed were
in the range 2.0 — 2.5 eV.
Key words: conductive polymers, phenothiazine, furan, thiophene, pyridine, cyclic voltammetry,
spectroelectrochemistry.

Polimery przewodz¹ce to organiczne przewodniki
elektrycznoœci wykazuj¹ce specyficzne w³aœciwoœci
elektronowe, wynikaj¹ce z obecnoœci w makrocz¹steczce skoniugowanego szkieletu π-elektronowego [1—3].
Do g³ównych przedstawicieli tej grupy materia³ów zalicza siê uk³ady heterocykliczne, takie jak poli(siarczek fenylenu), polipirol, politiofen, polifuran, polikarbazol
i polianilina [4—19]. Poszukiwania nowych przewodz¹1)
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cych pochodnych koncentruj¹ siê na uzyskaniu takich
monomerów, jakich utlenianie skutkowa³oby otrzymaniem produktów charakteryzuj¹cych siê ma³¹ szerokoœci¹ przerwy energetycznej (Eg), mo¿liw¹ do osi¹gniêcia
m.in. na drodze obni¿enia potencja³u jonizacji. Badania
maj¹ na celu tak¿e poprawienie efektywnoœci transportu
³adunku w makrocz¹steczkach oraz wytworzenie materia³u o du¿ej stabilnoœci zarówno termicznej, jak i mechanicznej.
Bogate w elektrony, pochodz¹ce z dodatkowego atomu siarki, pierœcienie fenotiazynowe, stanowi¹ doskona³¹ jednostkê budulcow¹ produktów o niskim potencjale jonizacji. Mo¿liwoœæ obni¿enia potencja³u jonizacji
folii przewodz¹cych na drodze wprowadzenia do nich
fenotiazyny opisano ju¿ w publikacjach [20—22]. Struktura fenotiazyny pozwala ponadto na podstawienie atomu azotu, co wp³ywa na rozpuszczalnoœæ oraz aroma-

