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RESUM  

En el present projecte es pretén millorar la conductivitat elèctrica i les propietats 
electroquímiques d’un polímer conductor mitjançant l’adició de partícules 
metàl·liques  de Cu. En concret el polímer utilitzat per l’estudi és el PNMPy (Poli 
N-metilpirrol). 

La primera part consisteix en l’estudi de l’electrogeneració de partícules 
metàl·liques Cu (coure) a partir d’una sal de CuCl2 (clorur de coure). Un cop 
estudiades i analitzades les condicions de l’electrogeneració, es procedeix a 
generar les partícules de Cu a sobre d’un film de PNMPY per després recobrir-les 
amb una altre film de PNMPy, per obtenir un nou material compost per 3 capes 
(PNMPy-Cu-PNMPy). 

Obtingut el nou material es procedeix a l’estudi d’algunes de les seves propietat 
físiques i electroquímiques (densitat, electroactvitat, estabilitat elèctrica, 
conductivitat) i es comparen a les mateixes propietats del homopolímer i del 
polímer reduït sense Cu. 

Finalment es realitza un estudi morfològic i de creixement del polímer (PNMPy-
Cu-PNMPy) utilitzant la tècnica de la microscopia d’escombrat (SEM).  

RESUMEN  

En el presente proyecto se pretende mejorar la conductividad eléctrica i las 
propiedades electroquímicas de un polímero conductor mediantes la adición de 
partículas metálicas de Cu. En concreto el polímero utilizado para el estudio es el 
PNMPy (Poli N-metilpirrol). 

La primera parte consiste en el estudio de la electrogeneración de partículas 
metálicas de Cu (cobre) a parte de una sal de CuCl2 (cloruro de cobre). Una vez 
estudiadas y analizadas las condiciones de la electrogeneración, se procede a 
generar las partículas de Cu encima de un film de PNMPy para después cubrirlas 
con otro film de PNMPy, para obtener un nuevo material compuesto por 3 capas 
(PNMPy-Cu-PNMPy). 

Obtenido este nuevo material se procede al estudio de algunas de sus 
propiedades físicas y electroquímicas (densidad, electroactividad, estabilidad 
eléctrica i conductividad) y  comparan a las mismas propiedades del 
homopolímero i del polímero reducido sin Cu. 

Finalmente se realiza un estudio morfológico i de crecimiento del polímero 
(PNMPy-Cu-PNMPy) utilizando la técnica de la microscopia de barrido (SEM). 
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ABSTRACT 

This project aims to improve the electrical conductivity and electrochemical 
properties of a conducting polymer by addition of Cu metal particles. Specifically, 
the polymer used for the study is the PNMPy (poly N-methylpyrrole). 

The first part is the study of the electrogeneration of metallic particles of Cu 
(copper) from a salt CuCl2 (copper chloride). Having studied and analyzed the 
conditions of the electrogeneration, we proceed to generate the Cu particles 
above a PNMPy film then cover with another PNMPy film to obtain a new material 
composed of 3 layers (PNMPy-Cu-PNMPy). 

Obtained this new material is appropriate to study some of their physical and 
electrochemical properties (density, electroactivity, stability, electrical 
conductivity i) and compared to the same properties of the polymer of 
homopolymer i reduced without Cu. 

Finally i made a morphological study of growth of the polymer (PNMPy-Cu-
PNMPy) using the technique of scanning microscopy (SEM). 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

En l’actualitat s’han realitzat estudis de les propietats físiques i químiques dels 
dos polímers conductors més importants, PEDOT (3,4 etilenodioxitiofeno) i 
PNMPy (Poli N-metilpirrol), en forma de homopolímer pur i en sistemes 
multicapa, on s’ha determinat una electroactivitat menor del PNMPy respecte el 
PEDOT. Per aquest motius es pretén investigar con millor l’electroactivitat i les 
propietats electroquímiques del PNMPy i es marquen uns objectius enfocats en 
aquesta línea. 

1.1. Objectius del Projecte 
El present projecte pretén estudiar si és possible millorar les propietats físiques y 
electroquímiques del PNMPy mitjançant l’adició de partícules metàl·liques de Cu. 

Els principals objectius son: 

• Estudiar tècnicament l’electrogeneració de sistemes de 3 capes formats 
per PNMPy-Cu-PNMPy 

• Realitzar un estudi comparatiu de les propietats electroquímiques entre el 
PNMPy amb Cu i sense. 

• Realitzar un estudi morfològic i de creixement del PNMPy homopolìmer, 
PNMPy amb Cu i comparar-lo amb el PNMPy reduït sense Cu. 
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CAPÍTOL 2: 

COMPOSTOS DE 

PARTIDA 

 

2.1. Compostos heterocíclics 
El monòmer utilitzat en aquest estudi pertany als compostos heterocíclics, aquí 
s’exposen les característiques d’aquests compostos més rellevants pel present 
projecte. 

Un compost heterocíclic és una substancia que conté un anell format per més 
d’un tipus d’àtoms, sent els més comuns el nitrogen, oxigen o sofre. A la majoria 
dels compostos cíclics, com ara el benzè, naftalè, el ciclohexanol i el 
ciclopentadiè, els anells estan formats només per un tipus d’àtom, el carboni; 
aquests compostos son els anomenats homocíclics o alicíclics. 

El pirrol, el furà i el tiofè son els heterocícles insaturats de cinc membres més 
comuns. Cadascú te dos dobles enllaços i un heteroàtom (N, O ó S). 

 

Figura 2.1: Estructura química del Pirrol, Furà i Tiofè 
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A jutjar per les estructures I, II i III d’us comú, es podria pensar que cada 
compost te les propietats d’un diè conjugat i d’una amina, un èter o un sulfur. No 
obstant això, aquests heterocíclics no presenten les propietats esperades, només 
certa tendència a les reaccions d’addició: el tiofè no s’oxida a la forma típica dels 
sulfurs i el pirrol no presenta les propietats bàsiques de les amines. 

En canvi, aquests heterocícles generalment donen reaccions de substitució 
electrofílica: nitració, sulfonació, halogenació, acilació de Friedel-Crafts, i la 
reacció de Riemer-Tiemann i l’acoblament amb sals de diazoni. Els calors de 
combustió indiquen estabilització per ressonància entre 22 i 28 kcal/mol: una 
mica inferior a l’energia de ressonància del benzè (36 kcal/mol), però molt més 
alta que la majoria dels diens conjugats (al voltant de 3 kcal/mol). Per aquestes 
raons, és necessari considerar el pirrol, fura i tiofè com a aromàtics ja que es 
defineix l’aromaticitat, segons la regla de Huckel, com una molècula cíclica 
conjugada, que conte 4n + 2 electrons Π, sent n qualsevol nombre enter 0, 1, 2, 
3, etc. Pels compostos anteriors, es pot fer n igual a 1 i obtenim 6 electrons Π, 
aquest nombre s’expressa amb el terme ‘sextet aromàtic’. 

Per representar l’estructura d’aquests compostos necessitem fer una 
representació orbital, per tal de definir-les amb rigor. Pel cas del pirrol, cada 
àtom de l’anell, sigui carboni o nitrogen, esta unit a altres tres mitjançant un 
enllaç σ, per la formació del qual l’àtom utilitza tres orbitals sp2, que es troben en 
un pla i formen entre si angles de 120º. Desprès de contribuir amb un electró per 
cada enllaç σ, a cada carboni de l’anell li queda un electró, mentre que al 
nitrogen li sobren dos. Aquests electrons ocupen orbitals p que, al solapar-se, 
generen núvols Π: una a sobre i l’altra sota del pla de l’anell, que contenen un 
total de sis electrons. 

 Figura 2.2. Molècula del pirrol. (a) Dos electrons a l’orbital p del 
nitrogen, un a l’orbital p de cada carboni. (b) Solapament d’orbitals p 

per formar enllaços Π. (c) Núvols sobre i sota del pla anular; sis àtoms 
en total. 

