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ارزیابی فعالیت آنتی اُکسیدانی هومو و کوپلیمر آنیلین/پیرول الکتروسنتز شده بوسیله
رادیکال DPPH
جهرمی1
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 2گروه شيمي ،دانشکده علوم پایه ،واحد یادگار امام خميني (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت19/06/24 :

تاریخ تصحيح19/90/99:

تاریخ پذیرش19/99/91 :

چکيده
آنتي اکسيدانها مولکولهایي هستند که قابليت آهسته کردن یا جلوگيری از اکسيد شدن سایر مولکولها را دارند .نقش و اثرات سودمند آنتياکسيدانها
در مقابل بسياری از بيماریهای انساني و فساد مواد غذایي که ناشي از فساد اکسایشي ميباشند در سالهای اخير توجهات زیادی را به خود جلب کرده
است .در این تحقيق ،سنتز هومو و کوپليمر آنيلين و پيرول بر روی نوک مداد گرافيتي در محلول استيکاسيد شامل الکتروليت حامل پاراتولوئن سولفونيک
اسيد ( )PTSAبه روش ولتامتری چرخهای انجام یافته و توانایي آنها بر حذف رادیکال آزاد -2،2دیفنيل-1-پيکریل هيدرازیل ( )DPPHمورد مقایسه و
ارزیابي قرارگرفته است .نتایج داللت بر آن داشت که پليآنيلين الکتروسنتز شده در مهار رادیکال  DPPHاز توانایي بيشتری برخوردار بوده که ميتواند به
دليل الکتروسنتز حالت اکسایشي (کنفيگوراسيون) فرم رسانای پليآنيلين )) (Emeraldine Salt (ESباشد که توانایي حذف درصد بيشتری از
رادیکالهای  DPPHرا داشته است .همچنين با استفاده از طيفسنجي امپدانس الکتروشيميایي ( )EISمشخصگردید که افزایش حلقهی آنيليني در
زنجيره پليمر باعث کاهش مقاومت انتقال بارشده لذا افزایش خاصيت احياکنندگي را دربرداشته است .ساختار و مورفولوژی هومو و کوپليمر الکتروسنتز شده
آنيلين و پيرول بهوسيله  SEMو  FTIRتائيد شده است.
کلمات کلیدی :پليمرهای رسانا ،فعاليت آنتياکسيداني ،کوپليمر آنيلين/پيرول ،رادیکال آزاد

.DPPH

-1مقدمه
شواهد بیوشیمیایی ،زیستی و بالینی فراوان وجود دارد که نشان میدهد واکنش اکسایشی ناشی از رادیکالهای آزاد در ایجاد
بیماریهای مختلف ،تسریع فرایند پیری و فساد مواد غذایی دخالت دارند .به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانها در ممانعت از اثرات
رادیکال آزاد در ایجاد بیماریها و فساد مواد غذایی ،نقش و اثر آنتیاکسیدانها مورد توجه محققین ،پزشکان و عموم مردم
قرارگرفته و مطالعات ارزیابی ظرفیت آنتیاکسیدانی یکی از متداولترین موضوعات مورد بررسی در سالهای اخیر بوده است [ 1و
.]2
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از لحاظ عملکرد میتوان آنتیاکسیدانها را به انواع آنتیاکسیدانهای ممانعتکننده ،آنتیاکسیدانهای مهارکننده ،بازسازیکننده
و تعمیرکننده تقسیمبندی نمود .آنتیاکسیدانهایی که مهارکنندهی رادیکالهای آزاد میباشند یکی از مهمترین انواع
آنتیاکسیدانها هستند .آنتیاکسیدانهای مهارکننده از طریق مهار رادیکال آزاد عمل مینمایند ،به اینطریقکه یا اتم هیدروژن
اهدا میکنند یا الکترون انتقال میدهند .روشهای تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی نیز برایناساس در دو گروه ،دسته بندی میشوند:
روش انتقالاتمهیدروژن و روش انتقالالکترون .در روش انتقالاتمهیدروژن ،آنتیاکسیدان و سوبسترا بر سر واکنش با رادیکال
هیدروکسیل تولید شده از تجزیهحرارتی ترکیبات آزو با یکدیگر رقابت میکنند .روش انتقالالکترون ،ظرفیت آنتیاکسیدانی را
در کاهش رادیکالآزاد که با تغییر رنگ همراه است اندازه میگیرد که رنگ براساس غلظت آنتیاکسیدانی موجود در محیط تغییر
میکند .روشهای تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی براساس ساز و کار انتقال اتم هیدروژن شامل پارامتر مجموع به دام انداختن
رادیکال آزاد توسط آنتی اکسیدان )) ،(Total Radical Trapping Antioxidant Parameter (TRAPظرفیت جذب رادیکال
اکسیژن )) (Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORACو براساس ساز و کار روش انتقالالکترون شامل آنتیاکسیدان
احیاکنندهآهن )) ،(Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAPروش احیا رادیکال آزاد