POLIMERY 2009, 54, nr 4

256
tycznoœæ uk³adu a tak¿e na dalsz¹ zdolnoœæ do polimeryzacji w wyniku pod³¹czania do pierœcieni rozmaitych
grup funkcyjnych [23].
Fenotiazyna od dawna jest znana jako uk³ad elektrononadmiarowy o interesuj¹cych w³aœciwoœciach utleniaj¹co-redukuj¹cych i elektrochemicznych, zw³aszcza szeroka wiedza dotyczy stabilnoœci kationorodników powsta³ych w wyniku utlenienia monomeru [24—32]. Wiadomo równie¿, ¿e uk³ad fenotiazyny sam jest zdolny do
polimeryzacji i wytworzenia przewodz¹cej folii [33, 34].
Na tej podstawie za³o¿yliœmy, ¿e materia³ otrzymany
z kopolimeru zbudowanego z jednostki fenotiazynowej
oraz heterocyklicznej, powinien charakteryzowaæ siê nowymi interesuj¹cymi w³aœciwoœciami elektrochemicznymi i optycznymi. Przedmiotem naszych badañ by³y:
N-butylo-3,7-bis(tiofeno)fenotiazyna [BTP_C4, wzór (I)],
N-nonylo-3,7-bis(tiofeno)fenotiazyna [BTP_C9, wzór
(II)],
N-(2-etyloheksylo)-3,7-bis(furano)fenotiazyna
[BFP_EtC6, wzór (III)] i N-(2-etyloheksylo)-3,7-bis(pirydylo)fenotiazyna [BPP_EtC6, wzór (IV)]. Próbkê porównawcz¹ stanowi³a czysta fenotiazyna (Ph). Dla ca³ej serii
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pomiarowej przyjêto ogólny symbol Ph_Het. Oceny materia³ów dokonywano za pomoc¹ woltamperometrii
cyklicznej (CV) oraz spektrofotometrii UV-Vis a tak¿e
spektroskopii EPR sprzê¿onej z metodami elektrochemicznymi.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
Syntezy monomerów [wzór (I)—(IV)] przeprowadzono w zespole dr. hab. J. So³oducho w Zak³adzie Chemii Medycznej i Mikrobiologii Wydzia³u Chemicznego
Politechniki Wroc³awskiej.
Metodyka badañ
Pomiary elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne prowadzono w temperaturze pokojowej w roztworach indywidualnych monomerów (stê¿enie monomerów w badaniach CV wynosi³y 0,5 mM, a w spektroskopii EPR — 0,25 mM) w obecnoœci 0,1 M soli elektrolitu
podstawowego, którym by³ w przypadku CV i UV-Vis
tetrafluoroboran tetrabutyloamoniowy Bu4NBF4 (Janssen Chimica, 99 %) rozpuszczony w acetonitrylu (CH3N
do syntezy DNA i peptydów, woda < 10 ppm, POCh,
Gliwice), a w przypadku EPR — Bu4NBF4 rozpuszczony
w dichlorometanie (CH2Cl2 do spektroskopii, stabilizowany amylenem, woda max 0,01 %, POCh, Gliwice).
Badania wykonywano w roztworach objêtoœci 2 cm3
umieszczonych w trójelektrodowej celce. Woltamperogramy i widma UV-Vis naniesionych b³onek rejestrowano w roztworze odpowiedniego elektrolitu podstawowego. W przypadku poli(BTP_C4) b³onkê do pomiarów
EPR naniesiono z roztworu 0,1 M Bu4NBF4 w CH3CN,
pomiar natomiast wykonano w 0,1 M Bu4NBF4 w
CH2Cl2.
Badania elektrochemiczne technik¹ woltamperometrii cyklicznej obejmuj¹ce elektrosyntezy oraz ocenê
tworz¹cych siê b³onek polimerowych prowadzono z
wykorzystaniem potencjostatu Ecochemie AUTOLAB,
model PGSTAT20 sprzê¿onego z komputerem. Wyniki
analizowano w programie GPES (General Purpose Electrochemical System).
B³onki polimerowe syntetyzowano bezpoœrednio na
powierzchni elektrody platynowej, stanowi¹cej elektrodê pracuj¹c¹. W charakterze elektrody pseudoodniesienia stosowano drut Ag lub elektrodê Ag/AgCl, elektrody pomocniczej zaœ — spiralê platynow¹. Wartoœci potencja³ów przeskalowano wzglêdem potencja³u pary redoks wzorca (ferrocenu).
Stosowana szybkoœæ skanowania wynosi³a 0,05 v/s.
Przed pomiarem roztwory przedmuchiwano argonem
w celu usuniêcia tlenu ze œrodowiska reakcyjnego, a badanie prowadzono w temperaturze pokojowej.
Pomiary spektroelektrochemiczne wykonywano
przy u¿yciu spektrofotometru UV-Vis Cintra 5 po³¹czo-
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nego z potencjostatem OMNI 9, Cyperss 2000. Dane analizowano w programie OriginPro 7.5.
Elektrod¹ pracuj¹c¹ by³o szk³o pokryte warstw¹ ITO
(Indium Tin Oxide), elektrod¹ pseudoodniesienia by³
drut Ag, a elektrod¹ pomocnicz¹ — spirala platynowa.
Szerokoœci przerwy energetycznej (Eg) wytworzonych
b³onek oszacowano na podstawie punktu przeciêcia z lini¹ bazow¹ stycznej do pasma charakteryzuj¹cego
przejœcie typu π—π*. Uzyskan¹ d³ugoœæ fali przeliczono
na odpowiadaj¹c¹ jej wartoœæ energii.
Pomiary spektroelektrochemiczne EPR wykonywano za pomoc¹ spektrometru Brucker ER 041 XG, pracuj¹cego w paœmie X, po³¹czonego z potencjostatem
OMNI 9, Cyperss 2000. Dane analizowano w programie
OriginPro 7.5.
B³ony polimerowe syntetyzowano bezpoœrednio na
powierzchni elektrody platynowej, stanowi¹cej elektrodê pracuj¹c¹. Jako elektrodê pseudoodniesienia stosowano drut Ag, elektrod¹ pomocnicz¹ by³a spirala platynowa.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Woltamogramy badanych monomerów wykazuj¹
w zastosowanym zakresie potencja³ów obecnoœæ dwóch
stopni utlenienia (rys. 1 i 2).
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Obserwowane piki przypisano dwuetapowemu utlenieniu monomeru do kationorodnika (1), a nastêpnie do
dikationu (2):
−e

