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Bevezetés 

 

A polimerek népszerűsége sokszínűségükben, nagymértékű kombinálhatóságukban, 

tervezhető tulajdonságaikban rejlik. Egyre szélesebb körű felhasználásuknak köszönhetően 

vizsgálatuk a kémia minden területén izgalmas kutatási témának számít. Elektrokémiai 

szempontból ugyanúgy érdekes tulajdonságokat tudunk vizsgálni, mint szerves kémiai vagy 

biokémiai nézőpontból. Jelen dolgozatban a polimerek egy szűkebb tartományával, a vezető 

polimerekkel foglalkozom. Ezen polimerek speciális tulajdonságuknak köszönhetően 

elektrokémiai eszközök segítségével is tanulmányozhatóvá válnak. 

 

A vezető polimerek viselkedésének meghatározására az alapkutatások adnak 

lehetőséget, melyek az ipari alkalmazások szempontjából is lényegesek. Példaként 

említhetjük, hogy manapság egyre gyakrabban használnak elektronikai és elektrokémiai 

berendezésekben vezető polimereket. E berendezések élettartama a polimer stabilitásától 

függ, ezért használhatóságukat a polimer esetleges degradációjának ideje és mértéke 

határozza meg. Így fontos alapkutatásbeli vizsgálati szempont a polimer viselkedésének 

tanulmányozása különböző potenciáltartományokban, mely a felhasználhatóság egyik 

meghatározó tényezője. 

 

Az Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumban nagy múltra tekint vissza a 

vezető polimerek vizsgálata. A kutatás, melyhez csatlakoztam egy tiofénszármazék – a 

poli(3,4-etiléndioxitiofén) – viselkedésének, szerkezetének vizsgálata elektrokémiai 

impedancia spektroszkópia, ciklikus voltammetria illetve bending beam módszerek 

segítségével. Munkánk során a fenti vizsgálati módszerekkel a szakirodalomból ismert 

potenciáltartományokban tanulmányoztuk a poli(3,4-etiléndioxitiofén)-t. A szakirodalomban 

jól ismert tény, hogy a vezető polimerek közül a poli(3,4-etiléndioxitiofén) rendelkezik a 

legnagyobb stabilitással, ezért számos ipari alkalmazása létezik:  fényemittáló diódákban 

vagy folyadékkristályos kijelzők készítésénél alkalmazzák, illetve analitikai berendezések 

gyártásában, többek között ionszelektív elektródokban használják ezt a polimert. 
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Jelen munka szempontjából fontos polimerfilmek irodalmi áttekintése  

 

1.1. Történeti előzmények és modern alkalmazások 

Az 1970-es évekig a polimerek mint szigetelő anyagok éltek a köztudatban. Az első 

lépés ennek megcáfolására 1977-ben történt, amikor Heeger, MacDiarmid és Shirakawa 

felfedezte, hogy a poliacetilén (PA) film elektromos vezetése jódgőzös oxidáció során tíz 

nagyságrenddel nő. Mivel a poliacetilén nem stabil és könnyen oxidálódik, ezért az 1980-as 

évektől kezdve újabb polimereket kezdtek el vizsgálni, többek között a polifenilént (PP), a 

polipirrolt (PPy), a politiofént (PTh), illetve a polianilint (PANI).  

 

Manapság sok monomerből és azok kombinációjából is készíthető vezető polimer, 

többségében ezek alapjául szubsztituált szénhidrogének és heterociklusos vegyületek 

szolgálnak. Jelentőségük növekedését az is mutatja, hogy a 2000-es évben a polimerek 

elektromos vezető tulajdonságának felfedezéséért a fent említett három tudós Nobel-díjat 

kapott, valamint 2000 és 2009 között a vezető polimerekről közölt publikációk száma 

megduplázódott. Egyre gyakrabban állnak a vizsgálatok középpontjában a kompozitok, a 

kopolimerek és a nanostruktúrák. 

A vezető polimerek, melyek az elektrokémiai kutatások során általában valamilyen 

fémes hordozóra leválasztott film alakjában vizsgálhatók, széleskörű gyakorlati alkalmazásra 

lelnek a tranzisztor- és félvezetőgyártásban. Akkumulátorokban szilárd elektrolitként 

használják őket, mivel a hagyományos akkumulátorokhoz képest az ilyen áramforrásoknak 

nagyobb az egységnyi tömegre vonatkoztatott energiája. Fontos kiemelni azt a tényt mely 

szerint a vezető polimerek kis potenciálváltozás hatására szigetelő állapotból vezető állapotba 

kerülhetnek. Érdemes megemlítenünk a vezető polimerek további figyelemreméltó 

tulajdonságait és felhasználási területeit is; például azt, hogy olyan szuperkapacitásokként 

használhatók, amelyek nagymennyiségű töltés gyors leadására és felvételére képesek. Ezt az 

előnyös tulajdonságot használják ki például a gépkocsik indításakor is, ahol hirtelen nagy 

áram felvételére van szükség. Emellett alkalmazzák őket bioszenzorokban [18]: ekkor a 

vezető polimerrétegekbe a polimerizáció során aktív redox centrummal rendelkező enzimeket 

építenek be. 
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2. Általános elektropolimerizációs modellek 

Érdemes lehet közelebbről megvizsgálni a polimerizáció lehetséges módjait, annak 

érdekében, hogy teljesebb képet kaphassunk a polimer leválásának mikéntjéről. Elöljáróban 

annyit jegyzünk meg, hogy az elektropolimerizációs folyamatok mechanizmusa még nem 

teljesen tisztázott, és máig vita tárgyát képezi. 

2.1. Az elektropolimerizáció láncnövekedéses modellje 

 A. F. Diaz az elsők között javasolt modellt az elektropolimerizáció mechanizmusára: 

ez a modell a folyamatos láncnövekedésen alapult. Diaz elképzelése szerint az 

elektropolimerizáció folyamata a gyökös és ionos polimerizációhoz hasonló. A monomer 

egységeket tartalmazó oldatban oxidáció hatására gyökkationok keletkeznek, amelyek a poli-

merizáció első lépésében σ-dimerré kapcsolódnak össze. Egy ilyen σ-dimer proton eliminálá-

sával semleges molekulává alakul át. Ennek köszönhetően a dimerben a konjugáció kiterjed-

tebb lesz, így a dimer könnyebben lesz oxidálható, mint a monomer: igen nagy sebességgel 

kationná oxidálódik. Ezt követően a dimer egy újabb gyökkationnal összekapcsolódva 

trimerré alakul át. Ez a trimer ugyanúgy, mint az előbbi dimer, proton eliminálásával leadja 

töltését, és a folyamat mindig egy tagszámmal növekvő lánc kialakulása közben halad tovább. 

A polimerizáció könnyebb átláthatóságát az 1. ábra segíti. A modellt azért nevezik 

láncnövekedéses modellnek, mert a polimerlánc folyamatos, gyakorlatilag soha meg nem 

szűnő növekedését feltételezi. 

Diaz koncepciója, bár széles körben elfogadott elképzelés [15], bizonyos visel-

kedésekre nem ad magyarázatot. Azt a meglepő tényt például, hogy a nagy reaktivitással 

rendelkező 3-metoxitiofén elektropolimerizációja acetonitriles közegben tetrameres állapot-

ban megáll, a modell nem tudja megmagyarázni. 

 

1. ábra. A láncnövekedéses modell főbb elektropolimerizációs lépései [1]. 
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2.2. Az elektropolimerizáció mechanizmusának oligomer megközelítése 

 

A Diaztól származó elképzeléssel szemben az ún. oligomer megközelítés [2] – amely a 

pirrol és a tiofén oligomerek nyomonkövetésén alapul –, leírhatóvá teszi a konjugált 

oligomerek tulajdonságait a lánchosszúság függvényében, és fordított stratégiát teremt a 

polimerizáció folyamatának megértéséhez. Míg a láncnövekedéses modell kis monomerekből 

kiindulva építi fel a polimert, addig e megközelítés szerint a polimerizáció mikéntjét a 

kialakuló oligomer láncon belüli szerkezete és stabilitása fogja meghatározni. 

Ahhoz, hogy a fent említett, 3-metoxitiofénen megfigyelt jelenségre magyarázatot 

tudjunk adni, három fontos tényezőt kell megvizsgálnunk: a monomer és a kialakuló oligomer 

reaktivitását, illetve a proton eliminálásának sebességét. 

A gyökkationok között létrejövő dimerizáció sebességi együtthatója olyan nagy, hogy 

a reakció még kis koncentrációk esetén is gyors. Az oligomerek reaktivitása azonban a lánc 

növekedtével egyre csökken, ezáltal gátoltabbá válik a töltött oligomerek és az újabb 

monomer gyökkation összekapcsolódása is. E gátoltság megjelenése a mechanizmusban azt 

eredményezi, hogy a modell képes lehet azt is megmagyarázni, ha adott esetben egy lánc 

növekedése megáll. Sok korábbi modell, így Diazé sem kezelte a növekedést korlátozó 

tényezőket, ezzel gyakorlatilag megengedve végtelen hosszúságú láncok kialakulását. 