(1,1- Diphenyl-2- Picrylhydrazyl

)) (DPPHمیباشد [ 1و  .]6-3پلیفنولها در رژیمهای غذایی به عنوان مسئول سالمتی بدن شناخته میشوند ،چرا که این
ترکیبات به دلیل دارا بودن گروههای هیدروکسیل که با رادیکالهای آزاد واکنش میدهند نقش آنتیاکسیدانی ایفا میکنند.
فعالیت آنتیاکسیدانی این ترکیبات توسط ارزیابی و توانایی جذب رادیکالهای آزاد اندازهگیری میگردد .این سنجش همچنین
برای تشخیص خاصیت آنتیاکسیدانی پلیمرهای رسانا که خواص مشابهای با پلیفنولها دارند به کارمیرود [ 2و  8و .]7
ازجمله شاخههای نوپای علم شیمی که گسترش و پیشرفت بسیار چشمگیری داشته ،شیمی پلیمر است که اغلب بهعنوان موادی
با خاصیت االستیک و غیر رسانا کاربرد بسیار زیادی داشته است .پلیمرهای هادی که خصلت عبور جریان الکتریسیته را از خود
نشان میدهند باب جدیدی از این علم است که در چند سال اخیر توجه دانشمندان بسیاری را به خود معطوف کردهاند .با انتخاب
مونومرهای مناسب و با ایجاد برخی تغییرات در ساختار پلیمری میتوان خصلت هدایت الکتریکی را در آنها بهوجود آورد که
عالوه بر خصلت پلیمری خوب ،خصلت هدایت را نیز از خود نشان دهند [.]12-9
کوپلیمرها نیز به دنبال پلیمرها مورد تحقیق و آزمایش قرار گرفتهاند و هدایت آنها گاهی از تکتک هموپلیمرها بیشتر و خواص
پلیمری بهتری را نشان دادهاند  .کوپلیمرها ،پلیمرهایی هستند که در زنجیره آنها مونومرهای متفاوت بهصورت اتفاقی
توزیعشدهاند .ساختار هر کوپلیمر به روش و شرایط سنتز بستگی دارد [.]16-13
یکی از روشهای ساده و آسان برای تعیین ظرفیت آنتیاکسیدانی استفاده از رادیکال آزاد  DPPHاست .رادیکال  DPPHدارای
الکترون جفت نشده بر روی یکی از اتمهای پل نیتروژنی است و میتواند یک الکترون و یا رادیکال هیدروژن قبول کند و به یک
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مولکول خنثی و پایدار تبدیل شود .پایه و اساس این روش این است که رادیکال  DPPHبهعنوان پذیرنده الکترون از یک مولکول
اهداءکننده (آنتیاکسیدان) عمل میکند که درنتیجه آن  DPPH°احیاء و مولکول پایدار  DPPH2تشکیل میشود .طی واکنش،
 DPPHبا دریافت یک اتم هیدروژن از یک آنتیاکسیدان احیاء می شود .رادیکال آزاد این ترکیب ،رنگ بنفش تیره تولید میکند
که با احیاء شدن از شدت جذب آن کاسته و به رنگ زرد تغییر رنگ میدهد .قدرت آنتیاکسیدانی به درصد کاهش رنگ ارغوانی
تیره اولیه به رنگ زرد بستگی دارد که هر چه تعداد گروههای هیدروکسیل حلقه فنیل آنتیاکسیدان ،بیشتر باشد تعداد اتم
هیدروژن بیشتری برای واکنش با  DPPH°و درنتیجه پایدار کردن آن وجود دارد [.]19-18
در این تحقیق الکتروسنتز هومو و کوپلیمر آنیلین و پیرول در استیکاسید  1موالر شامل الکترولیت حامل پارا تولوئن سولفونیک
اسید انجام و پس از سنتز ،مورفولوژی ،ساختار و ماهیت فیزیکی و شیمیایی هومو وکوپلیمر الکتروسنتز شده از روی طیفهای
 FT-IRو  SEMمورد بررسی قرار گرفته است .سپس با استفاده از دستگاه  UV-Visبه بررسی اثر آنتیاکسیدانی هومو و کوپلیمر
الکتروسنتز شده بر روی رادیکال آزاد  DPPHدر طول موج  616نانومتر پرداخته شده است .همچنین جهت بررسی کمی و کیفی
فرایندهای الکتروشیمیائی در فیلم پلیمرهای رسانا و توجیه خاصیت آنتیاکسیدانی ،از طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی
( )EISاستفاده گردید.
 -2بخش تجربی
-9-2مواد
آنیلین )) (Aniline (Aniبا فرمول مولکولی  C6H5NH2تحت فشار کم در اتمسفر نیتروژن تقطیر شده و مایع بیرنگ حاصل با
درصد خلوص  ،99/9%جرم مولکولی  93/13 g/molو دانسیتهی  1/7218 g/mlو پیرول )) (Pyrrole (Pyبا فرمول