(1)

−e

(2)

Ph_Het → Ph_Het +•
Ph_Het +• → Ph_Het + +

Jedynie pierwszy etap jest procesem odwracalnym
a tworz¹cy siê kationorodnik charakteryzuje siê znaczn¹
stabilnoœci¹. Potencja³y obu stopni utlenienia s¹ najni¿sze w przypadku BFP_EtC6, najwy¿sze natomiast w
przypadku BPP_EtC6 (tabela 1). Podstawienie pierœcieni
fenotiazynowych uk³adami heterocyklicznymi prowadzi tak¿e do wyraŸnego rozsuniêcia obu pojawiaj¹cych
siê pików, co sugeruje, ¿e przejœcie do drugiego stopnia
utlenienia jest utrudnione.

T a b e l a 1. Potencja³y utlenienia pierwszego (Eox1) i drugiego
(Eox2) stopnia monomerów w roztworze 0.1 M Bu4NBF4 w CH3CN
T a b l e 1. Oxidation potentials of monomers for the first (Eox1)
and second (Eox2) steps of oxidation, recorded in 0.1 M Bu4NBF4 in
CH3CN
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Rysunek 3 przedstawia przyk³adowe widmo UV-Vis
badanych monomerów; widoczne pasma absorpcji wynikaj¹ z obecnoœci w cz¹steczkach uk³adu sprzê¿onych
wi¹zañ podwójnych a tak¿e wolnych par elektronowych.
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Rys. 1. Woltamogramy monomerów BTP_C4 i BTP_C9
Fig. 1. Voltammograms of BTP_C4 and BTP_C9 monomers
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Rys. 3. Widmo UV-Vis monomeru BTP_C4
Fig. 3. UV-Vis spectrum of BTP_C4 monomer
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Rys. 2. Woltamogramy monomerów BPP_EtC6 i BFP_EtC6
Fig. 2. Voltammograms of BPP_EtC6 and BFP_EtC6 monomers

We wszystkich przypadkach zarejestrowano dwa
pasma pochodz¹ce od przejœæ typu π → π* oraz n → π*.
Batochromowe przesuniêcie w stosunku do po³o¿enia
pasm jednostki rdzennej, obserwowane w widmie pochodnych fenotiazyny potwierdza zwiêkszenie skoniugowania w obrêbie cz¹steczek (tabela 2).
Przemiatanie potencja³em roztworów monomerów
BTP_C4 oraz BTP_C9 w zakresie obejmuj¹cym oba uk³a-
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T a b e l a 2. Maksima absorpcji na widmie UV-Vis badanych
monomerów
T a b l e 2. Absorption maxima at UV-Vis spectra of monomers
studied
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Ograniczenie zakresu potencja³u do wartoœci odpowiadaj¹cej pierwszemu pikowi nie pozwala na wytworzenie b³onki. W zale¿noœci od liczby zadanych cykli
otrzymuje siê warstwy ró¿ni¹ce siê gruboœci¹, a wiêc
i odpowiedzi¹ elektrochemiczn¹, co znajduje odzwierciedlenie w kszta³cie krzywej woltamperometrycznej.
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Rys. 4. Woltamogram zarejestrowany podczas polimeryzacji
BTP_C4
Fig. 4. Voltammogram recorded during BTP_C4 polymerization
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W przypadku monomeru BFP_EtC6 b³onka przewodz¹ca pojawia siê ju¿ w warunkach przemiatania potencja³em zakresu wystêpowania pierwszego piku (rys. 5).
Obliczenia teoretyczne wskazuj¹, i¿ w przypadku tej
furanowej pochodnej k¹t wychylenia pierœcieni bocznych jest znacznie mniejszy ni¿ w pochodnej tiofenowej.
Podobn¹ zale¿noœæ obserwuje siê w odniesieniu do kationorodników wywodz¹cych siê z tych monomerów.
Mniejszy k¹t stwarza mo¿liwoœæ wiêkszego skoniugowania wi¹zañ π w cz¹steczce, co skutkuje ³atwiejszym
utlenianiem monomeru. Inn¹ przyczynê obserwowanego zjawiska mo¿e stanowiæ tak¿e wiêksza gêstoœæ spinowa w pozycji α pierœcienia furanowego ni¿ tiofenowego.
Na woltamperogramie BPP_EtC6 nie zaobserwowano
efektów powstawania polimerowej b³onki.
Widma UV-Vis rejestrowane w cienkiej warstwie
BTP_C4 obrazuj¹ proces utleniania monomeru oraz
ewentualnego powstawania polimeru (rys. 6).
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dy redoks prowadzi do wzrostu ró¿nicy natê¿enia
pr¹du pomiêdzy dwoma pikami, jest to zwi¹zane z pojawieniem siê na powierzchni elektrody pracuj¹cej przewodz¹cej warstwy polimerowej. Przyk³adowe krzywe
ilustruje rys. 4.
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Rys. 5. Woltamogram zarejestrowany podczas polimeryzacji
BFP_EtC6
Fig. 5. Voltammogram recorded during BFP_EtC6 polymerization