 

La deslocalització dels electrons Π estabilitza l’anell obtenint com a resultat un 
calor de combustió anormalment baix; pel que tendeix a donar reaccions que 
mantenen l’anell estabilitzat, es a dir, reaccions de substitució. El parell 
addicional d’electrons del nitrogen, que li dona la basicitat als compostos 
nitrogenats, es troba involucrat en el núvol Π, pel que no esta disponible per ser 
compartit amb àcids. En conseqüència, el pirrol es una base molt dèbil en 



Oriol Sardañés i Campasol  

 - 10 - 

comparació amb la majoria de les amines. Pel mateix motiu, hi ha una densitat 
electrònica elevada a l’anell, el que confereix al pirrol gran reactivitat a la 
substitució electrofílica: dona reaccions com la nitració i la copulació amb sals de 
diazoni, que només son característiques dels derivats benzènics més reactius, els 
fenols i les amines. 

El furà i el tiofè tenen estructures anàlogues a la del pirrol. La diferencia a part 
de l’heteroàtom, és que el nitrogen pirròlic te un àtom d’hidrogen, mentre que 
l’oxigen del furà i el sofre del tiofè tenen un parell d’electrons no compartit en un 
orbital sp2. 

 

Figura 2.3: Estructura química del Furà i del Tiofè 

 

Aquests àtoms aporten dos electrons al núvol Π, igual que el nitrogen del pirrol, 
per que també es comporten com a derivats benzènics summament reactius. El 
pirrol és el mes important dels heterocícles pentagonals. L’anell pirròlic es troba 
a molts compostos de la Natura. Entre aquests, es poden anomenar la clorofil·la 
de les fulles, la matèria colorant de la sang, la nicotina del tabac i els productes 
de descomposició de les proteïnes. 

 

2.2. Poli (N-metilpirrol) 
En aquest treball s’ha fet servir el N-metilpirrol com a monòmer. La figura 2.6 
mostra l’esquema de la molècula d’aquest heterocicle, al que l’àtom d’hidrogen 
unit al nitrogen s’ha substituït per un grup metil. Amb l’ús d’aquest producte 
s’han obtingut polímers conductors d’alta electroactivitat. 

Encara que forma part dels polímers conductors amb alta electroactivitat, 
presenta valors d’estabilitat temporal més baixos en comparació amb altres 
polímers conductors (PEDOT), uns dels objectius d’aquest projecte es millorar 
aquesta electroactivitat. 

 

Figura 2.4. Estructura química del N-metilpirrol. 
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Figura 2.4. Estructura química del Poli (N-metilpirrol). 

 

 

2.3. Clorur de Coure (Cl2Cu) 
 

Per obtenir partícules de Cu es treballa partint del comports CuCl2. Una sal 
inorgànica fàcil d’aconseguir i de cost baix.  

S’obté el Cu per electròlisis d’una dissolució de CuCl2 on te lloc la següent 
reacció: 

Ánodo :           2Cl- -2e- = Cl2 (gas)  

 

Cátodo:             Cu2+ + 2e-= Cu(s) 

 

 

Figura 2.5. Esquema de l’electròlisi del CuCl2 
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CAPÍTOL 3: 

CONDUCTIVITAT 

ELÈCTRICA 

 

La conductivitat elèctrica és la capacitat que té un material per deixar passar 
l’electricitat a través d’ell i s’expressa en siemens/centímetre (S/cm). Segons la 
facilitat amb la que té lloc aquest fenomen els materials es classifiquen com a 
conductors, semiconductors o aïllants. 

Aquesta propietat depèn de la configuració electrònica i és típica dels metalls. La 
majoria dels compostos polimèrics pertanyen al grup dels aïllants, però que 
mitjançant el dopat s’han aconseguit polímers capaços de deixar passar la 
corrent elèctrica els que són l’objectiu d’aquest estudi. 

 

Figura 3.1. Conductivitat dels polímers conductors comparada amb altres 

materials. 
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3.1. Teoria de bandes 
 

La teoria quàntica exposa que els àtoms tenen nivells d’energia discrets quan 
estan aïllats uns dels altres. Si es consideren una quantitat n d’àtoms iguals que 
s’aproximen progressivament per formar una xarxa cristal·lina es produeixen 
alguns canvis a l’estructura electrònica. Quan els n àtoms són molt pròxims, les 
funcions d’ona es comencen a solapar i la interacció entre ells provoca que cada 
nivell energètic es divideixi en n nivells amb energies lleugerament diferents. 
Quan tenim un sòlid macroscòpic, n és de l’ordre de 1023, d’aquesta manera, els 
diferents nivells es divideixen en un nombre molt gran de nivells energètics 
coneguts com a bandes energètiques. 

Entre les bandes energètiques, que són anomenades bandes permeses, existeix 
una zona d’energies prohibides pels electrons, són les bandes prohibides. 
L’amplitud de la banda prohibida varia segons el tipus d’àtom i d’enllaç del sòlid. 
Les bandes es denominen amb les lletres s, p, d... d’acord amb el valor del 
moment angular orbital del nivell energètic al que es troben associats. Si es 
considera un cristall compost per n àtoms, d’acord amb el principi d’exclusió de 
Pauli, cada banda podrà tenir com a màxim 2.(2l+1)n electrons, corresponents a 
les dues orientacions de l’espín, i a les 2l+1 orientacions del moment angular 
orbital. Si no fos per aquesta teoria, els electrons s’amuntegarien al seu estat de 
mínima energia i no es formarien les bandes. 

Els polímers convencionals es fan servir com aïllants elèctrics ja que la seva 
estructura electrònica no afavoreix la conductivitat elèctrica. Des del punt de 
vista de la teoria de bandes, la diferència d’energia entre els orbitals de valència 
ocupats (banda de valència) i els buits (banda de conducció) és gran. 

És per això que els electrons no poden passar a la banda de conducció, és a dir, 
no són suficientment lliures com per a ser accelerats per l’acció d’un camp 
elèctric. 

Depenent de la manera en que es disposen les bandes, es presenten diferents 
classes de materials. Els tres tipus de materials, conductor, semiconductor i 
aïllant, sorgeixen en funció de les tres distintes situacions de les bandes: (i) les 
bandes se solapen, (ii) les bandes no se solapen, però estan molt juntes i es 
necessita poca energia per elevar un electró de la més inferior a la superior, (iii) 
les bandes estan bastant separades i es necessita una energia molt elevada per 
excitar un electró de la banda inferior a la superior. 

A la figura 3.2 s’indiquen els diagrames de bandes energètiques dels tres casos. 
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Figura 3.2. Diagrama de bandes energètiques 

 

3.2. El dopat 
 

Els polímers conductors deuen la seva conductivitat a la presència dels dobles 
enllaços conjugats i al seu dopat. El moviment lliure d’electrons associat a la 
deslocalització electrònica a través del sistema π conjugat hauria de donar una 
certa conducció. Però, la deslocalització dels electrons en un polímer conductor 
és relativament petita, i s’ha de intensificar afegint uns nous compostos que són 
els anomenats dopants (agents de transferència de càrrega que actuen com a 
acceptors o donadors d’electrons). Com a conseqüència del dopat, la diferència 
d’energia entre l’últim orbital ocupat de la banda de valència (HOMO: highest 
occupied molecular orbital) i el primer orbital buit de la banda de conducció 
(LUMO: lowest unoccupied molecular orbital) disminueix notablement i el 
material es converteix en conductor. 

La transferència d’electrons entre el dopant i el polímer conductor fa que aquest 
polímer deixi l’estat neutre per formar espècies carregades anomenades polarons 
(catió o anió radical) o bipolarons (dicatió o dianió) segons el cas. 

La formació d’espècies aniòniques o catiòniques dependrà de si el polímer es 
redueix (guanya electrons) o s’oxida (perd electrons). 
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Figura 3.3. Representació d’un polaró i un bipolaró dins de la cadena del 
heterocicle. 

El dopant és el responsable del transport de la corrent a les cadenes 
polimèriques, actuant com a pont o connexió entre aquestes cadenes i permet 
que es produeixin l’oxidació i la reducció. 

