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Одним із основних завдань синтезу поліаніліну (ПАн) є отримання
нанорозмірних структур з великою питомою поверхнею. Такі матеріали, завдяки їхнім властивостям, серед яких висока оборотність переходів відновлена форма↔окиснена форма, швидкий відклик на зміну
рН середовища, потенціалу тощо, мають велику перспективу для застосувань у сучасних нанотехнологіях [1–3].
Осадження плівок ПАн на полімерних субстратах з поліетилену
(ПЕ) та поліетилентерефталату (ПЕТ) проводили шляхом окиснення
0,05 М аніліну (Ан) in situ (NH4)2S2O8 у водному розчині 0,5 М цитратної кислоти (ЦК). Морфологію поверхні зразків досліджували
методом скануючої електронної (СЕМ, скануючий електронний мікроскоп ZEISS EVO 40XVP, FEI NovaNanoSEM 230 FE-SEM та
РЕММА-102-02) та атомно-силової (АСМ, скануючий зондовий мікроскоп MFP-3D, Asylum Research) мікроскопій. Сканування поверхні
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проводили в контактному режимs роботи атомно-силового мікроскопа. Отримані АСМ-зображення опрацьовано за допомогою програмного модуля Gwiddion 2.49.

Рис. 1. СЕМ зображення поверхні плівки ПАн на ПЕ
Аналіз СЕМ зображень синтезованих плівок ПАн показує, що
морфологія плівок має найбільш типовий для ПАн гранулярний характер. Як видно з рис. 1, плівки ПАн є практично гладкими з делокалізованими наноагрегатами макромолекул сферичної форми з розміром
~0,5‒2 мкм. Дослідження зміни морфології плівок ПАн залежно від
часу полімеризації аніліну показало, що зі збільшенням часу витримування зразків полімерних субстратів у полімеризаційному розчині
зростає кількість і розмір агрегатів макромолекул ПАн на поверхні
матриць.
За результатами атомно-силової мікроскопії поверхні субстратів
встановлено, що ПЕ та ПЕТ плівки відрізняються топологією поверхні. Зокрема, поверхня ПЕТ має гладку поверхню з плавною зміною
рельєфу, тоді як субстрат з ПЕ є більш нерівномірним. На рис. 2, б
представлено горизонтальний переріз плівки ПЕ. Відповідний переріз
позначений лінією 1 на 2D зображенні плівки ПЕ (рис. 2, а).
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Рис. 2. 2D АСМ зображення плівки ПЕ (а)
та профіль уздовж лінії 1 (б), відповідно
Як видно з рис. 2, для рельєфу плівки ПЕ уздовж лінії 1 характерні
нерівності з різними перепадами висот, зокрема висота перерізу становить ~20 нм, тоді як топологія поверхні плівки ПЕТ практично однорідна і характеризується незначним перепадом висот ~3 нм.
Із використанням програмного забезпечення за результатами атомносилової мікроскопії розраховано основні характеристики поверхні досліджуваних зразків, а саме: середня арифметична шорсткість (Sа), асиметрія (Ssk), ексцес (Sku), результати занесено до таблиці.
Таблиця
Характеристики поверхні ПАн
Плівка

Sa, нм

Ssk

Sku

ПЕ
ПАн/ПЕ
ПЕТ
ПАн/ПЕТ

3.565
6.264
0.653
11.640

-0.322
0.502
0.205
1.650

0.014
1.33
0.212
5.190

З аналізу отриманих результатів встановлено вплив поверхонь
субстратів на топологію осаджених плівок поліаніліну, зокрема розвиненіша морфологія ПАн утворюється на гладкішому субстраті.
Таким чином, утворення пористішої плівки ПАн і, відповідно, збільшення площі поверхні можуть сприяти покращенню сенсорних властивостей ПАн, а саме збільшення чутливості та швидкості відклику на
аналіт, внаслідок кращого проникнення молекул аналіту всередину
шару ПАн.
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