Rys. 6. Widma UV-Vis zarejestrowane w cienkiej warstwie
BTP_C4
Fig. 6. UV-Vis spectra of BTP_C4 in thin layers

W zakresie potencja³ów obejmuj¹cym piki utleniania
pojawiaj¹ siê trzy podwójne pasma absorpcji w przedzia³ach 300—350 nm, 430—560 nm i 650—960 nm przypisywane powstaj¹cym stabilnym kationorodnikom.
Widoczne s¹ równie¿ dwa punkty izobestyczne. Dalsze
zwiêkszanie potencja³u powoduje zmniejszenie intensywnoœci tych pasm na korzyœæ nowych kolejnych pasm
z maksimum po³o¿onym przy λ = 560 nm i powy¿ej
1100 nm pochodz¹cych od tworz¹cego siê dikationu;
jednoczeœnie pojawia siê tak¿e 5 punktów izobestycznych. W przypadku pochodnych tiofenowych po przejœciu do pierwszego stopnia utlenienia mo¿liwy by³ powrót do stanu pierwotnego (zredukowanego), po przekroczeniu natomiast potencja³u drugiego piku zaczyna³
siê proces polimeryzacji. Widmo EPR przedstawione na
rys. 7 potwierdza pojawienie siê w roztworze kationorodników.
Wytworzone w toku elektrosyntezy b³onki polimerowe wykazuj¹ elektroaktywnoœæ i w œrodowisku elektrolitu podstawowego daj¹ odpowiedzi elektrochemiczne
zilustrowane na rys. 8 i 9.
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Rys. 7. Widmo EPR monomeru BTP_C4
Fig. 7. EPR spectrum of BTP_C4 monomer
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Rys. 10. Widma UV-Vis b³onki poli(BTP_C4)
Fig. 10. UV-Vis spectra of poly(BTP_C4) film

jednostek fenotiazyny do wzajemnych oddzia³ywañ
przestrzennych, gdy¿ coraz trudniejsze staje siê dopasowanie przestrzenne. Dopiero przekroczenie wartoœci potencja³u utleniania jednostek bitiofenowych umo¿liwia
przewodzenie wzd³u¿ ca³ego obejmuj¹cego fenotiazynê
³añcucha makrocz¹steczki.
Widma UV-Vis otrzymanych b³on zarejestrowane
podczas ich utlenienia wykazuj¹ pojawianie siê kationorodników (rys. 10).
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Rys. 8. Woltamogramy b³on poli(BTP_C4)
Fig. 8. Voltammograms of poly(BTP_C4) films