Els agents dopants actuen com a donadors o acceptors de càrrega, repartint-la 
per la cadena. 
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CAPÍTOL 4: 

ELECTROPOLIMERITZACIÓ 

Tradicionalment s’ha descrit el procés de polimerització en tres etapes 
fonamentals: iniciació, propagació i finalització. La iniciació és l’etapa que es 
troba intrínsecament relacionada amb la catàlisis del procés i por succeir 
mitjançant les següents rutes: 

1. Radicals lliures 

2. Aniònica 

3. Catiònica 

4. Organometàl·lica (catalitzador Ziegler – Natta). 

Es pot observar que totes les rutes es podrien realitzar per via electroquímica 
amb cert grau de selectivitat, utilitzant elèctrodes com catalitzadors, amb 
l’avantatge de treballar a menors temperatures en fase heterogènia, minimitzant 
l’efecte d’augment de viscositat del medi i la dificultat en la remoció del 
monòmer, ocasionada per les altes temperatures usades en els processos de 
polimerització efectuats en fase heterogènia. 

El mètodes electroquímics han mostrat ser una bona eina en el desenvolupament 
i caracterització de nous materials i en alguns casos, eines úniques. Dins 
d’aquesta extensa àrea del nous materials podem ubicar els denominats metalls 
sintètics o polímers conductors. Aquests polímers sota determinades condicions 
poden tenir una alta conducció elèctrica i es poden ubicar en el interval dels 
conductors metàl·lics o del semiconductors. 

L’electropolimetizació és un procés de polimerització en el qual es fa passar un 
corrent a través d’una dissolució que conté un dissolvent, un electròlit y un 
monòmer. És un procés ràpid, en uns segons després d’iniciar el flux de corrent 
anòdica, l’elèctrode es comença a recobrir d’una pel·lícula negre. 

Els requeriments tecnològics no son restrictius, amb alguns monòmers és 
possible treballar en solucions aquoses amb temperatura i pressió ambiental, 
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sent la condició més limitant el fet que segons per quina aplicació es requereixi el 
film o pel·lícula l’atmosfera he de ser inert.  

El mecanisme de la polimerització sembla complexa degut a que quan s’estudia 
el comportament electroquímic  del monòmer variant el solvent, l’elèctrode o 
l’electròlit, s’arriba a resultats diferents: obtenció de productes no polimèrics, 
obtenció de polímers en dissolució o generació de pel·lícules polimèriques amb 
diferents propietats, per exemple, la conductivitat. 

El processos d’electropolimerització es poden estudiar des de dos punts de vista, 
el científic – teòric i el pràctic. 

Des del punt de vista científic, el flux de corrent anòdica a través d’un sistema 
electroquímic format per un monòmer, un dissolvent i un electròlit pot iniciar les 
següents reaccions: 

1. Formació d’una capa d’òxid sobre el metall (a partir de l’aigua emprada com a 
dissolvent o de l’aigua residual existent en el dissolvent orgànic). 

2. Oxidació del monòmer sobre el metall, o el metall – capa d’òxids. 

3. Oxidació del dissolvent. 

4. Oxidació de l’electròlit. 

Si es desenvolupa una polimerització amb recobriment de l’elèctrode, la 
naturalesa química d’aquest canvia després d’uns segons de polimerització 
convertint-se en un elèctrode polimèric. Les reaccions d’iniciació succeiran a 
diferents potencials sobre el nou elèctrode. Apareix una nova interfase metall- 
polímer.  

Es produiran noves reaccions con són l’oxidació del polímer i la degradació del 
polímer junt amb el procés global de polimerització. 

El procés de polimerització, iniciat amb la formació de radical catiònics a la 
superfície de l’elèctrode mitjançant la reacció descrita a (1). 

 (1) 

On M és el monòmer. 

Els radicals formats poden reaccionar entre ells per a obtenir dímers neutres que 
en presència de la corrent elèctrica formaran de nou radicals catiònics que 
reaccionaran amb les altres espècies monomèriques o oligomèriques presents, 
com es descriu a les equacions químiques 2 a 5: 
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On n és 2, 3, 4... i m és 1, 2, 3, 4... 

L’oxidació del polímer es dóna de forma paral·lela a la reacció de polimerització. 

 

 

 

Figura 4.1. Esquema de la formació del polímer sobre l’elèctrode 
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CAPÍTOL 5:TÈCNIQUES 

ELECTROQUÍMIQUES 

APLICADES 

 

Les tècniques electroquímiques, com el seu nom indica, es basen en el fenomen 
electroquímic, és a dir, en la relació existent entre l’electricitat i els canvis 
químics que es produeixen a les substàncies. 

Les reaccions redox són un tipus particular de reacció química que es caracteritza 
perquè hi ha un intercanvi d’electrons entre les substàncies que participen a la 
reacció. 

A totes les reaccions redox hi ha una substància que es redueix i una altre que 
s’oxida. L’oxidació suposa la pèrdua d’electrons per una substància, i la reducció, 
el guany d’electrons. 

El intercanvi d’electrons pot produir-se, com qualsevol altre reacció, directament 
en el sinus d’una dissolució en la que estan presents les espècies implicades. 
Però també és possible separar físicament les dues semireaccions, oxidació i 
reducció, construint una cel·la electroquímica, a la que l’intercanvi d’electrons es 
produeix a través d’un circuit extern a les dissolucions. 

La cèl·lula electrolítica és aquella que té una font externa que provoca la reacció 
redox a la cel·la. La caracterització d’un polímer conductor sol estar restringida a 
tècniques superficials, sent especialment utilitzats els mètodes electroquímics, 
òptics i espectroscòpics. Les tècniques electroquímiques, i entre elles, la 
ciclovoltamperometria, són particularment útils per a la caracterització. A partir 
d’aquesta és possible obtenir informació qualitativa i quantitativa del material, 
sent habitualment utilitzada per realitzar estudis preliminars de nous sistemes. 
La ciclovoltamperometria mostra els potencials als que els processos d’oxidació i 
reducció tenen lloc, el rang de potencial al que el solvent és estable i el grau de 
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reversibilitat i eficiència de la reacció. La ciclovoltamperometria també sol ser 
utilitzada per estudiar la influència de la naturalesa del ió dopant, la capacitat del 
material per emmagatzemar càrrega i la resposta a un potencial aplicat. Donada 
la naturalesa conductora d’aquests materials, la conductivitat superficial és 
també un dels paràmetres habituals de caracterització. A l’hora de caracteritzar 
materials compostos com termoplàstic-polímer conductor o elastòmer-polímer 
conductor són importants les anàlisis tèrmiques i els assajos mecànics. 

Hi ha unes tècniques més avançades, com ara la Ressonància Magnètica Nuclear 
(RMN), que dóna evidencies del tipus d’enllaç que es forma durant la 
polimerització i dóna detalls sobre el tipus de dopat. També es fa servir la X-ray 
Photoelectron Spectroscopy (XPS), però en menor mesura. Aquesta técnica també 
dóna informació important d’un nou polímer conductor, com la naturalesa de 
l’espècie dopant, el grau de dopart i els llocs de polimerització. L’estructura i 
morfologia del polímer es veuen molt afectades segons el mètode de síntesis que 
es duu a terme, per donar informació al respecte el microscopi electrònic 
d’escombrat (SEM) és una eina bàsica. El SEM també mostra la influència del 
dopat/desdopat a la morfologia del material, sobre la naturalesa fibril·lar o no del 
polímer, la cristal·linitat,... 

Les eines que es fan servir quan es tracta d’avaluar la capacitat de protegir 
contra la corrosió dels polímers conductors són les tècniques de monitoratge per 
corrent directa (DC) i corrent alterna (AC). 

5.1. Voltamperometries cícliques 
 

La ciclovoltamperometria és una de les tècniques electroquímiques més 
utilitzades ja que és una excel·lent eina d’anàlisi qualitatiu, però normalment no 
és una bona eina d’anàlisi quantitatiu. La seva principal avantatge és la seva 
capacitat per a caracteritzar un sistema electroquímic. Aquest anàlisi consisteix 
en discernir a quins potencials es troben les oxidacions dels monòmers. Per fer-
ho, s’han de comparar les ciclovoltamperometries de les solucions monomèriques 
amb les de les solucions en blanc. 