A legújabb tanulmányok szerint azonban nem is az összekapcsolódás mértéke a 

legfontosabb befolyásoló tényező, hanem a σ-dimerből történő protonelimináció, amelynek 

fontosságát pedig sokáig figyelmen kívül hagyták. Az eredeti elképzelés szerint a proton-

elimináció mindig gyors reakció [3], amelynek hajtóereje a rendszer rearomatizációja. Ezzel 

szemben különböző kutatócsoportok kísérletei is rámutattak arra, hogy a dimer intermedierek 

összekapcsolódása után a protonelimináció sebessége akár olyan drasztikusan is lecsökkenhet, 

hogy a konjugált láncszegmensben a több, mint négy tagból álló töltött σ-dimerek stabilissá 

válhatnak. A protonleadás csak akkor következik be, ha magas töltöttségi szintre oxidáljuk a 

σ-dimereket tartalmazó polimerszegmenseket, ami egyben növeli a rendszer reaktivitását. 

Ilyenformán válhat lehetségessé például, hogy a töltött σ-dimerek a tiofén oktamerben 

nem adnak le protont addig, amíg az elektród potenciálja nem lesz pozitívabb az oktatiofén 

trikation oxidációs potenciáljánál. Ha ugyanis a töltött dimerek stabilisak a polimerláncon 

belül, akkor savas karakterük is csökken. 
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A láncnövekedéses modell valamint az oligomer megközelítés a monomerek anódos 

oxidációból indul ki, azonban vannak olyan speciális polimerek, amelyek katódos 

polimerizációval állíthatóak elő. Többek között ide sorolják a fenil-vinil illetve a xilil alapú 

polimereket. 

 

3. A vezetés elméleti modelljei 

Polimerek esetében a vezetés leírásának egyik nehézsége, hogy a monorétegnél 

vastagabb filmek is könnyen oxidálhatók vagy redukálhatók. Monoréteg esetén elképzelhető 

lenne, hogy a polimer tartalmazzon olyan redoxi átalakulásra képes csoportot, amely a 

fémfelülettel megfelelő gyakorisággal elektront cserélni képes; ám ez nem valószínű, sőt, 

térhálós polimerek esetén szinte lehetetlen. Ehhez ugyanis feltételeznünk kéne, hogy – ha ez a 

bizonyos redoxi csoport a lánc végén van –, akkor a láncvég mozgékonysága elég nagy a 

fémmel való gyakori érintkezéshez. Mivel azonban a térhálós polimerek térben korlátozottan 

tudnak csak mozogni, ezt az elképzelést kizárhatjuk [4]. Így más magyarázatot kell adnunk a 

vezetés lehetséges módjairól. Elsősorban célszerűnek tűnik feltennünk a kérdést, hogy inter-, 

vagy intramolekulárisan történik-e a töltéstranszport? 

3.1. A polimerek vezetésének polaron-bipolaron modellje 

Kvantumkémiai feltevésekkel összhangban, J. Brédas és munkatársai [20] az 

úgynevezett ’polaron-bipolaron’ modellt állították fel. Elektronspin-rezonancia (ESR) vizs-

gálatok segítségével a poliacetilén és poliparafenilén láncain belül párosítatlan spin jelenlétét 

mutatták ki. Ennek oka, hogy a polimerszegmensen belül egyszeresen töltött gyökkationok 

keletkeznek, amelyek spinnel nem rendelkező, kétszeresen töltött kationokká alakulnak át 

magasabb töltöttségű állapotokban [9, 16]. 

A folyamat magyarázata abban rejlik, hogy ha a polimerek egyik vegyértéksávjáról 

eltávolítunk egy elektront, annak helyén lyuk keletkezik, és ez a lyuk egyszerre több 

monomerhez fog tartozni. Így alakul ki a fent említett gyökkation, más néven polaron (2. 

ábra) a szegmensen belül, amely ugyan egy magasabb energiaszintet képvisel a 

vegyértéksávhoz képest, azonban ez az energia nem elégséges a vezetési sáv eléréséhez: csak 

a tiltott sávba kerüléshez elegendő. Egy újabb elektron eltávolítása esetén két lehetséges út 

van: még egy polaron keletkezése a szegmensen belül, illetve a gyökkation párosítatlan 

elektronja elvonásával dikation – vagyis bipolaron – keletkezése. 
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2. ábra. A polaron-bipolaron modell szemléltetése [1]. 

A bipolaron állapot energetikailag sokkal stabilabb, mint a polaron állapot, mivel a 

második elektron eltávolításával csökken az ionizációs energia. Bipolaron állapotban a redox 

potenciál is alacsonyabb, mint polaron állapotban. 

Vezetés során polaron vagy bipolaron vándorol a szerkezeten belül, ezzel átrendezve a 

kötéseket, a láncok között pedig elektronugrásokkal valósul meg a vezetés. E modell szerint 

az elektrontranszfer lényegében intramolekulárisan zajlik; és mint minden modellben, itt is 

egyszerűsítő feltételezésekkel élnek. Ebben az esetben ideális szerkezetet tételeznek fel 

(végtelen lánchossz, lineáris polimer, optimális konjugáció, stb). 

3.2. A polimerek vezetésének VRH modellje 

A fizikusok elképzelése szerint a vezető polimerek a félvezető anyagokhoz hasonló 

viselkedést mutatnak. Ezt az elképzelést a VRH (variable range hopping) modell írja le [1]. 

Ha lokalizált töltéssekkel rendelkezik a rendszer, akkor a vezetés elektronugrásokkal 

következik be [4]. Mivel a polimerek kívülről semlegesek, a rajtuk lévő töltéseket 

kompenzálni kell. Ezért ellenionok vannak a polimer láncok körül, így ionvezetés is történik. 

Ezen felül egyéb effektusok is felléphetnek, többek között ide sorolják a 

protonálódást, a hidrolizálást illetve a duzzadást [21]. 
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4. A vezető polimerek előállításának lehetőségei, különös tekintettel az 

elektrokémiai előállítási módszerekre 

 

A polimerfilm elektródok a módosított elektródok közé tartoznak. Az elnevezés, 

módosított elektród, arra utal, hogy egy vezető felületre kémiai kölcsönhatással, vagy fizikai 

adszorpcióval réteget (esetünkben polimert) viszünk fel, és az így kialakított réteg nagyban 

módosítja a vezető felület tulajdonságait [4]. A polimerfilm-leválasztás lehetséges módjai 

közé tartozik az általunk tárgyalt három – elektrokémiai – eljáráson kívül a Langmuir–

Blodget-féle [19], és az ún. felcseppentéses-beszárításos módszer. A kiválasztott módszertől 

függően monomer- vagy polimeroldatból indulhatunk ki. 

A potenciodinamikus, a potenciosztatikus és a galvanosztatikus leválasztás a vezető 

polimerek előállításának három legfontosabb, elektrokémiai módszere – az előállított polimer 

minőségét azonban nemcsak az határozza meg, milyen eljárással készült. A film 

tulajdonságaira hatással vannak az olyan körülmények is, mint például az elektrolit és a 

munkaelektród anyagi minősége, a kiindulási monomeroldat koncentrációja, az elektrolitoldat 

pH-ja, a mérés hőmérséklete. Ezen kívül az elektród felületének érdessége is számottevő 

lehet. Tehát, ahogy az előbbi felsorolás is mutatja, a polimerfilmek leválasztását sokféle 

körülmény befolyásolja. Érdemes lehet azt is megfontolni, hogy az egyes eljárások, illetve a 

kísérleti körülmények milyen hatással lehetnek a kialakuló polimer morfológiájára: 

összességében célunk egy homogén, egyenletes rétegvastagságú film leválasztása. 

A polimerfilmek elektrokémiai előállításának feltétele, hogy az elektród aktív helyei 

és a monomerek vagy az oligomerek redoxicsoportjai között kölcsönhatás alakuljon ki. A 

polimerfilmek esetén azonban nem lép fel kemiszorpció, csak másodrendű kölcsönhatás. A 

polimerfilm és a fémfelület közötti kölcsöhatás tartósságának feltétele, hogy a polimer  sok 

helyen tudjon kapcsolódni a szubsztráthoz, és a kapcsolódásból nyert kis energiajárulékok 

összeadódjanak [4]. 

 

4.1. A ciklikus voltammetria, mint a vezető polimerek leválasztásának eszköze 

A vezető polimerek előállításának legismertebb potenciodinamikus módszere a 

ciklikus voltammetria, amely egy gyakran alkalmazott elektrokémiai eljárás. Népszerűsége 

annak köszönhető, hogy sok információval szolgál a rendszer kinetikai és termodinamikai 

tulajdonságait illetően, emellett a töltéstranszport vizsgálatára is alkalmas. Az eljárás során a 
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három elektródot tartalmazó cellában a munkaelektród potenciálját az időben egy három-

szögjel szerint szabályozzuk, miközben mérjük az ehhez szükséges, munkaelektródon átfolyó 

áramot. A vezérlő háromszögjel frekvenciáját és amplitudóját (a polarizáció sebességét és a 

jel által bejárt potenciáltartományt) mi határozzuk meg.  

A mérés során adott koncentrációjú monomeroldatból kiindulva ciklusokat veszünk 

fel, így a munkaelektród felszínén polimerfilm választódik le. Egy ilyen, potenciodinamikus 

eljárással létrehozott film elkészültekor általában semleges állapotú, míg egy potencioszta-

tikus vagy galvanoszatikus eljárással leválasztott film gyakran töltéssel rendelkezik. Még a jól 

tapadó, homogén film is kis mechanikai behatásra könnyen sérül. 

 Érdemes lehet megvizsgálnunk a ciklikus voltammogramokon látható áramcsúcsok 

alakját is, ezek ugyanis hasznos, a leválasztás kinetikájával kapcsolatos információkkal 

szolgálhatnak. 