C4H4NH

تحت فشار کم در اتمسفر نیتروژن تقطیرشده و مایع بیرنگ حاصل با درصد خلوص  ،99/9%جرم مولکولی  68/79 g/molو
دانسیتهی  7/98 g/mlدر دمای  6درجهی سلسیوس نگهداری شده است .نمک آلی پاراتولوئن سولفونیک اسید ) (PTSAبا فرمول
مولکولی  C7H8O3Sودرصد خلوص  ،97%جرم مولکولی  197/22 g/molو استیکاسید ) (CH3COOHبا درصد خلوص ،96%
جرم مولکولی  67/76 g/molو دانسیته  ،1/749 g/cm3نیز بدون خالصسازی مورد استفاده قرار گرفتهاند .از رادیکال آزاد DPPH

با فرمول مولکولی  C18H12N5O8و جرم مولکولی  ،394/32 g/molدرصد خلوص  %99و دانسیته  ،1/4 g/cm3متانول ) (CH4Oبا
درصد خلوص  ،%97جرم مولکولی  32/74 g/molو دانسیته  7/89 g/cm3جهت بررسی اثر آنتیاکسیدانی استفاده شد .از پتاسیم
فریک سیانید با فرمول مولکولی  ،C6N6FeK3جرم مولکولی  329 /24 g/molبا شکل ظاهری ،بلورهای قرمز تیره و پتاسیم فرو
سیانید با فرمول مولکولی  ،C6N6FeK4جرم مولکولی  367/36 g/molبا شکل ظاهری ،بلورهای زرد روشن خریداریشده از
) (Shanghani No.1 Reagent Factory, Chinaاستفاده گردید.
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-2-2دستگاهها و تجهيزات
دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات مدل ) ،(Ivium Technologies, Netherlandsساخت کشور هلند ،جهت الکتروسنتز و
بررسی اثر الکتروکاتالیتیکی و امپدانس اسپکتروسکپی مورداستفاده قرارگرفته است.
مطالعات الکتروشیمیایی در یک سل دستساز سه الکترودی معمولی انجام گرفت .از نوک مداد گرافیتی  1/7میلیمتری
ساخت ) (Staedtler Lumograph, Germanyبهعنوان الکترود کار و از الکترود  Ptبهعنوان الکترود شمارشگر در برابر الکترود
 Ag/AgClبهعنوان الکترود رفرنس (که با قرار دادن یک سیم نقره در محلول اشباع پتاسیم کلراید به همراه یک الکترود پالتین
و اتصال آنها به منبع جریان  DCو اعمال ولتاژ  1/6تا  1/7ولت به مدت  27تا  37دقیقه تهیه شده) ،در سنتز الکتروشیمیایی
مورد استفاده قرارگرفتهاند .از دستگاه اسپکتروفتومتر  UV-visibleمدل  Caryساخت کشور ژاپن جهت بررسی ظرفیت
آنتیاکسیدانی استفاده شد .از دستگاه  FTIRمدل  Bruker Tensor 27ساخت کشور آلمان به منظور بررسی و شناسایی طیفهای
پلیمر سنتز شده استفاده شد .از دستگاه انتشار میدان میکروسکوپ الکترون روبشی  SEMیا

 FESEMمدل KYKY-EM3200

ساخت کشور چین برای توپوگرافی سطح و شناسایی پلیمر سنتز شده استفاده شد.
-3-2روش کار
الکتروسنتز هومو و کوپلیمر آنیلین و پیرول در سطح کامپوزیت گرافیت در  17میلیلیتر محلول متشکل از  67میلی موالر آنیلین
و پیرول 1 ،موالر استیکاسید (مدیوم) و  7/1موالر پاراتولوئن سولفونیک اسید (الکترولیت حامل) توسط روش ولتامتری چرخهای
در پتانسیل  –7/4تا  1/2ولت با سرعت پیمایش  177میلیولت بر ثانیه بر روی الکترود کار مورد بررسی قرار گرفت .محلول
 7/77777موالر  DPPHدر متانول آماده شد و حداکثر جذب در  616نانومتر بعد از  37دقیقه با قرار گرفتن در معرض 7/71
گرم پلیآنیلین ،پلیپیرول و کوپلیمرآنیلین/پیرول بدست آمد .ولتامتری چرخهای با استفاده از دستگاه پتانسیواستات و
گالوانواستات مدل ) (Ivium Technologies, Netherlandsبهوسیله کامپیوتر مجهز به  Ivium Softانجام شد .طیفهای امپدانس
اسپکتروسکوپی هومو و کوپلیمر آنیلین و پیرول الکتروسنتز شده در  1موالر استیکاسید شامل  7/771موالر فرو/فریک سیانید
پتاسیم در محدوده پتانسیل  7/6ولت و محدوده فرکانس  177777Hzتا  177توسط دستگاه مورد بررسی قرار گرفت.
-3نتایج و بحث:
 -9-3سنتز الکتروشيميایي پلي آنيلين
شکل  1ولتاموگرامهای چرخهای  67میلی موالر آنیلین در  1موالر استیکاسید شامل  7/1موالر پاراتولوئن سولفونیک اسید بر
روی نوک مداد گرافیتی در محدوده پتانسیل  -7/4تا  1/2ولت تا  27سیکل و سرعت اسکن  177میلی ولت بر ثانیه را نشان
میدهد .در محیط استیکاسید ،رادیکال کاتیونهای آنیلین که در ابتدای اکسیداسیون تولید شدهاند در فرایند پلیمریزاسیون با
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هم جفت شده و حالتهای اکسایشی (کنفیگوراسیونهای) متفاوتی از پلیآنیلین که به پتانسیل اعمالی بستگی دارد را ایجاد
مینماید .این حالتها در خواص پلیآنیلین مؤثرند .سه زوج پیک در محدوده پتانسیلی  -7/4تا  1/2ولت مشاهده میشود .اولین
زوج پیک در محدوده  -7/2تا  7/3ولت ( (Oa/Raمربوط به تبدیل حالتهای اکسایشی ) LE (Leucoemeraldineبه