S’aplica una rampa de potencial a l’elèctrode de treball. Una vegada aconseguit 
el potencial màxim (Emàx), s’inverteix la rampa retornant el sistema al potencial 
inicial de treball. Es defineix la velocitat d’escaneig (v) com el canvi de potencial 
per unitat de temps (en mV/s) 

 

Figura 5.1. Evolució del potencial a una ciclovoltamperometria. 
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Quan la reacció que té lloc a l’elèctrode és reversible, la CV mostra pics a les 
dues rampes, la inicial i la de retorn (oxidació i reducció respectivament). A la 
Figura 5.2. es mostra les informacions més importants obtingudes a una 
ciclovoltamperometria: el pic de potencial anòdic o oxidatiu (Epa), el pic de 
potencial catòdic o reductor (Epc), el pic de corrent anòdica (Ipa) i el pic de 
corrent catòdica (Ipc). 

 

Figura 5.2. Resposta de l’intensitat de corrent en una 
ciclovoltamperometria 

Per a una reacció totalment reversible, la separació entre els dos potencials (ΔE) 
és: 

 

On: 

•  n és el nombre d’electrons intercanviats. 

 

Per reversible s’entén que la reacció és suficientment ràpida com per mantenir 
les concentracions de les formes oxidades i reduïdes en equilibri unes amb les 
altres a la superfície de l’elèctrode. En els casos de reaccions irreversibles, 
només s’observa un pic durant la rampa inicial. 

5.1.1. Ciclovoltamperometria de control 

 

La ciclovoltamperometria de control és la tècnica clau per a l’avaluació de la 
qualitat i de l’estabilitat electroquímica del parell redox dels polímers conductors. 
Per realitzar l’assaig és necessari haver generat primer el polímer de la forma 
habitual, al mateix elèctrode de treball. L’oxidació i reducció del polímer té lloc a 
una dissolució en blanc, és a dir, sense monòmer. Contindrà només la substància 
dopant, LiClO4, i el dissolvent, acetonitril. Els potencials que es fan servir 
normalment són majors que el de generació, al nostre cas serà de 1,6 V, per a 
un potencial de generació òptim de 1,4 V. 

L’observació dels resultats comprèn la realització d’un cicle redox i, a més, es 
valora l’evolució de 25 cicles successius, és a dir, el manteniment de la superfície 
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de les corbes catòdica i anòdica després de les successives oxidacions i 
reduccions. Si hi ha una gran disminució entre les corbes anòdica i catòdica d’un 
cicle al següent, vol dir que el parell redox és inestable, és a dir, el polímer cada 
cicle s’oxida i es redueix en menor proporció, el que fa que perdi electroactivitat. 
En canvi, si d’un cicle al següent la superfície entre les corbes anòdica i catòdica 
es manté constant, vol dir que el parell redox és electroquímicament estable. 

 

 

Figura 5.3. Voltamperograma de control d’una espècie electroactiva. 

 

5.2. Cronoamperometria 
 

La cronoamperometria és una tècnica electroquímica en la que es mesura en 
funció del temps la intensitat de corrent que flueix per un elèctrode de treball 
estacionari submergit en una dissolució i sotmès en un potencial constant. 

Si suposem que l’analit es pot reduir i que el potencial de l’elèctrode de treball es 
va fent cada cop més negatiu. Al principi no hi ha reducció. A un cert potencial es 
comença a reduir l’analit i en conseqüència augmenta el corrent. A mesura que el 
potencial es fa més negatiu, augmenta el corrent, això segueix succeint fins que 
no queda pràcticament analit a la superfície de l’elèctrode. Llavors, el corrent 
disminueix, encara que el potencial es faci més negatiu. El màxim de corrent és 
proporcional a la concentració de l’analit al sinus de la dissolució. 
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Figura 5.4. Evolució del potencial en una cronoamperometria 

L’elèctrode de treball, introduït a la dissolució, es sotmet a un potencial inicial E1, 
corresponent al potencial de doble capa elèctrica formada entre l’elèctrode i la 
dissolució. 

Quan es produeix el salt de potencial, la doble capa elèctrica ha d’ajustar-se al 
nou potencial E2, de tal manera que al recollir-se la variació de la densitat de 
corrent amb el temps, s’obté un gran pic inicial. 

A continuació, al anar-se oxidant l’espècie en qüestió, la seva concentració al 
sinus de la dissolució disminueix, amb el que disminueix la força impulsora del 
procés (que és la diferencia de concentració entre les immediacions de l’elèctrode 
i la concentració de la dissolució). És per aquest motiu que va disminuint el 
corrent, cada vegada migra menys monòmer cap a l’elèctrode. Aquesta variació 
de corrent es pot expressar amb l’equació de Cottrell: 

 

La primera part de l’equació correspon al corrent faràdic (if), i la segona al 
corrent capacitatiu (ic). Utilitzant potenciostats amb components de bona 
qualitat, ic  cau a 0 amb un temps inferior de 50μs, per això pot ser negligible per 
a temps més llargs. A la Figura 5.5. es pot observar la variació de corrent 
capacitatiu i el corrent faràdic en funció del temps. 
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Figura 5.5. Resposta de la intensitat de corrent en una 
cronoamperometria 

El corrent capacitatiu ve donat per: 

 

En una cel·la electroquímica, R és la resistència de la dissolució i és independent 
de l’àrea de l’elèctrode, i C és la capacitat de la doble capa, directament 
proporcional a l’àrea de l’elèctrode. El corrent faràdic (if) és també proporcional a 
l’àrea de l’elèctrode, per això es pot afirmar que el quocient if/ic sempre 
incrementa quan l’àrea disminueix. 
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CAPÍTOL 6: 

INTRUMENTAL DE 

LABORATORI 

En aquest capítol s’exposa el instrumental usat pel projecte, necessari per 
generar les partícules metàl·liques de Cu, el polímer i per determinar les 
propietats físiques i electroquímiques dels materials generats. 

6.1. Cel·la electroquímica 
 

Hi ha dos tipus de cel·les electroquímiques, cel·les galvàniques o cel·les 
electrolítiques. En el projecte s’ha emprat una cel·la electrolítica tant per la 
generació del polímer com per la electrodeposició del Cu a sobre d’aquest. 

6.1.1. Cel·la electrolítica 

La electròlisi és el procés d'impulsar una reacció en sentit oposat al espontani 
mitjançant el corrent elèctric. Per tant, una cel·la electroquímica és una pila 
electroquímica en què s'utilitza un corrent elèctric d'una font externa per 
impulsar una reacció química no espontània. 

L'oxidació es produeix a l'ànode i la reducció en el càtode, els electrons viatgen a 
través d'un cable conductor extern de l'ànode al càtode, els cations es mouen a 
través de l'electròlit cap al càtode i els anions cap l'ànode. No obstant això a 
diferència amb les piles galvàniques, els electrons són impulsats a través del 
cable en un sentit predeterminat mitjançant un corrent subministrada per una 
font d'alimentació externa, provocant l'oxidació en un elèctrode i la reducció en 
l'altre: 
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Figura 6.1. Cel·la electrolítica 

A més, hi ha altres diferències fonamentals respecte les piles com que els 
elèctrodes solen compartir el mateix compartiment, hi sol haver un electròlit i les 
concentracions i pressions solen estar allunyades a les estàndard. 
El potencial subministrat a una cel·la electrolítica ha de ser com a mínim igual al 
d'una reacció espontània inversa (o d'una pila) i a més aplicar un potencial 
addicional que varia segons l'elèctrode i que rep el nom de sobrepontencial. Si a 
la solució hi ha més d'una espècie susceptible de ser reduïda, es redueixen 
preferentment les espècies amb major potencial. S'aplica el mateix principi per a 
l'oxidació. 