Adszorpciós kinetika esetén (ideális, reverzíbilis esetben) a ciklikus voltammogram 

teljesen szimmetrikus (3. ábra). Az egymással tengelyesen tükrös anódos és katódos 

csúcsáramok azonos nagyságúak, és egy adott potenciálhoz tartoznak. A csúcsáramot ebben 

az esetben az alábbi kifejezés szolgáltatja: 
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sebességnek megfelelően változó elektródpotenciál, 0E  az áramcsúcs helyének megfelelő 

potenciál, F a Faraday-állandó, n a reakcióban résztvevő elektronok száma, T a hőmérséklet. 

A fenti összefüggésből kitűnik, hogy ha egy ciklikus voltammogram alakja az ideális 

adszorpciós kontrollnak megfelelő (ún. surface wave voltammogram), akkor az áramcsúcs 

nagysága a polarizációsebességgel egyenesen arányos. 

Ciklikus voltammetriás leválasztások során a diffúzió hatása is számottevő mértékű 

lehet. Tiszta diffúziós kinetika esetén a csúcsáram nagyságát a Randles–Sevcik egyenlet adja 

meg: 
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ahol A az elektród felülete, D a diffúziós együttható, c az elektrokémiai reakcióban résztvevő 

részecske koncentrációja és v a polarizációsebesség. 

Látható, hogy ebben az esetben az áramerősség a polarizációsebesség 

négyzetgyökével arányos. 

  

3. ábra. Bal oldalon a felületi voltammogram látható, jobb oldalon a diffúziós kinetika szerinti ciklikus 

voltammogram. 

 

4.2. A vezető polimerek előállításának galvanosztatikus vagy potenciosztatikus 
módszerei 

A galvanosztatikus leválasztások során az áramerősséget tartjuk állandó értéken, és a 

potenciál időbeli változását mérjük. A kialakult potenciál függ a hőmérséklettől, azzal 

egyenesen arányos. Tehát ha a galvanosztatikus eljárás során csökken a hőmérséklet, a 

potenciál a kisebb értékek felé fog eltolódni. Érdekes, hogy az elektropolimerizáció 

megindulásakor a potenciál előbb növekedésnek indul, majd lecsökken: ennek magyarázata, 

hogy a folyamat kezdetén az oligomerizáció felemészti a keletkező polimert, ami a potenciál 

pozitív irányú eltolódásában mutatkozik meg. Ezzel egyidejűleg a töltött oligomerek 

katalizálják a monomerek oxidációját, amely kis késéssel a potenciál negatív irányú 

eltolódását eredményezi. 
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A potenciosztatikus leválasztás során a munkaelektród potenciálját állandó értéken 

tartjuk, míg mérjük a munkaelektródon átfolyó áramot. Több esetben tapasztalták, hogy míg a 

galvanosztatikusan és potencioszatikusan leválasztott polimer szerkezetében inhomogenitások 

mutatkoznak, és az nem megfelelően tapad a felülethez, addig potenciodinamikus eljárás 

eredményeképpen egy jól tapadó, sima, homogén filmet kapunk. Ennek köszönhető, hogy a 

potenciodinamikus eljárás általában nagyobb népszerűségnek örvend. Potenciosztatikus vagy 

galvanosztatikus eljárás során a keletkező σ-dimereknek köszönhetően a polimerizáció 

viszonylag negatív potenciáloknál megáll.  

Az elméleti bevezető után a poli(3,4-etiléndioxitiofén) (PEDOT) és a polianilin 

elektropolimerizációjának mechanizmusát, leválasztási módjait, és körülményeit tárgyaljuk. 

5. A polianilin  

A polianilin egyik lehetséges előállítási módja az anilin elektrokémiai oxidációja. A 

polianilin leválasztását csak savas közegben lehet végezni, mivel magasabb pH-kon – 

polianilin helyett – többek között p-aminofenol, azobenzol, valamint 4-aminodifenilamin 

keletkezhet [4]. A leválasztott film stabilitását több módszerrel is vizsgálták, például 

kvarckristály-mikromérleggel, termogravimetriával, röntgenfluoresszencia spketrometriával, 

impedancia spektroszkópiával. Az anilin elektropolomerizációját és a kapott polimerfilm 

vezetését különböző elektrolitoldatokban és pH tartományokban [5] tanulmányozták.  

A polianilinnek alapvetően három oxidációs állapotát ismerjük (4. ábra): a leuko-

emeraldint (teljesen oxidált alak), az emeraldin bázist és a pernigranilint (teljesen redukált 

alak). A különböző oxidációs és redukciós állapotokban a film színe eltérő: a leukomeraldin 

színtelen, az emeraldin só zöld, az emeraldin kék, a pernigranilin pedig lila színű [6]. 

Az emeraldin minden második nitrogénje iminkötésben van; megfigyelték, hogy ha 

emeraldint vizes közegben savval kezelnek, az iminkötésben lévő N atomok teljesen 

protonálódnak, ami delokalizált szerkezetű poliszemikinon gyökkationok keletkezéséhez 

vezet [1], és ez az elektromos vezetés növekedését vonja maga után. Ez a tapasztalat 

összhangban van azzal, hogy az emeraldin sónak a legnagyobb az elektromos vezetése, 

ugyanis ebben a formában az iminkötések N atomjai pozitív töltésűek [2]. 
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4. ábra. A polianilin három oxidációs állapota: leukoemeraldin, emeraldin és pernigranilin [5 ,10]. 

5.1. Polianilin leválasztása különböző elektrolitokat tartalmazó közegekből 

Ahogy azt már a bevezetőben is említettük, a kísérleti körülmények komoly befolyás-

sal bírnak a vezető polimerek leválasztására. Így, többek között, az elektrolit anyagi 

minőségének hatását is érdemes lehet vizsgálni. Három különböző vizes közegű elektrolit 

oldatot vizsgáltak [7]: HClO4, H2SO4 és HCl (5. ábra) és tanulmányozták, hogy a különböző 

anionok jelenléte hogyan befolyásolja a leválasztás menetét. A savak egyaránt 1 3dm/mol , 

az anilin minden esetben 0,1 3dm/mol  koncentrációjú volt, a leválasztást potencio-

dinamikusan végezték. A filmnövekedés sebessége a három elektrolitban eltérőnek bizonyult, 

H2SO4 > HCl > HClO4 sorrendben. 

A különbségek fellépése valószínűleg több okra is visszavezethető: egyrészt, a 

különböző elektrolitoldatokban eltérő lehet a polimerlánc növekedésének mechanizmusa, 

másrészt stabilitásbeli különbségek is jelentkezhetnek. Az 5. ábra alapján megállapíthatjuk, 

hogy a polimerizáció során Cl
–
 és 

4ClO  jelenlétében az áramnövekedés 25%, míg 2

4SO  

esetén csupán 2,5 %.  



 15 

  

 

5. ábra. Polianilin potenciodinamikus leválasztása a) H2SO4 b) HCl c) HClO4 elektrolit oldatban [7]. 

5.2. A polianilin leválasztási módszereinek összehasonlítása 

Az ugyanolyan kísérleti körülmények között (0,5 3dm/mol  kénsav, rozsdamentes acél 

munkaelektród, telített kalomel referenciaelektród), de más-más módszerrel (potenciodinami-

kus, potenciosztatikus, galvanosztatikus) leválasztott filmek vizsgálata is fontos információk-

kal szolgálhat [8]. 

Megállapíthatjuk, hogy míg potenciosztatikus és galvanosztatikus eljárás során a 

PANI növekedése folyamatos, addig potenciodinamikus eljárásnál a láncok minden ciklus 

során redukálódnak és oxidálódnak. Az utóbbi esetben, –0,2 és 1,2 V közötti potenciál-

tartomány megválasztásánál az anilin polimerizációja csak 0,9 és 1,2 V között következik be. 

A potenciáltartomány másik részén, azaz –0,2 és 0,9 V között, a leválasztott film reverzíbilis 

redoxireakciókon megy keresztül: 0,2 V-nál a leukoemeraldin-emeraldin, 0,7 V-nál pedig az 

emeraldin-pernigranilin átmenet történik meg. 1,2 V-nál pozitívabb potenciálokon a polimer 

túloxidálódása következik be, ami a szerkezet megbomlását eredményezi, azaz az ilyen 

körülmények között leválasztott rétegek tökéletlen szálakat tartalmaznak. 
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 A polimerfilm növekedése rétegről rétegre történik, és minden egyes réteg 

elektrokémiailag aktív mindaddig, amíg a következő réteg le nem válik. A polimer hasonló 

aktiválódása nem következik be galvanosztatikus és potenciosztatikus feltételek mellett. Az 

utóbbi két esetben, ha a polimerizáció teljesen végbemegy, elképzelhető elágazó láncok 

kialakulása, illetve a keletkező intermedierek a rétegek közé ékelődhetnek a folytonos növe-

kedés miatt. 

Nagyobb polarizációsebességnél a film aktiválódása valószínűleg sokkal hatékonyabb, 

mint lassú ciklizálásnál: ez utóbbi esetben ugyanis a film nagy porozitású lesz, és a pórusokba 

az elektrolitból származó ionok is beépülhetnek. Elektronmikroszkópos vizsgálatok segít-

ségével megállapították, hogy míg a 10 mV/s-os polarizációsebességgel leválasztott polimer 

széles pórusokkal bíró és rétegklaszteres szerkezetű, addig a 200 mV/s-os sebességgel készült 

filmben már nem tapasztalható a rétegklaszteres szerkezet kialakulása. 