T a b e l a 3. Maksima absorpcji oraz fluorescencji badanych b³on
polimerowych na widmie UV-Vis
T a b l e 3. Absorption and fluorescence maxima at UV-Vis spectra of polymer films studied
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Rys. 9. Woltamogram b³onki poli(BFP_EtC6)
Fig. 9. Voltammograms of poly(BFP_EtC6) films

Widoczne s¹ dwa uk³ady pików odpowiadaj¹ce utlenianiu jednostki fenotiazynowej (potencja³ 0,34 V) oraz
jednostek biheterocyklicznych (potencja³y 0,63—0,71 V).
W odniesieniu do pochodnej tiofenowej (rys. 8) s¹ widoczne zmiany w zachowaniu warstwy polimerowej
wraz ze wzrostem jej gruboœci, mianowicie zanik pierwszego uk³adu redoksowego i pojawienie siê pojedynczego piku przy potencjale nieco ni¿szym ni¿ potencja³ drugiego uk³adu (0,56 V) nastêpuje w przypadku b³on grubszych. Najprawdopodobniej wi¹¿e siê to ze struktur¹
powstaj¹cego polimeru, której nieuporz¹dkowanie roœnie wraz z gruboœci¹ warstwy. Zmniejsza siê zdolnoœæ

Widoczne na widmie polimeru w stanie neutralnym
pojedyncze pasmo absorpcji przy λ = 442 nm mo¿na
przypisaæ przejœciu elektronowemu π → π*. Utlenianie
prowadzi do spadku intensywnoœci pasma; jednoczeœnie pojawia siê nowe szerokie pasmo przy λ = 670 nm,
które w trakcie domieszkowania ulega przesuniêciu
hipsochromowemu. Pasmo to przypisuje siê kationorodnikom, powstaj¹cym w toku domieszkowania (tabela 3).
15

3

intensywnoœæ · 10 , j.u.

10
5
0
-5
-10
-15
3420
3400
3480
3440 3460
indukcja pola magnetycznego, G

Rys. 11. Widmo EPR b³onki poli(BTP_C4)
Fig. 11. EPR spectrum of poly(BTP_C4) film

POLIMERY 2009, 54, nr 4

260
Ich obecnoœæ stwierdzono równie¿ na widmie EPR,
gdzie obserwuje siê jedno dobrze wykszta³cone pasmo
(rys. 11). Kationorodnik zlokalizowany w pobli¿u fragmentów fenotiazynowych w polimerze ulega oddzia³ywaniom miêdzycz¹steczkowym w wyniku czego na
widmie EPR obserwuje siê pojedynczy uœredniony sygna³ widma. Sygna³ ten jest rejestrowany podczas pierwszego stopnia utleniania polimeru, dalsze zwiêkszanie
potencja³u powoduje natomiast zmniejszenie intensywnoœci pasma. Po od³¹czeniu przy³o¿onego potencja³u
sygna³ zanika. W przypadku zaœ widm UV-Vis zwiêkszanie potencja³u powy¿ej wartoœci odpowiadaj¹cej
pierwszemu stopniu utlenienia prowadzi do pojawienia
siê nowego szerokiego pasma z maksimum przy ok.
1050 nm przypisywanego obecnoœci bipolaronów.
Szerokoœæ przerwy energetycznej oznaczona metod¹
cyklicznej woltamperometrii wynosi, w przypadku
b³onki poli(BTP_C4) — 2,15 eV, b³onki poli(BTP_C9) —
1,96 eV a b³onki poli(BFP_EtC6) — 2,50 eV. Metod¹ spektroskopii UV-Vis uzyskano natomiast nastêpuj¹ce wyniki: poli(BTP_C4) — 2,07 eV, poli(BTP_C9) — 1,92 eV,
poli(BFP_EtC6) — 2,57 eV.

przerwy energetycznej uzyskanych warstw polimerowych pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e wœród pochodnych
fenotiazynowych s¹ to uk³ady o niewielkiej wartoœci Eg.
Badania by³y finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach funduszy BW-440/RCh4/2006/4.
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