La quantitat de producte produït per una reacció d'electròlisi es calcula a partir 
de la Llei de Faraday de l'electròlisi, de la intensitat de corrent i el temps durant 
el qual flueix aquest corrent: 

Càrrega subministrada (c) = intensitat de corrent (A) x temps (s) 

on 1 A = 1C • s-1 i per tant: 

mols d'e-= càrrega subministrada (c) / F 

i F és una constant igual a 9,6485 • 10-4C • mol-1 

 

6.2. Elèctrodes 
Tant per realitzar l’electropolimerització com per fer l’electrodeposició del Cu són 
necessaris 3 elèctrodes diferents amb funcions diferents. Durant el procés és 
importat que els elèctrodes no es toquin per tal que corrent elèctric vagi per la 
dissolució i així obtenir els productes desitjats. 

6.2.1. Elèctrode de treball 

Es on te lloc la reacció desitjada, en aquest estudi s’ha utilitzat un elèctrode 
d’acer inoxidable ja que és un material adequat per aquest procés degut a que la 
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seva oxidació és mínima en el potencials de treball i no influeix en la reacció 
química formant reaccions secundaries indesitjades que puguin afectar als 
resultats. Econòmicament son més viables que utilitzar elèctrodes d’altres 
materials con el platí. 

En el procés, durant l’electropolimetizació l’elèctrode de treball correspon a 
l’ànode de la cel·la electrolítica ja que és una oxidació. Durant l’electrodeposició 
del Cu, la polarització s’ha d’invertir i l’elèctrode de treball és el càtode perquè el 
Cu es redueix per formar coure metàl·lic. Per seleccionar si l’elèctrode de treball 
és el càtode o l’ànode ho fem a través del potenciostat.  

6.2.2. Contra Elèctrode 

Aquest elèctrode és necessari per tancar el circuït elèctric. També és fabricat en 
acer inoxidable i correspondrà al càtode o l’ànode depenent del procés que es 
realitzi. 

Durant la generació de polímer i les ciclovoltamperometries s’ha de vigilar si es 
dipositen sals de Liti procedents de l’electrolit que farien obtenir mals resultats. 
Per això és molt important netejar-lo després de cada ús.  

6.2.3. Elèctrode de referència 

 

L’elèctrode de referència no està implicat en el procés d’oxidació-reducció. A la 
major part de les aplicacions electroanalítiques és desitjable que el potencial d’un 
dels elèctrodes sigui conegut, constant i completament insensible a la composició 
de la solució en estudi. Aquesta és la funció de l’elèctrode de referència, 
controlar en tot moment el potencial de la dissolució. Al nostre cas, l’elèctrode de 
referència és d’AgCl que consisteix en un elèctrode de plata submergit en una 
dissolució de clorur de potassi que ha estat saturada de clorur de plata.  

 

Figura 6.2. Elèctrode referència, Contra elèctrode i elèctrode de treball 
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6.3. Potenciostat / Galvanostat 
Per realitzar l’estudi s’ha utilitzat el Potenciostat / Galvanostat marca AUTOLAB 
model PGSTA 101 que permet la realització de mesures de potencial elèctric i 
d’intensitat de corrent en cel·les electroquímiques. 

L’aparell és controlat a través d’un software anomenat NOVA que està instal·lat 
en un ordinador annex, amb aquest programa es poden controlar el paràmetres 
del procés i enregistrar els resultats obtinguts. 

Del Potenciostat/Galvanostat surten 4 cables, 3 per poder connectar els 
elèctrodes i un quart que és la presa de terra. 

 

Figura 6.3. Potenciostat / Galvanostat marca AUTOLAB model PGSTA 
101 
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6.4. Microscopi de feix d’ions focalitzats 
El microscopi de feix d’ions focalitzats (FIB/SEM) marca Zeiss Neon40 amb doble 
columna iònica y electrònica s’utilitza per observar i estudiar l’estructura 
morfològica dels polímers a escala micromètrica i nanomètrica. 

L’ús d’aquest instrument ha estat realitzat per terceres persones degut a 
necessitat d’una autorització especial per utilitzar-lo. 

 

Figura 6.4. Microscopi de feix d’ions (FIB/SEM) Zeiss Neon 40 
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CAPÍTOL 7: MÈTODES 

DE CÀLCULS 

En aquest capítol s’exposen els mètodes de càlcul utilitzats per determinar les 
propietats físiques i electroquímiques dels compostos estudiats.  

 

7.1. Densitat 
El càlcul de la densitat es realitza amb el mètode físic de la flotació, és a dir 
s’observarà el comportament de la mostra dins d’un dissolvent o mescla de 
dissolvents de densitat coneguda. 

La mostra es pot comportar de 3 maneres: 

• S’enfonsa en el dissolvent i es diposita en el fons (ρmostra>ρdissolvent) 

• Es manté suspesa dins del dissolvent sense caure (ρmostra=ρdissolvent) 

• Sura i es queda en la superfície (ρmostra<ρdisolvent) 

Per determinar la densitat es preparen matrassos aforats amb dissolucions de 
dos dissolvents a diferent concentració per trobar en quina concentració la 
mostra queda suspesa en el medi, el dos dissolvents emprats hauran de ser un 
amb la densitat més elevada (la mostra sura en aquest dissolvent) i l’altre amb 
densitat més petita (la mostra s’enfonsa en aquest dissolvent). Un cop trobada la 
dissolució amb la densitat igual a la de la mostra, aquesta es pesa i es compara 
amb el pes del mateix volum d’aigua destil·lada, per això prèviament s’ha de 
tarar el matràs emprat i pesat ple d’aigua destil·lada. Per realitzar el càlcul 
s’utilitza la següent formula: 
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On Md és pes del matràs amb la dissolució, M1 és el pes del matràs amb aigua 
destil·lada i M0 és el pes del matràs buit. 

 

7.2. Relació massa – càrrega 
Per determinar la relació entre la massa del producte obtingut i càrrega que 
conté al generar-lo electroquímicament s’ha de realitzar un estudi estadístic. 

En aquest estudi es pesen la varies mostres amb una balança de precisió de 10-6 
i es relaciona la massa determinada amb la càrrega de generació de la mostra. 
Amb aquestes dades s’obté una recta de regressió del tipus “Y=aX+b” on “a” és 
la relació massa/càrrega. 

 

Figura 7.1. Exemple de gràfic de relació massa càrrega 

 

 

7.3. Estabilitat elèctrica 
L’estabilitat elèctrica d’un polímer conductor es una propietat que mesura com 
varia l’electroactivitat d’aquest quan es sotmet a cicles d’oxidació reducció. 

Per calcular aquesta propietat electroquímica es realitzar una 
ciclovoltamperometria d’un nombre determinat de cicles i es determinar la 
càrrega màxima de cada un del cicles. La càrrega màxima obtinguda en cada 
cicle es divideix per la càrrega màxima del cicle inicial i s’obté un percentatge. El 
polímer inicialment té un 100% d’estabilitat elèctrica i aquesta va disminuint a 
mesura que el polímer es degrada degut al cicles d’oxidació reducció. Com 
menys disminueixi el percentatge més estabilitat elèctrica tindrà el polímer. 
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7.4. Conductivitat 
Per realitzar el càlcul de la conductivitat d’un polímer conductor, és necessari 
generar mostres de les quals es mesura la seva resistència elèctrica, i mitjançant 
el càlcul junt amb les dades obtingudes en l’estudi de massa/càrrega podem 
determinar la conductivitat de cada una de les mostres. 

La conductivitat d’un material és per definició la inversa de la seva resistivitat 
específica. La resistivitat específica es defineix con el quocient entre el camp 
elèctric i la densitat del mateix. Si la resistivitat es mesura en Ω/cm, les uni tats 
de conductivitat son Ω-1/cm o el que és el mateix S/cm (siemens/centímetre). 

E càlcul de la conductivitat es realitza de la següent manera, a partir de les 
dimensions del film (figura XX). 