5.3. A hőmérséklet hatása 

További fontos tényező a leválasztás hőmérséklete [1], hiszen az a folyamatok 

kinetikáját nagyban befolyásolja, és ennek következtében a polimer végső tulajdonságaira is 

hatással lesz. A polimerizációs lépések aktiválási energiája alacsony hőmérsékleten kisebb; az 

alacsony hőmérséklet a jól rendezett struktúrák kialakulásának kedvez, ami a vezetőképesség 

növekedéséhez vezet. A polimerek vezetőképességének hőmérsékletfüggése pedig igen 

jelentős, a felhasználhatóságot is befolyásoló kérdés. 

 

6. A poli(3,4-etiléndioxitiofén)  

A poli(3,4-etiléndioxotiofén) (PEDOT) a polianilinhez hasonlóan elektrokémiai 

oxidációval, monomeregységekből kiindulva állítható elő (6. ábra). A PEDOT a polianilinhez 

hasonlóan lineáris polimer, a benne lévő konjugált kettős kötésrendszernek köszönheti nagy 

vezetési együtthatóját és stabilitását. E két tulajdonsága igencsak ígéretes: a PEDOT – 

laboratóriumi körülmények között – 120 °C-on akár 100 órán keresztül is stabil, 

vezetőképességét őrzi [13]. A PEDOT redukált állapotban opálkék, oxidált állapotban 

égszínkék színű; a polimerfilm csak ez utóbbi formában áramvezető [17]. 
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6. ábra. Fent az EDOT polimerizációja,  lent a PEDOT oxidációja látható [17]. 

6.1. A leválasztáshoz használt közeg és az alkalmazott elektrolit hatása 
a PEDOT elektrokémiai leválasztására 

 

Mivel a PEDOT monomere, az EDOT (amely a polimer előállításának kiindulási 

anyaga), szerves oldószerekben sokkalta jobban oldódik, mint szervetlen elektrolitok 

oldataiban, a leválasztást általában célszerű szerves közegből végezni. Míg például vizes-

perklorátos közegben a telített oldat 3 m 3dm/mol -es, addig acetonitriles közegben akár egy 

nagyságrenddel nagyobb koncentráció is elérhető. A közeg gyakran tartalmaz a vezetést 

megkönnyítő adalékként tetrabutilammónium-perklorátot (TBAP) is, ez így volt azon 

rendszer esetén is, amelynek vizsgálatát itt összefoglaljuk [12]. 

A film leválasztása potenciodinamikusan 30 cikluson keresztül, –0,75 és 1,35 V között 

történt. A munkaelektród fémarany, a referenciaelektród az oldatba merülő ezüstszál volt. Az 

oxidáció 1,1 V-nál kezdődött meg, és a széles áramcsúcs növekedése a folyamatos 

polimerizációt mutatta (7. ábra). 
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7. ábra. PEDOT TBAP-ot tartalmazó acetonitriles közegben potenciodinamikus leválasztása közben felvett 

voltammogram [12]. 

A PEDOT-ot acetonitriles mosást követően (az esetleges monomerek és oligomerek 

jelenléte miatt) –0,8 V-on 300 másodpercig 0,1 3dm/mol -es tetrabutilammónium-perklorátos 

acetonitrilben redukálták, valamint ugyanilyen közegben oxidálták 1,3 V-on. 

A redukált és oxidált állapotú filmek szerkezetét UV-VIS spektroszkópiával 

vizsgálták. A redukált film abszorpciós spektrumában 580 nm-nél egy nagy intenzitású csúcs 

található, ami a π → π
*
 átmenetnek köszönhető; ez az oxidált film esetén a nagyobb 

hullámhosszok felé tolódik el a keletkező gyökkationok miatt.  A redukált film elektromosan 

semleges, mégis tartalmaz vezető „szigeteket”, ami a film inhomogenitására utal. Ha eltérő 

ciklusszámmal választották le a filmet, és aztán oxidálták, akkor eltérő rétegvastagságú filmet 

kaptak: a filmek vezetőképessége a rétegvastagsággal egyenesen arányosnak bizonyult. 

Vizsgálták a PEDOT tetrabutilammónium-hexafluorofoszfátos (TBAPF6)/acetonitriles 

közegből történő potenciodinamikus leválasztását is [13]. A munkaelektród ebben az esetben 

platina volt, a referenciaelektród Ag/AgCl. A TBAP/acetonitriles és a TBAPF6/acetonitriles 

közegben felvett két voltammogram (7. és 8. ábra) igen hasonló volt; az oxidáció az utóbbi 

esetben 1,1 V-nál kezdődött meg. Itt is vizsgálták a filmet UV-VIS spektroszkópiával annak 

oxidált és redukált állapotában és a fenti esettel analóg összefüggést figyeltek meg. A redukált 

film 580 nm-en nyel el, az oxidált film 700 nm-en, tehát nagyobb hullámhosszon. 
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8. ábra. PEDOT TBAPF6-ot tartalmazó acetonitriles közegben potenciodinamikus leválasztása közben felvett 

voltammogram [13]. 

A PEDOT polimerizációja során az elektrolit anyagi minősége befolyásolja a kialakult 

polimer szerkezetét, ezáltal elektromos vezetését. Különböző szerves és szervetlen elektrolit 

oldatokban végzett leválasztásnál a vezetés csökkenő tendenciát mutat az alábbi anionok 

jelenlétében: 

4ClO  > 

4BF  > 

33SOCF  > .PF6



 

6.2. A PEDOT leválasztása során használt potenciáltartomány hatása a kialakuló 
film szerkezetére 

A PEDOT potenciodinamikus leválasztása közben elektrokémiai kvarckristály 

mikromérleg (EQCM) segítségével a felületi tömegváltozásokat is tudjuk követni; így az is 

vizsgálható, mikor kezdődik el, és mennyire haladt előre a polimer leválasztódása. Érdemes 

vizsgálni, hogy melyik a legkisebb és melyik a legnagyobb elektródpotenciál érték, amelynél 

polimerizáció még végbemehet, illetve, hogy melyik az a legnagyobb elektródpotenciál érték, 

amelynél még nem oxidálódik túl a kialakult polimerfilm.  

X. Du és munkatársa, Z. Wang is a kiválasztott potenciáltartomány hatását vizsgálták a 

kialakuló film szerkezetére. A PEDOT leválasztása potenciosztatikusan történt 

háromelektródos cellában. Munka- és segédelektródként platinát, referenciaelektródként 

telített kalomel-elektródot (SCE) használtak. A fenti körülmények között leválasztott filmet 

0,1 3dm/mol  LiClO4 elektrolit oldatot tartalmazó háromelektródos cellában vizsgálták 

ciklikus voltammetriával 0,5 V és 1,5 V között. A ciklikus voltammogrammon egyetlen 

jellegzetes áramcsúcs jelent meg 1,4 V-nál, amely minden egyes ciklus során egyre laposabb 
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lett, majd a harmadik ciklus után eltűnt. Elképzelésük szerint az előbbi jelenség 

magyarázatául szolgálhat az a megfigyelés, mely szerint a film elegendően pozitív 

potenciálokon elveszti elektroaktivitását, Y. Li és R. Qian hasonló viselkedést figyelt meg a 

polipirrol ciklikus voltammetriás vizsgálata során [23]. Ezekben az esetekben a polimerfilm 

túloxidálása következik be, amely az eddigi szerkezet széteséséhez vezet.  

Ha a potenciosztatikus leválasztás során a potenciált 0,8 és 1,1V közötti 

megválasztották meg egyre pozitívabb potenciálokon egyre nagyobb negatív áramokat 

mértek, amely az irodalomban jól ismert eredmény. A PEDOT túloxidálása 0,8 és 1,1 V 

között elhanyagolható mértékű, ezért a polimerizáció folyamata főleg a kiválasztott 

potenciáltól függ. Tehát ha nagyobb potenciálon végezték a leválasztást, nagyobb negatív 

áramokat mértek. Azonban 1,1 V fölött a potenciálfüggésen kívül egy másik effektus, a 

polimer túloxidálása is meghatározó. X. Du és munkatársa e két folyamat együttes jelenlétével 

magyarázta az áram hirtelen pozitív majd negatív irányú eltolódását (9. ábra). 

 

9. ábra PEDOT potenciosztatikus előállítása A 0,8 és 1,1 V közötti, B 1,1 V fölötti diszkrét potenciálokon . 

 

A túloxidált filmek szerkezetének vizsgálati eszközeként szolgálhat ESR 

spektroszkópia, melynek segítségével a polimer szegmensein belüli, párosítatlan spinnel 

rendelkező polaron mutatható ki. Polaron a polimerfilm oxidált állapotában jön létre, ezért a 

túloxidált polimerfilmek viselkedése e spektroszkópia segítségével tanulmányozható [23]. 
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Kísérleti munka 

 

Ahogy a bevezetőben már említettük, az elmúlt években nagy érdeklődés övezte az 

elektromos és elektrokémiai berendezésekben (LED-ek, ion-szelektív elektródok, napelemek, 

tüzelőanyag elemek) használt vezető polimerek kutatását.  