ES

) (Emeraldine Saltاست .زوج دوم در محدوده پتانسیل  7/6ولت ( (Ob/Rbبهواسطه اکسیداسیون حالتهای  ESبه

PN

) (Pernigranilineاست .زوج پیکها در محدوده  7/3تا  7/6ولت ( (Oc/Rcبه تخریب محصوالت هیدروکینون به کوئینون مربوط
میشوند [ 14و .]27

شکل  .1ولتاموگرامهای چرخهای بهدستآمده از الکتروپليمریزاسيون آنيلين در استیکاسید  1موالر شامل  0/1موالر پاراتولوئن سولفونيک
اسيد در محدوده پتانسيل  -0/4تا  1/2ولت با سرعت اسکن  100ميليولت بر ثانيه تا  20سيکل

-2-3سنتز الکتروشيميایي پلي پيرول
شکل  2ولتاموگرامهای چرخهای  67میلی موالر پیرول در  1موالر استیکاسید شامل  7/1موالر پاراتولوئن سولفونیک اسید بر
روی نوک مداد گرافیتی ،در محدوده پتانسیل  -7/4تا  1/2ولت تا  27سیکل و سرعت اسکن  177میلی ولت بر ثانیه را نشان
میدهد .معموالً ولتامتری چرخهای پیرول و خانواده پیرول پیک بارزی برای حالتهای اکسایشی ندارد و تنها از پیک سنتز برای
تفسیر خصوصیات الکتروشیمیایی آنها استفاده میشود .در ولتاموگرام سنتز پلیپیرول ،در چرخههای ابتدایی یک پیک از
حالتهای اکسایشی دیده میشود که در چرخههای بعدی ناپدید میشود ،گزارششده که این پیک مربوط به ناخالصیهای بستر
کامپوزیت است [ 21و .]22
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شکل  .2ولتاموگرامهای چرخهای بهدستآمده از الکتروپليمریزاسيون پيرول در استیکاسید  1موالر شامل  0/1موالر پاراتولوئن سولفونيک اسيد
در محدوده پتانسيل  -0/4تا  1/2ولت با سرعت اسکن  100ميلي ولت بر ثانيه تا  20سيکل

-3-3سنتز الکتروشيميایي کوپليمر آنيلين /پيرول
شکل  3ولتاموگرامهای چرخهای  67میلی موالر پیرول و آنیلین در  1موالر استیکاسید شامل  7/1موالر پاراتولوئن سولفونیک
اسید بر روی نوک مداد گرافیتی ،در محدوده پتانسیل  -7/4تا  1/2ولت تا  27سیکل و سرعت اسکن  177میلی ولت بر ثانیه را
نشان میدهد .مرحله اول فرایند کوپلیمریزاسیون ،با اکسیداسیون آندی دو مونومر متفاوت شروع میشود که این دو میتوانند
جذب سطحی الکترود شده یا در محلول به شکل رادیکال کاتیون ظاهر شوند .سرعت نسبی اکسیداسیون مونومرها به طبیعت
هر مونومر ،پتانسیل کوپلیمریزاسیون ،جنس و شکل ظاهری الکترود بستگی دارد .در مرحله دوم ،واکنش اتصال رادیکال کاتیونها
به یکدیگر جهت تشکیل کوپلیمرها اتفاق میافتد [ 14و .]27

شکل  .3ولتاموگرامهای چرخهای بهدستآمده از الکتروکوپليمریزاسيون آنيلين و پيرول از  00ميلي موالر آنيلين و  00ميلي موالر پيرول در استيکاسيد 1
موالر شامل  0/1موالر پاراتولوئن سولفونيک اسيد در محدوده پتانسيل  -0/4تا  1/2ولت و سرعت اسکن  100ميلي ولت بر ثانيه