 

 

Figura 7.2. Dibuix esquemàtic d’un film de polímer conductor 

Coneixent l’amplada del film (a) i la seva longitud (l), la relació massa/càrrega, 
la càrrega de polimerització de cada film, la densitat i la resistència en ohms, es 
pot deduir la conductivitat del material, partint de: 

( )ha
l

s
l

s
lR

p ⋅
=






== ·1·1·
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ρ  

On: 

sp= a·h   (a = amplada del film; h = espesor o grossor del film) 

ρ= resistivitat específica, inversa de la conductivitat específica σ 

Aïllem R (resistència llegida en el multímetre): 

ps
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Sabem l’amplada i la llargada, però h, el grossor del film no. La podem obtenir 
aïllant-la de la primera fórmula, de forma que: 

a
s

h p=  
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La superfície de la proveta es pot obtenir coneixent el volum de la mateixa i la 
longitud 

l
V

s p
p =  

El volum el coneixem a partir de la massa del polímer i de la seva densitat: 

[ ]3
3 )(
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cm
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V
cop
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p ==

ρ
 

 

La densitat del polímer (ρ cop) s’ha determinat per flotació en dissolvent, y la 
massa (mcop) a partir de la relació massa/càrrega, de forma que és igual a: 

erizaciónpo
total

e
cop Q

Q
m

s
sm lim××=  

 

On se es la superfície efectiva del film (és a dir, la superfície de la part de la 
cara del film on s’ha realitzat la medició), i ve donada per la següent equació: 

 

lase ⋅=  

 

La càrrega de polimerització (Qpolimerización) s’obté de cada cronoamperometria de 
generació, i correspon a l’àrea de sota la corba (es calcula per integració, el 
programa NOVA et dona la dada directament), i stotal  és la superfície total de 
l’elèctrode que s’ha submergit en la cel·la per a ser recobert de polímer (llargada 
per amplada per 2 cares de l’elèctrode). 

A partir d’aquí es substitueixen les dades fins a obtenir σ. 
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CAPÍTOL 8: MÈTODE 

EXPERIMENTAL 

A continuació es descriuen tots el experiments realitzats, per cada un d’ells es 
cita el material de laboratori emprat, reactius químics i procediments seguits. 

8.1. Electrodeposició de Coure 
L’objectiu d’aquesta successió d’experiments és determinar les condicions més 
adequades de generar Cu metàl·lic tenint en compte que després es voldrà 
realitzar aquesta generació sobre un film de PNMPy. Per tant es busca la forma 
menys agressiva pel film de PNMPy. 

Aquestes condicions seran aquelles que comportin un potencial de reducció 
menor i un temps de generació més curt, i es pugin generar en un medi el més 
semblant possible en el que te lloc la polimerització de N-Metilpirrol, que són 
utilitzant de dissolvent Acetonitril i Perclorat de Liti com a dopant. 

Per trobar aquestes condicions es realitzen proves a diferents concentracions de 
CuCl2, que és la sal utilitzada per la generació de Cu, amb LiClO4 i es realitzen en 
aigua destil·lada i en Acetonitril com a dissolvent. 
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8.1.1. Materials de laboratori 

Material Quantitat 

Matràs aforat de 100ml 1 

Pesa substàncies 2 

Espàtula 1 

Compta gotes 1 

Vas de precipitats de 100ml 1 

Flascó rentador 1 

Embut 1 

Taps per Matràs i per cel·la 6 

Cel·la electrolítica de 100ml 1 

Elèctrodes d’acer inox 6 

Elèctrode de referència AgCl 1 

Barbotejador amb clau de pas 1 

Suport metàl·lic 1 

Nou 1 

Pinça 1 

Vidre de rellotge 2 

Tot el material de vidre utilitzat, prèviament a realitzar els experiments s’han 
netejat amb acetona i deixat assecar en l’estufa a 80ºC per eliminar el màxim 
possible la presencia d’humitat. 

8.1.2. Aparell utilitzats 

Material Quantitat 

Balança de precisió 10-4 1 

Estufa a 80ºC 1 

Potenciostat /galvanostat 1 

Ordinador  1 

8.1.3. Productes químics utilitzats 

Reactius: 

• Clorur de Coure (CuCl2) 

• Perclorat de liti (LiClO4) 

Dissolvent: 

• Aigua destil·lada (H2O) 

• Acetonitril (CH3CN) 
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Dissolvent de neteja: 

• Acetona (CO(CH3)2) 

• Aigua destil·lada (H2O) 

Gasos: 

• Nitrogen (N2) 

8.1.4. Procediment de treball 

Primer de tot es treu el material de vidre de l’estufa i els reactius per deixar-los 
refredar. 

Un cop fred el material, es prepara una dissolució 100ml de CuCl2 i de LiClO4 a la 
concentració escollida en un matràs aforat. El dissolvent utilitzat dependrà de 
l’estudi que s’estigui realitzant (aigua destil·lada o acetonitril). 

Amb el pesos molar de cada substància i el volum de dissolució que s’ha de 
preparar i la concentració a la que es vol treballar es calcula el pes de cada 
reactiu necessari amb la següent equació: 

 

Els pesos moleculars són els següents: 

• CuCl2 =134,47 g/mol 

• LiClO4 =106,43 g/mol 

El pesos necessaris per a 100ml de dissolució: 

 

Concentració 
CuCl2 (mol/L) 

CuCl2 (g) LiClO4 (g) 

0,01 0,1344 1,0643 

0,02 0,2688 1,0643 

0,04 0,5376 1,0643 

Sempre es treballarà a una concentració 0,1M de LiClO4 que es la mateixa 
concentració de dopant que es fa servir en l’electropolimerització del N-
Metilpirrol. 

Es tara el pesasubstàncies en la balança i es realitza la pesada de LiClO4, s’aboca 
dins del matràs aforat i es renta el pesasubstàncies amb una mica de dissolvent 
per arrossegar les restes de LiClO4. S’afegeix una mica més de dissolvent a dins 
del matràs i s’agita per diluir tot el LiClO4. Es repeteix l’operació amb el CuCl2.Un 
cop diluïdes les dues sals, s’enrasa el matràs aforat amb l’ajut del comptagotes. 

El següent pas és posar la cel·la electroquímica en el suport metàl·lic i subjectar-
la amb la pinça. Es transfereix la dissolució a la cel·la, amb l’ajut de l’embut, i 
s’introdueixen els elèctrodes (elèctrode de treball, contra elèctrode i elèctrode de 
referència) i el borbollejador, no és important la posició d’aquest mentre no es 
toquin en el interior de la cel·la, es taponen els orificis lliures del la cel·la. Es 
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connecta el borbollejador a la presa de nitrogen i s’obre la clau de pas fins que 
comenci a borbollejar la dissolució de dins la cel·la, és important que el 
borbolleig sigui constant però no excessiu, es deixa durant 10 minuts per crear 
una atmosfera inert dins la cel·la. 

Metre està borbollejant el nitrogen, es posa en marxa l’Autolab (postenciostat / 
galvanostrat) i s’executa en l’ordinador el programa Nova el qual permet ajustar 
el paràmetres de treball en la cel·la electrolítica. En aquest cas es tria el 
procediment “cronoampreometria” i s’ajusta un potencial de treball negatiu, 
aquest ha de ser negatiu perquè d’aquesta manera l’elèctrode de treball és el 
càtode que és on es vol que el Cu es dipositi. Es treballa amb un potencial 
superior a -0,34V ja que aquest és el potencial de reducció del Cu2+ a Cu. El 
temps de duració s’ajusta entre 30 i 60 s. La finalitat és trobar el potencial més 
petit i el temps més curt en que es diposita una capa visible de Cu en l’elèctrode 
de treball. 

Passats els 10 minuts de borbolleig del nitrogen es tanca la clau de pas i es 
connecten les connexions elèctriques als elèctrodes de la cel·la electroquímica de 
la següent manera: cable vermell elèctrode de treball, cable blau elèctrode de 
referència, cable negre contra elèctrode i cable verd es connecta al suport 
metàl·lic per que faci de presa a terra. Fetes totes les connexions es dona l’odre 
al programa Nova d’iniciar el procediment seleccionat. 