Mint ismeretes a vezető polimerek közül a PEDOT és származékai rendelkeznek a 

legnagyobb stabilitással. Korábban már tárgyaltuk, hogy a polimer vizes oldatokban 0,2 és 

0,8 V (vs. SCE) között stabil, illetve kifejtettük azt is, hogy e tartományon túl a polimerfilm, 

0,8 és 1,1 V között elhanyagolható mértékben, 1,1 V fölött teljes mértékben túloxidálódik. A 

redukciós valamint az oxidációs folyamatok jelentősen befolyásolhatják a vezető polimerek 

mechanikai tulajdonságait, ennél fogva a felületi energiaviszonyokat.  

 

Munkánk célja: 

 

 A PEDOT elektromechanikai tulajdonságainak meghatározása a reverzibilis oxidáció 

és a „túloxidáció” tartományában.   

 Az eredeti és a túloxidáció hatására megváltozó szerkezet vizsgálata elektrokémiai 

impedancia spektroszkópia, ciklikus voltammetria, és a bending beam módszer 

segítségével.  

 A kapott eredmények összehasonlítása csoportunk által korábban vizsgált polimerfilm, 

a poli-(o-fenilén-diamin) (PPD) kísérleti adataival.  

 A polimerfilmen végzett más, nem elektrokémiai módszer – ATR-FTIR 

spektroszkópia – kísérleti eredményeinek bemutatása és a kapott eredmények 

összehasonlítása az általunk nyert szerkezeti információkkal. 
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7. A használt kísérleti berendezések és körülmények 

7.1. PEDOT|Au elektródok előállítása: 

 

A polimerfilmek leválasztását elektrokémiai úton, AUTOLAB PGSTAT 20 típusú 

potenciosztát segítségével, galvanosztatikus körülmények között (0,2 mA/cm
2
 állandó 

áramsűrűség mellett, 900s vagy 1800s alatt) végeztük. Minden oldat készítéséhez Millipore 

gyártmányú, ioncserélő készülékkel tisztított desztillált vízzel használtunk. A film 

leválasztása a szokásos felépítésű, három elektródos cellában történt.  Az elektrolit oldat 

Na2SO4-ra nézve 0,1 mol/dm
3
, EDOT monomerre nézve 0,01 mol/dm

3 
töménységű volt.  

Munkaelektródként arany „bendig beam” lemezt (lásd. 8.1 fejezet), segédelektródként kör 

alakúra hajlított Pt szálat, referenciaelektródként telített kalomel-elektródot használtunk.  Az 

összeállított cellát nagytisztaságú (Linde 5.0) argongáz segítségével legalább 30 percen 

keresztül oxigénmentesítettük, és a leválasztás során is biztosítottuk az argon atmoszférát. Az 

így elkészített filmet a következő vizsgálatig 0,1 3dm/mol  Na2SO4 oldatban áztattuk, hogy a 

polimer pórusaiban, illetve rétegei között maradt monomer, és különböző lánchosszúságú 

oligomer részecskék el tudjanak távozni. A polimerfilm vastagságát a ciklikus 

voltammogramok alapján számoltuk, illetve közvetlen vastagságméréssel határoztuk meg.  

A használt elektrolit oldatok törésmutatóját Zeiss PR 2 refraktométerrel mértük, 25°C-

on, ugyanezen a hőmérsékleten végeztük a felületi feszültség méréseket is. Az oldatok 

törésmutatója levegőre vonatkoztatva: 0,05 3dm/mol  H2SO4 ns,l=1,3338, 0,1 3dm/mol  

H2SO4 ns,2 = 1,3354, 0,1 3dm/mol  Na2SO4 ns,3 = 1,3361.  

 

7.2. Ciklikus voltammetriás vizsgálatok  

Méréseinket a polimerfilmek leválasztásánál használt mérőrendszerrel végeztük, annyi 

különbséggel, hogy a vizsgálatokat nem a leválasztás során használt cellában végeztük. Ennek 

oka, hogy az EDOT olajos folyadék, nehezen távolítható el a cellából, és az előállított 

PEDOT|Au  elektródot nem szerettük volna elszennyezni.  
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8. A bending beam mérések alapjai 

A bendig beam [24] (bending cantilever, wafer curvature) módszer azon eljárások 

közé tartozik, amelyek segítségével közvetett módon meghatározhatjuk a határfelületi 

feszültség változását. A módszer lényege röviden így foglalható össze: egy elektromosan 

szigetelő hordozó (például kvarclap, vagy üveglap) egyik oldalára egy vékony fémréteget 

visszük fel. A csak az egyik felületen lejátszódó folyamatok hatására a hordozó deformálódik, 

megváltozik a minta görbületi sugara. A határfelületi feszültség és a görbületi sugár közötti 

kapcsolatot megadó összefüggés (pl a Stoney-egyenlet) segítségével kiszámíthatjuk a felületi 

feszültség megváltozását.  

Olyan elektrokémiai rendszerekben, ahol  ts >> tf , azaz a hordozó vastagsága (ts) 

sokkal nagyobb a vizsgálandó rétegénél (tf), a Stoney-féle összefüggés az alábbi alakban 

írható fel: 

 

 s ki  (1/R) 

Ahol s  a határfelületi feszültség, R a lemez görbületi sugara, ik  a mintára jellemző 

érték: 

ki = (Es ts
2
/(6(1- νs)) 

 

Ahol Es a szilárd anyag Young-modulusza, νs a Poisson-tényezője, ts a hordozó 

vastagsága. A határfelületi feszültség Δγs megváltozására a hordozó R görbületi sugarának 

reciprokának a megváltozásából következtethetünk. A módszer előnyös tulajdonsága, hogy a 

lejátszódó folyamatok „in situ” tudjuk követni. Nyilvánvaló azonban, hogy ilyen kis 

effektusok vizsgálata során a mechanikai és elektrokémiai természetű zavaró effektusok 

kiszűrése nem könnyű feladat.  

Amennyiben a horfozóra tf vastagságú filmet választunk le az ebben ébredő 

mechanikai feszültség a s / tf összefüggéssel számítható ki. 

Egy elektrokémiai bending beam mérőrendszer főbb egységei közé tartozik az 

elektrokémiai cella, amely tartalmazza a vizsgált elektródot. További lényeges elemei a 

fényforrás (lézer) és a pozícióérzékeny detektor, (PSD) melyek segítségével az elektród 

görbületi sugarát határozzuk meg. 
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8.1. Az általunk használt mérőrendszer 

 

Az elektrokémiai cella klasszikus, három elektródos cella, amelyben a munkaelektród a 

fent említett hordozó és a vizsgálandó réteg együttese (dolgozatomban ezentúl „bending 

beam” lemezként fogok hivatkozni rá). A segédelektród kör alakúra hajlított arany szál, a 

referenciaelektród telített kalomel-elektród volt.  A cella dupla falú, termosztálható köpennyel 

ellátott, hogy a hőmérsékleti változásokból következő ún. „driftet” kiküszöböljük. Az általunk 

használt cellával szemben speciális igényeket támasztottunk, ezen igényeknek a mérés nagy 

érzékenysége szolgál magyarázatul. 

 

A „bending beam” lemez kialakítása több szempontból is kényes feladat. Az általunk 

használt hordozó vastagsága 149m (teljes hossza: 60,00 mm, szélessége: 5,0 mm, Young-

modulusza: Es = 7,09 10
10

 N m
-2

, Poisson-tényezője: νs = 0,230, levegőre vonatkoztatott 

törésmutatója ng = 1,522), így felettébb törékeny, óvatosan kell bánni vele. További 

nehézséget jelent a vizsgálandó anyag egyenletesen sima rétegvastagságának megoldása, 

hiszen a kialakított felületnek megfelelően simának kell lennie, hogy alkalmas legyen a 

használt lézer fényének visszaverésére. Ezeknek az igényeknek a PDV módszer – azaz a 

fémréteg gőzöléses felvitele – felelt meg a legjobban, elektrokémiai leválasztással ugyanis 

nem tudunk ilyen sima felületet létrehozni. Mivel az arany rosszul kötődik az üveghez, ezért 

először valamilyen átmenetifémet – például Ti-t, – célszerű felvinni az üvegre, majd erre a 

rétegre párologtatni az aranyat (az általunk használt minták esetében az Au réteg vastagsága 

150 nm). Abban az esetben, ha az arany réteg megsérül, az arany alatti titán is részt vehet az 

elektrokémiai reakciókban. Természetesen ilyenkor már nem használható az elektród, hiszen 

a mért jeleket nem tudjuk értelmezni. Jelen kísérleteinkben mindkét oldalon Au réteget 

tartalmazó mintákat használtunk, azonban csak az egyik oldalt csatlakoztattuk a 

potenciosztáthoz ( ez az oldal az elektrokémiailag aktív), a lemez másik oldala csak tükröző 

funkciót lát el, illetve a hőmérséklet fluktuációjából eredő hibát csökkenti. 
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A lemez görbületének meghatározásához használt lézersugár a cellába egy optikai 

ablakon lép be, és a reflexió után ugyanott lép ki.  Az általunk használt fényforrás egy He-Ne 

lézer (Melles Griot 05-LHP-151, 1mW, a használt hullámhossz 632,8 nm).  Fontos, hogy a 

belépő fénysugár az optikai ablakra merőleges legyen, hogy fénytörés itt ne következzen be, a 

kilépő fénysugár fénytörését korrekcióba vesszük.  A belépő lézersugarat a munkaelektródra 

irányítjuk, amelyen – a lemez görbületének függvényében – visszaverődik, megváltoztatja 

irányát. Ennek meghatározásához félvezető alapú, kétdimenziós pozícióérzékeny detektort 

(PSD = position-sentivite detector, Hamamatsu S1300) használunk, amelyet a visszavert 

lézersugár útjába helyezünk. Választásunk azért a PSD detektorra esett, mivel folyamatos 

pozícómeghatározást tesz lehetővé, valamint a fényforrás intenzitásának, és a fénypont 

alakjának változása a mérés során nem okoz problémát.  