-4-3آناليز ساختار
شکل  4 aطیف  FT-IRپلیآنیلین الکتروسنتز شده در محدوده  477-2777 cm-1در حضور استیکاسید حاوی  7/1موالر
 PTSAرا نشان میدهد .حضور باند کششی ارتعاشی  C-Cدر محدودهی  1637 cm-1و 1686 cm-1به ترتیب مربوط به حلقههای
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کینوئیدی ( )Qو بنزونوئیدی ( )Bپلیمر است .درحالیکه باند کششی  C-Nدر محدودهی  1492 cm-1و  1476 cm-1متعلق به
حالت اکسایشی فرم رسانای پلیآنیلین ( )ESاست .باندهای جذبی مشاهده شده در محدوده  1166 cm-1تا  1732 cm-1به
ترتیب مربوط به حلقههای آروماتیک داخل صفحهای و خارج از صفحهای پیوند  C-Hاست .عالوه بر این ،انتگرال زیر سطح
طیفها در جهت بررسی درجهی اکسایش (نسبت  )Q/Bپلیآنیلین و اثبات پلیمریزاسیون فیلم پلیمری ارزیابی میشود .هرچه
این نسبت به عدد  1نزدیکتر باشد نشاندهندهی فرم رسانای پلیآنیلین الکتروسنتز شده است ،بنابراین فرم کاهشیافتهی
پلیآنیلین ) (fully reducedبا نسبت صفر ) ،)Q/B=0فرم پروتوامرالدین ) (protoemeraldinبا نسبتی بین  7/6تا 1

Q/B=0.5-

) )1و فرم نیمه اکسایش یافته ( (partially oxidizedبا نسبت یک ) (Q/B=1و فرم کامالً اکسایش یافته ( )fully oxidizedبا
نسبتی بیشتر از  (Q/B>1) 1است [ 27و  .]23الکتروپلیمریزاسیون پلیآنیلین در حضور الکترولیت حامل  PTSAبا نسبت تقریبی
) (Q/B~1نشاندهنده فرم نیمه اکسایش یافته پلیآنیلین است که بیانگر حالت پایدارتری از پلیمر به علت وجود حلقههای
بنزونوئیدی و کینوئیدی است.
شکل  4bطیف  FT-IRپلیپیرول الکترو سنتز شده در محدوده  477-2777 cm-1در حضور استیکاسید حاوی  7/1موالر
 PTSAرا نشان میدهد .باند جذبی مشاهده شده در  1646 cm-1مربوط به پیوند ارتعاشی کششی  C-Cدر ساختار حلقه پیرول
است .باند جذبی دیگری در  1478 cm-1مربوط به پیوند ارتعاشی کششی  C- Nدر ساختار حلقه پیرول است .باند جذبی

cm-1

 1297به تغییر شکل  C-Hو  N-Hارتعاشی داخل صفحه نسبت داده میشود .باند جذبی در حدود  1267 -1177 cm-1که
ماکزیمم آن در1191 cm-1

است مربوط به ارتعاش زیاد حلقه پیرول است .پیکی در ناحیه 1747 cm-1مربوط به تغییر شکلC-

 Cارتعاشی خارج از صفحه حلقه مشاهده شده است .همچنین پیک دیگری در ناحیه جذبی  716 cm-1مربوط به تغییر شکل
خارج صفحه  C-Hحلقه مشاهده شده است .در ناحیههای  691 cm-1و  617cm-1باندهای جذبی مشاهده شده بهترتیب مربوط
به تغییر شکل  C-Cخمشی و  C- Hارتعاشی خارج از صفحه حلقه پیرول است [.]22
شکل  4cطیف  FT-IRکوپلیمر آنیلین/پیرول الکتروسنتز شده در محدوده  477-2777 cm-1در حضور استیکاسید حاوی 7/1
موالر  PTSAرا نشان میدهد .شکل پیک ها داللت بر مشارکت مونومرهای آنیلین و پیرول در تشکیل کوپلیمر دارد .پیک

cm-1

 1276مربوط به وجود پلیآنیلین است و پیکهای کششی  C-Cدر  1641 cm-1و پیک ارتعاشی  C-Hدر  1733 cm-1وجود پلی
پیرول را اثبات میکند .پیک  923 cm-1را میتوان به حلقهی آروماتیک خارج از صفحهای  C-Hپلی پیرول نسبت داد .باندهای
کششی  C-Nدر طولموج  1267 cm-1مشاهده میشود اگرچه در کوپلیمر مشاهده نشده و در عدد موجی پایینتر 1276 cm-1
مشاهده میشود .با توجه به طیف حاصله میتوان نتیجه گرفت زمانی که دو مونومر متفاوت بهصورت کوپلیمر درمیآیند اگرچه
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طیف حاصل بسیار به طیف هومو پلیمرهای بهدستآمده از هر یک از مونومرها نزدیک است اما ترکیب سادهای از طیفهایشان
نمیباشد.