Finalitzat el temps del procediment s’ha d’observar en l’elèctrode de treball un 
capa de color vermellós típica del coure. 

Repetir l’electrodeposició del Cu canviat l’elèctrode de treball i les condicions, 
ajustant temps i potencial del potenciostat-galvanostat, fins determinar el 
potencial menor i el temps més curt per generar una capa visible de coure per la 
dissolució preparada. 

8.1.5. Finalització de l’experiment 

Es procedeix a desmuntar i netejar tot el material utilitzat seguint el següent 
ordre: 

1. Desconnectar els elèctrodes i tanca la clau de pas del nitrogen 

2. Retirar els elèctrodes i el borbollejador i netejar-los, l’elèctrode de referència 
sols amb aigua destil·lada. 

3. Abocar la dissolució residual en un envàs destinat a residus de solucions 
aquoses amb metalls, si s’ha treballat amb aigua, o dissolvent orgànics 
halogenats, si s’ha treballat amb acetonitril. 

4. Netejar tot el material de la seguit aquest passos: netejar amb aigua de 
l’aixeta, després amb aigua destil·lada i finalment amb acetona. 

5. Posar tot el material de vidre en l’estufa. 
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8.2. Generació de PNMPy amb Cu 
L’objectiu d’aquest experiment és aconseguir generar un film de PNMPy amb 
partícules de Cu i comprovar que és possible dipositar aquestes partícules 
electroquímicament. 

La tècnica emprada és la generació capa a capa. 

Per la generació de la capa de PNMPy es fan servir condicions determinades en 
treballs anteriors que són, concentració de monòmer de 0’01M, concentració de 
dopant (LiClO4) 0,1M, potencial de 1,4V i temps de 120 s i 180 s. 

Per la generació de la capa de Cu es fan servir les condicions determinades en el 
experiments anteriors del punt 8.1 i exposades en el resultats Capítol 9, que 
són: dissolució de 100ml de CuCl2 0,01 M i LiClO4 0,1 M en aigua destil·lada, 
potencial de -0’6V i temps de generació 60 s i 120 s. 

8.2.1. Material de laboratori 

Material Quantitat 

Matràs aforat de 100ml 1 

Matràs aforat de 50ml 1 

Pesa substàncies 3 

Espàtula 1 

Compta gotes 2 

Pipeta Pasteur 1 

Vas de precipitats de 100ml 2 

Tubs d’assaig 6 

Flascó rentador 1 

Embut 2 

Taps per Matràs i per cel·la 10 

Cel·la electrolítica de 100ml 1 

Cel·la electrolítica de 50ml 1 

Elèctrodes d’acer inox 2 

Elèctrode de referència AgCl 1 

Barbotejador amb clau de pas 1 

Suport metàl·lic 2 

Nou 2 

Pinça 2 

Vidre de rellotge 2 

Tot el material de vidre utilitzat, prèviament a realitzar els experiments s’ha 
netejat amb acetona i deixat assecar en l’estufa a 80ºC per eliminar el màxim 
possible la presencia d’humitat. 
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8.2.2. Aparells utilitzats 

Material Quantitat 

Balança de precisió 10-4 1 

Estufa a 80ºC 1 

Potenciostat /galvanostat 1 

Ordinador  1 

8.2.3. Productes químics utilitzats 

Reactius: 

• Clorur de Coure (CuCl2) 

• Perclorat de liti (LiClO4) 

• N-metilpirrol (C6H6O2S) 

Dissolvents: 

• Aigua destil·lada (H2O) 

• Acetonitril (CH3CN) 

Dissolvent de neteja: 

• Acetona (CO(CH3)2) 

• Aigua destil·lada (H2O) 

Gasos: 

• Nitrogen (N2) 

 

8.2.4. Procediment de treball 

 

Primer de tot es treu el material de vidre de l’estufa i els reactius per deixar-los 
refredar. 

Es preparen dues dissolucions, 100 ml de CuCl2 0,01 M i LiClO4 0,1 M en aigua i 
50 ml de NMPy 0,01 M i LiClO4 0,1 M en acetonitril. 

Per preparar la primera dissolució es segueixen el passos explicats en 
l’electrodeposició del Cu (punt 8.1). 

Per la segona dissolució, es calculen els pesos necessaris de monòmer i electròlit 
amb la següent formula: 
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Els pesos moleculars són els següents: 

• LiClO4 (sal)=106,43 g/mol 

• N-Metilpirrol (monòmer) = 81 g/mol 

Pesos necessaris per 50ml de dissolució: 

• LiClO4 (sal)=0,5322 g/mol 

• N-Metilpirrol (monòmer) = 0,0405 g/mol 

• El passos a seguir son, primer es prepara un vas de precipitat amb uns 
50ml d’acetonitril aproximadament. 

• Es tara una pesasubstàncies i es realitza la pesada del LiClO4, es 
transfereix la sal dins d’un matràs aforat de 50ml i es renta el 
pesaubstàncies amb una mica d’acetonitril amb l’ajut d’un comptagotes 
per tal d’arrossegar del tot el LiClO4 dins del matràs. S’afegeix una mica 
més d’acetonitril al matràs i s’agita perquè es dilueixi. 

• Es posa un altre pesasubstàncies en la balança i es tarar. Es pipeteja una 
petita quantitat de monòmer, amb la pipeta Pasteur, i es diposita al 
pesasubstàncies per realitzar la pesada. S’ha de tenir cura perquè la 
quantitat a pesar és molt petita i a més a més el monòmer és molt volàtil. 
Ràpidament s’aboca el monòmer al matràs aforat que conté la solució de 
LiClO4 i es renta el pesasubstàncies amb acetonitril perquè arrossegui tot 
el monòmer dins del matràs. S’enrasa el matràs aforat amb l’ajut d’un 
comptagotes. 

• Un cop es tenen fetes les dissolucions, es preparen les dues cel·les 
electroquímiques posant el suports metàl·lic i subjectant-les amb les 
pinces. En la cel·la de 50ml s’aboca la solució de monòmer i en la cel·la de 
100ml la solució de CuCl2, es posen taps a tots el orificis. 

• Primer es comença generant el film de polímer per tant es posen els 
elèctrodes i borbollejador en la cel·la que conté la solució de monòmer. Es 
connecta el nitrogen i s’obre la clau de pas perquè comenci a borbollejar, a 
d’estar 10 minuts passant nitrogen per crear una atmosfera inert.  

• Mentrestant, es connecta el potenciostat-galvanostat i l’ordinador i 
s’executa el programa Nova. S’ajusten en el programa el paràmetres de la 
electrogeneració, que en aquest cas són: Cronamperometria de 1,4V i 180 
s de duració. En aquest cas el potencial és positiu perquè el monòmer 
s’oxida i per tant volem que elèctrode de treball sigui l’ànode. 

Passats el 10 min. de borbolleig podem tancar la clau de pas del nitrogen i 
connectar les connexions als elèctrodes com s’ha indicat en l’apartat 8.1.4. Fetes 
totes les connexions es dona l’odre al programa Nova d’iniciar el procediment 
seleccionat. 

Finalitzada l’electropolimerització s’haurà creat una capa de polímer en l’extrem 
submergit de l’elèctrode de treball. Es retira l’elèctrode amb polímer, tapant 
ràpidament el forat de la cel·la perquè no entri aire, i es guarda en un tub 
d’assaig amb acetonitril. 
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Es repeteix el procediment per generar totes les mostres necessàries, 
normalment 3 ó 4. 

Un cop generada la capa de PNMPy es procedeix a generar la capa de Cu en 
l’altra cel·la que es té preparada. El procediment de generació és igual al descrit 
en el punt 8.1 però utilitzant com a elèctrode de treball l’elèctrode recobert de 
PNMPy. 

A tenir en compte que l’elèctrode només s’ha d’introduir fins on tingui polímer 
adherit i un cop finalitzada la capa de Cu es te que tornar a guardar la mostra en 
acetonitril. 

Depenent de la mostra que es vulgui crear es farà una tercera capa de PNMPy o 
no. 