A detektor a ráeső fénypont helyét és intenzitását méri, ezért a mérés végzése közben 

minden egyéb fényforrást ki kell zárnunk. Mivel a Stoney egyenletben a görbületi sugár 

megváltozása, és nem abszolút értéke szerepel, ezért úgy járunk el, hogy a lézert – lehetőleg – 

a detektor közepére irányítjuk, és a pozíció ettől való eltérését mérjük. A fénypont 

elmozdulásának görbületi sugárváltozásra történő átszámítása elemi optikai megfontolásokon 

alapul, melynek levezetésétől jelen dolgozatban eltekintünk, csak végeredményét közöljük: 

 (1/R)   (  /2ns,i)   ( b /2ns,i s w) 

Ahol R az elektród görbületi sugara,  , b a fénypont elmozdulása, ns a használt 

elektrolit oldat levegőre vonatkoztatott törésmutatója, s az elektród elektrolit oldatba merülő 

hossza, w az elektród és a detektor távolsága. Mivel a görbületi sugárváltozás a felületi 

feszültséggel arányos:    

s  (ki b /2ns,i s w) 

Számos publikációban [25-27], a levezetés során figyelmen kívül hagyták a levegő 

elektrolit határfelületen fellépő fénytörést ez  R/1  értékében kb. 25-30%-os hibát jelent 

[28,29]. 
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10. ábra. A benging beam módszer kísérleti elrendezése. 

 

A mérést a mechanikai rezgések rendkívüli módon zavarják. Ezek kiküszöbölése 

érdekében az egész berendezést márványlapra szereltük. A cellát, a lézer fényforrást és a 

detektort egy optikai padon rögzítettük, hiszen egymástól vett távolságukat állandó értéken 

kell tartunk. Ez az optikai pad speciális, rezgésmentes lábakon és rezgéscsillapító elemeken 

áll, melyek segítségével további rezgéscsillapítást tudunk elérni.  A mérések során a cellában 

lévő oldatot oxigénmentesíteni kell, ezt általában argon átbuborékoltatásával végeztük. A 

konvencionális mérőrendszerekkel ellentétben, mérés közben az elektrolit oldatba nem 

vezethetjük bele a gázt, mivel ezzel is mechanikai rezgést okoznánk, így az oldat feletti 

gázteret telítjük argonnal. 

8.2. Vezérlés és adatgyűjtés 

 Az elektródpotenciál szabályozásához egy akkumulátorról üzemeltett potenciosztátot 

használtunk (Jaissle Modell 1001 T-NC), a jelgenerálást függvénygenerátorral (Hewlett-

Packard 3314A) vagy National Instruments vezérlő és adatgyűjtő kártyákkal végeztük. A 

számítógép és a függvénygenerátor összekapcsolását interfész kártyával oldottuk meg 

(National Instruments PCI-GPIB), a mérési adatok gyűjtését sokcsatornás, adatgyűjtő kártya 

(National Instruments 6031E, 6034E) végezte. A PSD detektor a számítógéphez egy 

jelfeldolgozó áramkör segítségével kapcsolódik, amely a fényfolt helyével arányos 

feszültségjelet szolgáltat. E jeleket is az adatgyűjtő kártyák segítségével digitalizáltuk.  
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A LabVIEW környezetben megírt program négy adatot gyűjt párhuzamosan: a 

potenciosztátról beolvassa a cellára adott potenciált valamint az átfolyó áramot. Az időt a 

számítógép belső órája alapján számítja.  Negyedik adatként pedig közvetlenül az 1/R értéket 

adja meg. A mérési adatokat az Origin nevű programmal dolgoztuk fel. Mivel a mérés 

végzése közben az adatkártya minden bejövő adatot gyűjt, ezért a deflexió-potenciál görbék 

(voltstresszogramok), valamint a ciklikus voltammogramok esetén is simításra van szükség.  

A ciklikus voltammogramok felvétele közben rögzítjük a deflexiós görbéket is, ezt az ábrák 

színezésében is jelöltem. 

 

9. A bending beam módszer, mint a polimerfilmek vizsgálati eszköze  

A bendig beam módszer segítségével nemcsak fémrétegek, hanem vékony 

polimerfilmek mechanikai feszültségváltozásának vizsgálatára is lehetőségünk nyílik. Fontos 

megjegyeznünk, hogy a mérési módszer elmélete a vizsgált filmet egyenletesen vastag 

rétegként kezeli, azonban korábban, e dolgozat keretein belül már tárgyaltuk, hogy a 

polimerek igen változatos, komplex szerkezettel rendelkeznek, tehát nem minden esetben 

alakul ki homogén filmréteg. Példaként említhetjük azt az esetet, amikor a leválasztás során 

pórusos szerkezet jön létre. Ilyen struktúra esetén az oldat elektrokémiailag aktív 

komponensei képesek eljutni e pórusokon keresztül a szabad fémfelülethez, mellyel reakcióba 

is léphetnek. Ez azt jelenti, hogy a görbületisugár megváltozását a fém felületi feszültségének 

és a film „belső” feszültségének megváltozása együtt okozza. Mivel a fentiek szerint nem 

tisztán a polimeren lejátszódó folyamatok következtében változik meg a lemez görbületi 

sugara, ezért mindkét jelenséggel számolni kell. Nagyon vékony polimer rétegek esetén a 

felületi és a tömbfázisbeli járulékok sem szeparálhatóak el. 
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9.1. A pórusos filmek elektrokémiai viselkedésének értelmezése a PPD filmek példáján a 
„brush modell” segítségével 

 

A fent említett porózus szerkezet tipikus példájaként említhetjük az arany vagy 

platinafémre leválasztott PPD filmeket. Ezen elektródok szerkezeti leírására alkalmas az ún. 

„brush-modell” [30], mely szerint a polimer nem teljesen borítja be a fémfelületet (11. ábra). 

E modell szerint a polimerláncok rövidebb illetve hosszabb kötegekbe rendeződnek, csak 

néhány ponton csatlakoznak a fémhez, kis szigeteket alkotva.   

A kötegek között makropórusok alakulnak ki, míg a kötegeken belül nano – és 

mikropórusok jelennek meg. A hosszú és a rövid láncok eloszlását a felület érdessége is 

befolyásolja.  

 

11. ábra. A „brush modell” szemléltetése 
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A 12. ábra a) részén lévő első görbe a polimerfilm nélküli „tiszta” arany felületen, és 

a PPD|Au|0,1 3dm/mol  H2SO4(aq) elektródon felvett ciklikus voltammogram (50 mV/s 

polarizációsebesség) . Mint látható a két görbe alakja az oxigén adszorpciós tartományban 

hasonlít egymáshoz. A PPD|Au|0,1 3dm/mol  H2SO4(aq) elektród esetében jól láthatóak a 

polimer redukciós és oxidációs csúcsai, a tiszta aranyon felvett ciklikus voltammogramon 

ilyen csúcsok nem láthatóak.  A 12. ábra alsó, b) részén, a fent tárgyalt két elektródon mért 

 R/1  vs. E görbék láthatóak. Az arany valamint az PPD|Au görbék alakja ugyanúgy, mint 

a voltammogramok esetén, nagyon hasonlít egymáshoz. 

 Ennek magyarázatául szolgálhat, hogy a felületi feszültség változásokat főleg a 

szabad arany felület határozza meg, a polimer csak a felület kisebb hányadát borítja be.  

 

12. ábra. Az ábra a) részén a PPD|Au  és a tiszta arany elektródon felvett ciklikus voltammogramok, b) részén 

ugyanezen két elektródon felvett  R/1  vs. E görbék láthatóak. 
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9.2. A PEDOT „túloxidált” és „normál” formájának vizsgálata 

 

A PEDOT|Au elektromechanikai tulajdonságai nagyban eltérnek a korábban tárgyalt 

PPD|Au filmétől. A ciklikus voltammogramokat (13. ábra), és  R/1  vs. E görbéket 

(14.ábra) 0,1 3dm/mol  Na2SO4 oldatban, különböző polarizációsebesség mellett vettük fel (v 

= 10, 20, 50, 100 mV/s).  

 

13. ábra. A PEDOT|Au rendszer 0,1 
3dm/mol  Na2SO4 oldatban felvett ciklikus voltammogramjai. 

Mint ahogy a 14. ábrán is látható, a deflexiós görbék sem a polimerfilm nélküli arany, 

sem a PPD|Au rendszer esetén felvett görbékre nem hasonlítanak. A görbületi sugárváltozás 

azonos potenciáltartományban nagyobb mértékű, mint tiszta aranyon, a görbe alakja és 

hiszterézise egyértelműen a választott polarizációsebességtől függ. E megfigyeléseink alapján 

arra következtethetünk, hogy a görbületi sugárváltozást főleg a polimerfilm és nem a szabad 

aranyfelület fogja meghatározni.  