شکل  - 4طيف  FT-IRدر محدوده 400-2000 cm-1حاصل از  (aپلي آنيلين (b ،پلي پيرول و  )cکوپليمر آنيلين/پيرول الکترو سنتز شده در حضور 1
موالر استيکاسيد حاوی  0/1موالر PTSA

-6-3آناليز مورفولوژي
متغیرهای آزمایشی از قبیل الکترولیت حامل ،حالل و روش بهکاررفته برای سنتز پلیمر تأثیر زیادی روی ساختار پلیمر حاصله
دارند .بسیاری از محققان ،رابطه بین این متغیرها و ساختار پلیمر را به دلیل تأثیرات بسیاری که روی خواص الکتریکی و
مکانیکی فیلم میگذارند ،مورد مطالعه قرار دادهاند [ 21و  24و  .]26تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترون روبشی داللت بر
مورفولوژیهای مختلف الکتروسنتز فیلمهای هومو و کوپلیمر آنیلین/پیرول در حضور الکترولیت حامل پاراتولوئن سولفونیک اسید
دارد.
شکل  6تصاویر ) SEM (aپلیآنیلین با ساختار تودهای (b) ،کوپلیمر آنیلین/پیرول با ساختار خوشه ای و ) (cپلی پیرول الکتروسنتز
شده با ساختار گرانولی در  1موالر استیکاسید شامل  7/1موالر پاراتولوئن سولفونیک اسید را نشان میدهد.
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شکل  -0تصویر  SEMحاصل از  (aپلي آنيلين (b ،کوپليمر آنيلين/پيرول و  )cپلي پيرول الکترو سنتز شده در  1موالر استيکاسيد شامل
 0/1موالر پاراتولوئن سولفونيک اسيد بر روی گرافيت در محدوده پتانسيل  -0/4تا  1/2ولت

-5-3بررسي اثر آنتياکسيداني هومو وکوپليمرآنيلين و پيرول الکتروسنتز شده بر رادیکال آزاد

DPPH

رادیکال  DPPHبه دلیل داشتن الکترون منفرد ،یک رادیکال پایدار است که محلول متانولی آن دارای رنگ بنفش است و بیشترین
جذب نوری را در  627-616نانومتر نشان میدهد .درحضور آنتیاکسیدان ،این تک الکترون میتواند به جفت الکترون تبدیل
شود .نسبت به تعداد الکترون دریافتی ،جذب وابسته به غلظت کاهش مییابد [.]18
شکل  6منحنی تغییرات جذب بر حسب غلظت رادیکال  DPPHرا در طول موج  616نانومتر نشان میدهد .همانطور که مشهود
است با افزایش غلظت رادیکال از  1×17-6موالر (شکل  )6aبه  12×17-6موالر (شکل  )6fافزایش جذب بر حسب غلظت خطی
بوده و از قانون بیر−المبرت تبعیت مینماید منتهی این قانون در غلظتهای باالتری از رادیکال ( 14×17-6و  16×17-6شکل  hو
 )6gصادق نیست.

شکل  -6طيفهای  UV-Visمربوط به تغييرات جذب بر حسب غلظت رادیکال  DPPHدر طول موج  016نانومتر .غلظتها از  aتا  hبه ترتيب،1×10-0 :
 14×10-0 ،12×10-0 ،10×10-0 ،8×10-0 ،4×10-0 ،2×10-0و  16×10-0موالر

شکل  8طیفهای  UV-Visمربوط به کاهش  17میلیلیتر از  7×17-6موالر رادیکال  DPPHرا که به مدت  37دقیقه در معرض
مقادیر متفاوتی ( 7/774تا  7/736گرم) از پلیآنیلین الکتروسنتز شده قرار گرفته است را نشان می دهد .با افزایش مقدار
پلیآنیلین ،حذف رادیکال  DPPHفزونی یافته لذا با کاهش جذب همراه است (از طیف شکل  8bتا  .)8nاحیای رادیکال با
اکسایش حالت اکسایشی رسانای  ESپلیآنیلین به حالت اکسایشی غیررسانای  PNهمراه است .تشکیل حالت اکسایشی
غیررسانای  PNپلیآنیلین از طیف شکل  8eبه بعد مشهود است چرا که ظهور باند جذبی پهن در  677نانومتر که بواسطه انتقاالت
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الکترونی * n → ᴫاست داللت بر تشکیل حلقههای کینوئیدی در زنجیره پلیمر میباشد [ .]26با افزایش مقدار پلیآنیلین (طیف
شکل  8kتا  ،)8nوجود باند جذبی در  677نانومتر ،مانع از بررسی دقیق کاهش جذب رادیکال در طول موج  616نانومتر میشود.
اگر چه در مقادیر کمتری از پلیآنیلین هم ،کاهش جذب با مقدار اضافه شده از پلیآنیلین چندان خطی نیست که این به دلیل
نوع اتصال منومرها و عدم توزیع یکنواخت آنها در زنجیره پلیمر میباشد [ .]28البته تغییر در  ،pHنوع اسید و الکترولیت حامل
تاثیر بسزایی بر نوع حالت اکسایشی پلیآنیلین الکتروسنتز شده دارد که به نوبه خود باعث کاهش یا افزایش خاصیت آنتیاکسیدانی
خواهد شد [ 18و  27و  . ]28آزمایشات انجام شده داللت بر این دارد که مقادیر متفاوتی از پلیپیرول و کوپلیمر هم ،مانند
پلیآنیلین موجب حذف بیشتری از رادیکال  DPPHمیشود .منتهی ظهور باندهای جذبی پلیپیرول و کوپلیمر اکسایش یافته که
با افزایش مقدار آنها مشهودتر است مانع از رصد دقیق کاهش جذب رادیکال در طول موج  616نانومتر میشود (همانند پلیآنیلین)
لذا بدلیل عدم صحت در اندازهگیری دوز مناسب از پلیمر جهت حذف کامل رادیکال ،به ارائه نتایج پلیآنیلین بسنده شده است.

شکل  -7طيفهای  UV-Visمربوط به محلول  8×10-0موالر رادیکال  DPPHدر معرض مقادیر متفاوتي از پليآنيلين الکتروسنتز شده از  aتا  nبه
ترتيب 0/0300 ،0/0200 ،0/0200 ،0/0100 ،0/0100 ،0/0080 ،0/0060 ،0/0060 ،0/0000 ،0/0000 ،0/0040 ،0/0040 ،0/0 :و  0/0300گرم

طیفهای  UV-Visشکل  7مربوط به کاهش  17میلیلیتر از  7×17-6موالر رادیکال  DPPHرا که به مدت  37دقیقه در معرض
 7/71گرم از (a :پلیآنیلین  (bکوپلیمر آنیلین/پیرول و  (cپلیپیرول الکتروسنتز شده در حضور الکترولیت حامل  PTSAقرارگرفته
است را نشان میدهد .ماکزیمم جذب رادیکال  DPPHدر ناحیهی  616نانومتر است .فعالیت آنتیاکسیدانی هومو و کوپلیمر
آنیلین و پیرول الکتروسنتز شده در حضور کسر مولی متفاوت از مونومرها ،به توانایی هومو و کوپلیمر الکتروسنتز شده جهت
حذف رادیکال آزاد ،با کاهش آن و اکسایش هومو و کوپلیمر بستگی دارد .طیفها ،نشاندهندهی کاهش شدت جذب  DPPHدر
ناحیهی  616نانومتر در الکتروسنتز پلیآنیلین در حضور پاراتولوئن سولفونیک اسید است و حاکی از آن است که پلیآنیلین
الکتروسنتز شده در حضور  PTSAدر مهار رادیکال  DPPHاز توانایی بیشتری برخوردار است که میتواند به دلیل الکتروسنتز
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حالت اکسایشی  ESپلیآنیلین در حضور الکترولیت حامل  PTSAباشد ،لذا درصد بیشتری از رادیکالهای  DPPHرا مهار میکند؛
بنابراین ظرفیت آنتیاکسیدانی پلیآنیلین الکتروسنتز شده در حضور  PTSAبر رادیکال آزاد  DPPHبیشتر است.

شکل  -8طيفهای  UV-Visمربوط به محلول  8×10-0موالر رادیکال  (d) DPPHدرعدم حضور ) (a,b,cدر حضور  0/01گرم هومو و کوپليمر
الکتروسنتز شده ) :(aپليآنيلين ) :(bکوپليمر آنيلين/پيرول ) :(cپليپيرول

-7-3اسپکتروسکوپي امپدانس الکتروشيميایي
روش اسپکتروسکپی امپدانس الکتروشیمیایی ) (EISبرای ارزیابی پلیمرهای رسانا و کامپوزیتها کاربرد دارد .این روش مبتنی بر
اعمال پتانسیل و دریافت پاسخ به شکل جریان است؛ و میتواند اطالعات واضحی در مورد فرایندهایی که در ماتریکس پلیمر
اتفاق میافتد را نشان دهد ،همچنین یک روش قابل اطمینان برای استخراج اطالعات در مورد ویژگیهای الکتروشیمیایی
سیستمهای الکتروشیمیایی ازجمله ظرفیت الیهدوگانه ،فرایند انتقال بار ،مقاومت محلول و امپدانس واربرگ است .انتقال بار و
مبادله الکترون در سطح منافذ و مناطقی که اکسیداسیون در سطح الکترود رخ میدهد ،اتفاق میافتد و امپدانس بهصورت
مجموعهای از مقاومتهای حقیقی (' )Zو موهومی ('' ،)Zخواص سطح مشترک الکترود/الکترولیت را مشخص میکند [ 23و .]27
شکل  9منحنی نایکوئیستی امپدانس اسپکتروسکپی الکترود اصالحشده با (a :پلیآنیلین (b ،پلیپیرول و  )cکوپلیمر آنیلین/پیرول
الکتروسنتز شده در  7/771موالر فرو/فریک سیانید پتاسیم در پتانسیل  7/6ولت ،در محدوده فرکانس  177تا  177777هرتز را
نشان میدهد.
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شکل  -9منحني نایکوئيست امپدانس اسپکتروسکوپي  (aپليآنيلين (b ،پليپيرول و  )cکوپليمر آنيلين/پيرول الکترو سنتز شده در  0/001موالر فرو/فریک
سيانيد پتاسيم ،در پتانسيل  0/0ولت و محدوده فرکانس  100 KHZتا 100 Hz