 

14.ábra. A PEDOT|Au rendszer  R/1  vs. E görbéi, v = 10, 20, 50, 100 mV/s. 
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A 15. ábrán a PEDOT film 0,5 3dm/mol  koncentrációjú H2SO4 oldatban felvett ciklikus 

voltammogramjait mutatjuk be. A görbén egyetlen jellegzetes áramcsúcs jelent meg 1,25 V-

nál, melyhez nem tartozott redukciós csúcs. Ugyanazon potenciáltartományon belül, az 

egymást követő ciklusok során azt tapasztaltuk, hogy az oxidációs csúcs csúcsárama 

folyamatosan csökken. E viselkedés, valamint a redukciós csúcs hiánya alapján arra 

következtethetünk, hogy a polimerfilmben irreverzibilis átalakulások játszódnak le. A film 

oxidációja 0,8 V-nál kezdődik meg, mint ahogy a 15. ábrán is látható. Észrevehető, hogy a 

„túloxidált” és a „frissen készített” polimerfilmek ciklikus voltammogramja (-0,2 és 0,9 V 

között) hasonló alakú, csak redoxi kapacitásuk különbözik némileg (15. ábra alsó része).  

 

15. ábra. Az ábra felső részén: a PEDOT|Au rendszer  különböző potenciáltartományban felvett ciklikus 

voltammogramjai , az ábra alsó részén a ciklikus voltammogramok kinagyítva láthatóak. 

 

  Annak érdekében, hogy a polimerfilmen a túloxidáció hatására lejátszódó 

változásokat megállapíthassuk, az alábbi módon jártunk el: először szűkebb potenciál-

tartományban, majd pozitívabb potenciálértékek felé kiterjesztve a ciklizálást megfigyeltük a 
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ciklikus voltammogrammok és a deflexiós görbék alakját. A ciklikus voltammogramokat 

0,1 3dm/mol  koncentrációjú H2SO4 oldatban vettük fel, 50 mV/s polarizációsebességet 

alkalmazva, amelyek a 16. és a 19. ábra b) részén láthatóak. Az alkalmazott 

feszültségprogramokat a 16 és 19 a) ábrákon ábrázoltuk. 

 

 

16. ábra. Az ábra a) részén a feszültségprogram, b) részén a PEDOT|Au rendszer ehhez a feszültségprogramhoz 

tartozó ciklikus voltammogramjai láthatóak. 

 A film folyamatos oxidálása és redukálása egy kritikus potenciálérték alatt 

reverzibilisnek tekinthető, az irreverzibilis túloxidálás kb 0,8 V felett kezdődik meg. A 17. 

ábrán látható  R/1  vs. E görbék esetén is ezt tapasztaltuk: ha a potenciáltartomány határait 

pozitív irányba terjesztettük ki, a deflexiós görbék alakja a kritikus potenciálértéket túllépve 

jelentősen megváltozott. A túloxidálás előtt és után felvett görbék alakja nagyban hasonlít 

egymáshoz, különbségként említhetjük, hogy azonos potenciálokon a túloxidált film esetén a 

 R/1  érték kisebb, mint az eredeti filmhez tartozó érték. Az ugyanezen polimereken a 
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túloxidálás előtt és után felvett ciklikus voltammogramok (16 b ábrán az 1. 5. és 6. görbe) 

csak csekély mértékben különböznek.  

Ahogy a túloxidáció potenciáltartományában egyre több ciklust vettünk fel, egyre 

nagyobb változásokat észleltünk a deflexiós görbéken. Feltűnő volt, hogy a görbék alakja 

egyre inkább a PPD|Au rendszer  R/1  vs. E görbéire kezdett hasonlítani ( 17. ábrán az 1 és 

2 görbe) 

 

17. ábra. PEDOT|Au rendszer deflexiós görbéi különböző potenciáltartományban. 

 Ezen változások arra engedtek következtetni, hogy a polimer degradálódott ebben a 

potenciáltartományban. Nyolc kiterjesztett ciklust követően ismét egy szűkebb 

potenciáltartományban (-0,2 és 0,8 V között), vizsgáltuk a  R/1  vs. E görbéken 

bekövetkezett változásokat.  

 

18. ábra. PEDOT|Au rendszer deflexiós görbéi különböző potenciáltartományban.  
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Ahogy 18. ábra 3. és 4. görbéjén is látható, 1/R változása a potenciállal sokkal kisebb, 

mint az eredeti minták esetében. Ebben a potenciáltartományban a  R/1  vs. E görbék 

tipikus maximummal és minimummal rendelkeznek, melyek arra utalnak, hogy a polimer 

még mindig a felületen van, ugyanakkor a deflexiós görbék a 0,8 V-1,5 V tartományban tiszta 

aranyon felvett deflexiós görbék alakját idézi. Ebből arra a következtethetünk, hogy a polimer 

pórusos szerkezetű lesz, és a fémfelület egy része szabaddá válik.  

Abban az esetben, ha a polarizáció végpotenciáljául 1,5 V-ot választottuk a ciklikus 

voltammogramokon megjelent az arany-oxid redukciós csúcsa, jelezve, hogy az arany felülete 

oxidálható (19b ábra, 1. és 2. görbe).  Ha -0,2 és 0,8 V között végeztük a ciklizálást, a felvett 

voltammetriás görbék alapján egyértelműen levonhatjuk azt a következtetést, hogy a polimer 

továbbra is elektromos kontaktusban van az arany felülettel.  

 

 

19. ábra. Az ábra a) részén a programfeszültség,  b) részén a PEDOT|Au rendszer ehhez a feszültségprogramhoz 

tartozó ciklikus voltammogramjai láthatóak. 
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10. Elektrokémiai impedancia spektroszkópiai vizsgálatok 

A korábban tárgyalt módszerek során, az elektrokémiai rendszerrel kvázi 

egyenfeszültségű perturbáló jelet közöltünk, és a rendszer válaszjelét mértük. Az 

elektrokémiai impedancia spektroszkópiai (EIS) mérések során, a fenti módszerekkel 

szemben, a munka és a referenciaelektród közé egy kis amplitudójú, (általában 5 mV), az 

egyenáramú feszültségszintre szuperponált periodikus feszültségjelet kapcsolunk, és az 

ugyancsak periodikus áram válaszjelet mérjük. A rendszer teljes impedanciáját a jelek 

amplitudójának arányából, és a jelek egymáshoz viszonyított késéséből kapjuk. 

 Jelenleg a polimerfilmek impedanciájának leírására a szakirodalomban két, eltérő 

szerkezeti megközelítésen alapuló modell létezik. Az egyik a „klasszikus” modellből 

kifejlődött ún. „homogén” modell, a másik, a fent tárgyalt porózus szerkezeti modellen 

alapuló „heterogén” modell. A két modell levezetése túlmutat jelen dolgozat keretein, ezért a 

tárgyalás során csak az impedancia spektrumokból kapott információkat közlöm. 

 Méréseinket AUTOLAB PGSTAT 20 elektrokémiai mérőrendszer segítségével 

végeztük. A perturbáló jel frekvenciája 5-50mHz és 10-40 kHz között változott logaritmikus 

eloszlásban. Egy-egy spektrum felvétele során 60-80 diszkrét frekvencián 0,1 és 0,7 V között 

beállított potenciálokon mértünk. A „frissen” készített polimerfilmen felvett, a komplex síkon 

ábrázolt impedancia spektrumokat a 20 a ábrán láthatjuk. A spektrumok jól tükrözik, hogy a 

polimerfilm ezeken a potenciálokon szinte tiszta kapacitásként viselkedik. 

 
 

 

 
20 a. ábra. „frissen” készített PEDOT|Au rendszer komplex síkon ábrázolt impedancia spektrumai. 
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0,7 V fölötti elektródpotenciálok esetén a komplex síkon megjelenő félkör (20 a ábra 

narancssárga színű spektrum ) a töltésátlépési folyamatokra enged következtetni, melyet a 

PEDOT film  lassú degradációjának tulajdoníthatunk. A 20 b ábrán a túloxidált PEDOT (-0,4 

és 1,5 V vs. SCE) impedancia spektruma látható. 

 

 
20 b ábra.  A „túloxidált” PEDOT|Au rendszer komplex síkon ábrázolt impedancia spektrumai. 

 

 

 Ha összehasonlítjuk ezeket a görbéket a „frissen készített” PEDOT-ra vonatkozó 

impedancia spektrumokkal legalább egy szembetűnő különbséget tapasztalhatunk: az Argand 

diagram nagyfrekvenciás részén megjelenő félkör a határfelületen lejátszódó olyan gátolt 

töltésátlépésre utal, amely különbözik a degradációs folyamattól. 

 

11. ATR-FTIR spektroszkópiai vizsgálatok 

A filmkészítés során a PEDOT és az arany réteg között erős másodrendű kölcsönhatás 

alakul ki, a kész polimer nehezen távolítható el az arany felületéről. Az eltávolítás során a 

korábban kialakult szerkezet meg is sérülhet, ezért csak olyan technika alkalmas a polimer 

vizsgálatára, amely használatához nem kell felbontani a polimer fém kölcsönhatásokat. Az 

ATR-FTIR (Attenuated Total Reflexion Fouier Transformed spectroscopy) technika a fent 

említett feltételeknek megfelel. A mérés során a szilárd mintát egy ZnSe trapezoid lapra 

helyezik és erős mechanikai kontaktust hoznak létre köztük. A mintát infravörös fénnyel 
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sugározzák be, melynek egy része a mintában elnyelődik, más része a ZnSe lapon teljes 

visszaverődést szenved. Ahogy a sugárzás végighalad a lapon, többszörös teljes reflexió jön 

létre, ezáltal megnő az abszorbancia. A mérhető fényintenzitás a ZnSe lap és a minta közötti 

mechanikai kontaktus erősségétől függ, ezért úgy járnak el, hogy a nyomás növelésével 

párhuzamosan figyelik a spektrum változását. Ha két különböző nyomáson felvett spektrum 

között nem tapasztalható változás, a mérés nyomásfüggetlennek tekinthető.  