مطابق شکل  9aو  9bافزایش بیشتر جریان مشاهده شده در الکترود گرافیت اصالح شده با پلیآنیلین باعث کاهش مقاومت
انتقال بار ( 17اهم) ،و کاهش جریان مشاهده شده در الکترود گرافیت اصالح شده با پلیپیرول باعث افزایش مقاومت انتقال بار
( 16/3اهم) میشود؛ زیرا هر چه مقاومت انتقال بار برای پلیمر کمتر باشد انتقال بار بیشتری رخ میدهد و منجر میشود که
انتقاالت ردوکس برای پلیمر هادی آسانتر شود .یکی از پارامترهای مهم دیگر در  EISظرفیت الیه دوگانهای است که در سطح
مشترک الکترود/الکترولیت شکل میگیرد و دارای ویژگی تبادل الکترون است .طبق محاسبات ،ظرفیت الیه دوگانه ( )Cdlالکترود
گرافیت اصالح شده با پلیآنیلین از همه بیشتر و دارای تبادل الکترون بیشتر ،و ظرفیت الیه دوگانه الکترود گرافیت اصالح شده
با پلیپیرول از همه کمتر و دارای تبادل الکترون کمتری است .در مدار معادل ترسیم شده در شکل  ،9پارامتر ( Constant Phase

 Element (CPE)) Qبه جای  Cdlاستفاده شده است [ .]29از طرفی امپدانس واربرگ فرایند نفوذ یونها را نشان میدهد .هر چه
امپدانس واربرگ ) (Zwدر سطح الیه دوگانه کمتر باشد ،پدیده نفوذ در سطح الکترود بهتر صورت میگیرد و بار بیشتری انتقال
خواهد یافت [ 26و  .]27لذا با توجه به امپدانس واربرگ بهدستآمده در آزمایش (جدول  )1که برای الکترود گرافیت اصالحشده
با پلیآنیلین ]) ،42 [1/Ω sqrt (Hzبرای الکترود گرافیت اصالحشده با پلیپیرول ]) 89 [1/Ω sqrt (Hzو برای الکترود گرافیت
اصالحشده با کوپلیمر آنیلین/پیرول ]) 60 [1/Ω sqrt (Hzاست ،تائیدی بر نفوذ بهتر یونها به سطح الکترود اصالحشده با پلیآنیلین
نسبت به سطح الکترود اصالحشده با پلیپیرول است .پارامتر  Nبیانگر درجه ناهمواری سطح الکترود اصالحشده میباشد که هر
چه دارای خلل و فرج بیشتری باشد انتقال الکترون کمتری از سطح پلیمر صورت میگیرد .اعداد بهدستآمده در جدول  1داللت
بر سطح هموارتر پلیآنیلین و درنتیجه انتقال الکترون بهتر آن است.
جدول  -1نتایج حاصل از طيف امپدانس اسپکتروسکوپي برای فيلمهای هومو و کوپليمر آنيلين و پيرول
N
2.5⨯10-1
5.1⨯10-1
4.1⨯10-1

Q/F
-3

1.5⨯10
9.4⨯10-6
8.2⨯10-6

Rct / Ω

W / Ω-1 Hz0.5

1

1

1⨯10
1.63⨯101
1.35⨯101

4.2⨯10
8.9⨯101
6⨯101
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Rs / Ω
8.8
8.6
10.3

PAni
Ppy
Poly Ani/py
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نتیجهگیری-4
در این تحقیق الکتروسنتز هومو و کوپلیمر آنیلین و پیرول در حضور الکترولیت حامل پاراتولوئنسولفونیک اسید در استیکاسید
 ساختار و ماهیت فیزیکی و. بررسی شدDPPH انجام گردید و پس از سنتز اثر آنتیاکسیدانی این ترکیبات بر روی رادیکال آزاد
پیرول الکتروسنتز شده/ هومو وکوپلیمر آنیلینSEM  وFT-IR شیمیایی پلیمر الکتروسنتز شده از روی طیفهای بهدستآمده از
 به بررسی اثر آنتیاکسیدانی هومو و کوپلیمر آنیلین و پیرولUV-Vis  سپس با استفاده از دستگاه.مورد بررسی و اثبات شد
 بررسیها نشان میدهد آنیلین الکتروسنتز شده در حضور پاراتولوئنسولفونیک اسید ظرفیت آنتیاکسیدانی بیشتری.پرداخته شد
پیرول الکتروسنتزشده در حضور پاراتولوئنسولفونیک اسید دارد که میتواند به دلیل انتقال/نسبت به پیرول و کوپلیمر آنیلین
λmax = 516

 درDPPH الکترون راحتتر پلیآنیلین نسبت به ساختارهای دیگر باشد که میتواند با کاهش بیشتر جذب رادیکال
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