Az FTIR-ATR vizsgálatokat (Perkin Elmer 1605 FTIR spektrofotométer) Takács 

Mihály végezte, jelen dolgozatban csak a kapott eredményeket ismertetem. A minta és a ZnSe 

lap között nyomás alkalmazásával erős mechanikai kölcsönhatást kell létrehozni, azonban a 

„bending beam” lemez rendkívül törékeny, ezért az FTIR-ATR mérésekhez a polimerfilmeket 

arany lemezre választottuk le. A vizsgálat előtt a mintákat az alábbi módon készítettük elő: a 

PEDOT|Au elektródot Millipore készülékkel tisztított desztillált vízzel mostuk, és két napig 

levegőn szárítottuk. Ezt követően küldtük el a FTIR-ATR vizsgálatokra a lemezt. 

 A méréseket 650 és 4400 cm
-1 

hullámszám között, 2 cm
-1

 felbontással végezték, 

referenciaként a ZnSe lap spektrumát választották.  

A 21. ábrán az első görbe a „normál” film spektruma, a második görbe a „túloxidált” 

polimerfilmhez tartozik. Mint látható a „normál” film esetében a hullámszám növekedésével 

nagy intenzitáscsökkenés következett be. A „túloxidált” film esetén ilyen változás nem 

látható. Az intenzitásbeli különbségek morfológiai okokra vezethetőek vissza, amely a két 

polimerfilm eltérő sűrűségének tudható be. 

 

 

21. ábra. Az 1. görbén „normál”, a 2. görbén a „túloxidált” polimerfilm infravörös spektruma látható. 
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A fent tárgyalt eljárás egyik megvalósítási módja, ha „in situ” végzik a mérést, 

ilyenkor speciális cellában történnek a vizsgálatok. Ez a technika a filmen lejátszódó 

folyamatok időben folyamatos nyomonkövetésére ad lehetőséget. Az általunk előállított 

polimerfilm vizsgálatai „ex situ”, a leválasztás után történtek. A túloxidált polimerfilm 

elnyelési sávjait „in situ” irodalmi mérési adatokkal összehasonlítva csak kis különbségeket 

tapasztaltunk.  

 

12. A kapott eredmények értelmezése 

Kísérleti munkánk során a bending beam mérési módszer hasznos eszköznek 

bizonyult a PEDOT szerkezeti változásainak tanulmányozására. A különböző 

potenciáltartományban vizsgált polimerfilm deflexiós görbéi alapján arra a következtetésre 

juthatunk, hogy a „túloxidáció” tartományában a polimerfilm szerkezete átalakul, mely a 

korábban tárgyalt PPD filmek szerkezetéhez hasonlítható. Elegendően pozitív 

elektródpotenciálok esetén a PEDOT térhálói valószínűleg szétszakadnak, ezáltal a 

polimerláncok kis kötegekbe rendeződnek, pórusok alakulnak ki, és így az arany felületének 

egy része szabaddá válik. Ezen következtetéseiket a „túloxidált” PEDOT|Au rendszer  R/1  

vs. E görbéi valamint ciklikus voltammogramjai támasztják alá.  Az elektrokémiai 

impedancia spektroszkópia görbék alapján a „normál” és a „túloxidált” filmek strukturális 

különbségeire következtethetünk. Ugyanezeket a megállapításokat vonhatjuk le az ATR-FTIR 

mérési eredmények alapján is. 

Távlati céljaim közé tartozik az irodalmi áttekintésben tárgyalt polimerfilm a 

polianilin (PANI) szerkezetének és viselkedésének vizsgálata a dolgozatban tárgyalt 

elektroanalitikai - és kinetikai módszerekkel. Továbbá célul tűztük ki mind a polianilin, mind 

a PEDOT különböző elektrokémiai leválasztási módszerekkel történő előállítását, és az így 

kapott szerkezetek vizsgálatát. 
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13. Összefoglalás 

Dolgozatomban a történeti előzmények rövid ismertetése után a vezető polimerekkel 

kapcsolatos elméleteket foglaltam össze röviden, kitérve a lehetséges elektropolimerizációs 

modellekre: a láncnövekedéses modellre, valamint az oligomer megközelítésre. 

A vezetés elméleti hátterét főként a ’polaron-bipolaron’ modell alapján lehetett 

értelmezni. Az elmélet a polimerek vezetését polaronok, illetőleg bipolaronok szegmensen 

belüli vándorlásával, illetőleg a szegmensek közötti elektronugrással magyarázza. 

A vezetési módok tárgyalását követően három kiválasztott elektropolimerizációs 

technikával foglalkoztam: a potenciodinamikus, a potenciosztatikus és a galvanosztatikus 

módszerekkel. Kísérleti eredmények alapján értelmeztem, hogy a polimerleválasztás 

folyamata hogyan függ az előállításhoz használt módszertől. Kitértem arra, hogy az 

elektrolitoldat és a munkaelektród anyagi minősége, a kiindulási monomer oldat 

koncentrációja, az elektrolitoldat pH-ja, valamint a mérési hőmérséklet változtatása milyen 

mértékben befolyásolja a polimer szerkezetét.  

Ezt követően két kiválasztott polimer, a polianilin (PANI) és a poli(3,4-etilén-

dioxitiofén) (PEDOT) leválasztási módjaival, tulajdonságaival foglalkoztam. 

Bemutattam kísérleti eszközeinket és módszereinket: a ciklikus voltammetriát, a 

bending beam módszert, valamint – röviden – az elektrokémiai impedancia spektroszkópiát. 

Ezen mérési módszerek eredményei alapján értelmeztem a PEDOT különböző 

potenciáltartományokban kialakuló szerkezetét és viselkedését, melyet a csoportunk által 

korábban vizsgált polimerfilm a poli-(o-fenilén-diamin) (PPD) szerkezeti tulajdonságaival 

hasonlítottam össze. A tárgyalás során kitértem az ún. „brush modellre”, melyet a PPD filmek 

szerkezeti viselkedésén keresztül mutattam be.  A tárgyalás során arra a következtetésre 

jutottam, hogy a galvanosztatikus módszerrel leválasztott PEDOT -0,2 és 0,8 V (vs. SCE) 

között stabilis, jól rendezett szerkezettel bír, a polimerfilm erős kölcsönhatást alakít ki a 

szubsztráttal. 0,8 V felett oxidálva azonban szerkezete a PPD filmekre jellemző pórusos 

szerkezetre kezd hasonlítani, tehát a polimer túloxidálódik.  

Az általunk előállított „normál” és „túloxidált” polimerfilmeken ATR-FTIR 

spektroszópiai vizsgálatokat végeztettünk. A vizsgálatokból kapott eredmények alátámasztják 

azt a megállapításunkat, hogy a „normál” és a „túloxidált” filmek eltérő szerkezettel 

rendelkeznek. 
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14. Abstract 

In my thesis, after a brief summary of relevant literature, I have shortly summarized 

the theories concerning conductive polymers, describing in detail the models on 

electropolymerization: the chain growth model, and the oligomer approach. 

The theory of conductivity could be mainly interpreted by the so called „polaron 

bipolaron” model. In this model the conductivity of polymers is explained as the migration of 

polarons and bipolarons in a segment, and electron transfer between segments. 

After the discussion of the possibilities of conduction, I have discussed three selected 

electropolymerization techniques: galvanostatic, potenciostatic and pontenciodynamic 

methods. Based on experimental results, I have interpreted the effect of the polymerization 

technique of electrodeposition. I have discussed in detail the effect of the electrolyte, the 

material quality of working electrode, concentration of the monomer, the pH of the 

electrolyte, and the temperature on the structure of the polimer. 

Next, I discussed the influence of electrodeposition techniques and properties of the 

two selected polymers, polyaniline (PANI) and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT). 

I demonstrated our experimental devices and methods: cyclic voltammetry, the 

bending beam method, and electrochemical impedance spectroscopy. On the basis of the 

results of these measurements, I interpreted the behaviour and structure of PEDOT in 

different potential regions, and compared it with the structural properties of poly-(o-

phenylenediamine) (PPD), which has been previously investigated by our research group. I 

have included in my discussion the „brush model”, which I demonstrated through the 

behaviour of PPD films. I arrived at the conclusion, that PEDOT in 0,5 3dm/mol  H2SO4 

solution is stable between -0.2 and 0.8 V (vs. SCE), has a well defined structure, and the 

polymer film develops a strong interaction with the substrate. It has been shown that at 

sufficiently positive electrode potentials E > 0.8 V vs. SCE overoxidation of the polymer 

takes place. In some cases only small changes could be observed in the shape of cyclic 

voltammograms taken in the „stability region” before and after overoxidation. In contast to 

this, the impedance spectra recorded after overoxidation differ considerably from the 

impedance spectra of a freshly made electrode. The structure starts to resemble the porous 

structure of PPD films, the polymer overoxidates. The „voltdeflectograms” recorded by using 

the electrochemical bending beam technique before and after overoxidation also shown 

significant differences. 
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ATR-FTIR spectroscopical measurements were performed on our „normal” and 

„overoxidized” polymer films. The results support our conclusion, that the „normal” and 

„overoxidized” films have different structures. 
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