8.2.5. Finalització de l’experiment 

Es procedeix a desmuntar i netejar tot el material utilitzat seguint el següent 
ordre: 

1. Desconnectar els elèctrodes i tancar la clau de pas del nitrogen 

2. Retirar els elèctrodes i el borbollejador i netejar-los; l’elèctrode de referència 
sols amb aigua destil·lada. 

3. Abocar la dissolució residual en un envàs destinat a residus de solucions 
aquoses amb metalls, la dissolució de CuCl2 i LiClO4 en aigua, i a l’envàs de 
dissolvents orgànics halogenats, la dissolució de NMPy i LiClO4 en acetonitril. 

4. Netejar tot el material seguint aquest passos: netejar amb aigua de l’aixeta, 
després amb aigua destil·la i finalment amb acetona. 

5. Posar tot el material de vidre en l’estufa. 

 

 

 

8.3. Generació de PNMPy desdopat 
L’objectiu d’aquest experiment es generar mostres de PNMPy sense Cu però que 
han sofert un tractament similar al de les mostres amb Coure per poder 
analitzar-les i determinar l’efecte del Cu en el PNMPy. 

Per tant, el generen mostres amb una capa de PNMPy i després es sotmeten a un 
potencial de reducció de -0,6V durant 60s en una dissolució de LiClO4 0,1 molar, 
procés idèntic al que rep el polímer quan se li diposita Cu.  

Un cop rebut aquesta reducció en algunes mostres s’afegeix una capa de polímer 
a sobre i altres no per poder comparar resultats. 

8.3.1. Materials 

Iguals als descrits en el Punt 8.2.1. 
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8.3.2. Aparells utilitzats 

Iguals al descrits en el Punt 8.2.2. 

8.3.3. Productes químics utilitzats 

Reactius: 

• Perclorat de liti (LiClO4) 

• N-metilpirrol (C6H6O2S) 

Dissolvents: 

• Aigua destil·lada (H2O) 

• Acetonitril (CH3CN) 

Dissolvent de neteja: 

• Acetona (CO(CH3)2) 

• Aigua destil·lada (H2O) 

Gasos: 

• Nitrogen (N2) 

 

8.3.4. Procediment de treball 

El procediment a seguir és exactament igual al descrit en el Punt 8.2.4 però 
utilitzant una dissolució de LiClO4 0,1 M només en comptes de la dissolució de 
LiClO4 0,1 M i CuCl2 0,01 M que es fa servir per la generació de la capa de Cu. 

8.3.5. Finalització de l’experiment 

Els passos a seguir per finalitzar estan descrit en el punt 8.2.5. 

8.4. Electroactivitat/Estabilitat elèctrica 
L’objectiu d’aquest experiment és determinar l’electroactivitat i l’estabilitat 
elèctrica dels diferents tipus de mostres preparades amb el mètodes descrits 
anteriorment.  

En aquest apart es descriu els materials, reactius i aparells necessaris per 
determinar aquests dos paràmetres partint de mostres ja creades. 



Millora de la conductivitat elèctrica i de les propietats electroquímiques de polímers conductors amb partícules 
metàl·liques i/o òxids metàl·lics disperso 

 - 43 - 

 

8.4.1. Material de Laboratori 

Material Quantitat 

Matràs aforat de 100ml 1 

Pesa substàncies 2 

Espàtula 1 

Compta gotes 1 

Vas de precipitats de 100ml 1 

Flascó rentador 1 

Embut 1 

Taps per Matràs i per cel·la 6 

Cel·la electrolítica de 100ml 1 

Elèctrodes d’acer inox 6 

Elèctrode de referència AgCl 1 

Barbotejador amb clau de pas 1 

Suport metàl·lic 1 

Nou 1 

Pinça 1 

Vidre de rellotge 2 

Tot el material de vidre utilitzat, prèviament a realitzar els experiments s’han 
netejat amb acetona i deixat assecar en l’estufa a 80ºC per eliminar el màxim 
possible la presencia d’humitat. 

8.4.2. Aparells utilitzats 

Material Quantitat 

Balança de precisió 10-4 1 

Estufa a 80ºC 1 

Potenciostat /galvanostat 1 

Ordinador  1 

8.4.3. Productes químics utilitzats 

Reactius: 

• Perclorat de liti (LiClO4) 

Dissolvents: 

• Aigua destil·lada (H2O) 

Dissolvent de neteja: 

• Acetona (CO(CH3)2) 
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• Aigua destil·lada (H2O) 

Gasos: 

• Nitrogen (N2) 

 

8.4.4. Procediment de treball 

 

Primer de tot es treu el material de vidre de l’estufa i els reactius per deixar-los 
refredar. 

Es prepara una dissolució de 100ml de LiClO4 0,1 M en agua, seguint els passos 
descrits en l’anterior experiment. Es transfereix la dissolució a la cel·la 
electroquímica i s’introdueix el contraelèctrode, l’elèctrode de referència i el 
borbollejador. Es connecta al nitrogen i s’obre la clau de pas perquè borbollegi 
durant 10 min.  

Mentrestant, s’estableixen les connexions al potenciostat-galvanostat dels 
elèctrodes, l’ordinador i s’executa el programa Nova. Per determinar 
l’electroactivitat i l’estabilitat elèctrica és necessari fer una ciclovoltaperometria, 
per tant, s’escull en el programa aquest procediment i s’ajusten el rang 
d’escombrat, en aquest estudi s’ha utilitzat de -0,5V a 1,6V, i el nombre de 
cicles, en aquest cas 30 cicles complerts, en el programa s’ha d’indicar el doble 
perquè compta com un mig cicle d’anada i una altre mig de tornada. 

Passat els temps de borbolleig del nitrogen es tanca la clau de pas del gas i 
seguidament s’introdueix l’elèctrode de treball amb la mostra que es vol 
analitzar, s’ha d’introduir l’elèctrode fins que la solució cobreixi just la mostra. 

Es connecta el potenciostat-galvanostat i s’iniciar la ciclovotamperometria.  

Durant el procés, el programa Nova enregistrarà tots els potencials de reducció i 
oxidació de la mostra i els mostrarà en la pantalla en forma de gràfic. Aquests 
s’utilitzaran per determinar el potencial màxim de cada cicle (electroactivitat) i 
com varia en cada cicle (estabilitat elèctrica). 

Finalitzada la ciclovoltamperometria, es retira la mostra i es neteja el contra 
elèctrode per eliminar possibles restes d’òxids de l’electròlit que afectarien als 
resultats de les següents mostres a analitzar. 

8.4.5. Finalització de l’experiment 

 

Es procedeix a desmuntar i netejar tot el material utilitzat seguint el següent 
ordre: 

1. Desconnectar els elèctrodes i tancar la clau de pas del nitrogen 

2. Retirar els elèctrodes i el borbollejador i netejar-los; l’elèctrode de referència 
sols amb aigua destil·lada. 

3. Abocar la dissolució residual en un envàs destinat a residus de solucions 
aquoses amb metalls. 
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4. Netejar tot el material seguint aquests passos: netejar amb aigua de l’aixeta, 
després amb aigua destil·lada i finalment amb acetona. 

5. Posar tot el material de vidre en l’estufa. 
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CAPÍTOL 9:RESULTAT 

EXPERIMENTALS 

En el present capítol es mostren tots els experiments realitzats i les dades 
obtingudes. 

El pla de treball seguit es mostra en el següent diagrama: 

 

Figura9.1. Diagrama d’estudis realitzats 
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9.1. Electrodeposició del Cu 

9.1.1. Electrodeposició de Cu en aigua 

Les condicions d’operació son: dissolució electrolítica de CuCl2 0,01M i LiClO4 
0,1M en aigua, els potencials utilitzats, els temps i el resultats qualitatius 
obtinguts es mostren en la següent taula: 

Taula 9.1. Resultats en aigua 

Mostra Potencial (V) Temps (s) Observacions 

A1 -2,0 30 Es diposita Cu 

B1 -1,8 30 Es diposita Cu 

C1 -1,6 30 Es diposita Cu 

D1 -1,2 30 Es diposita Cu 

E1 -1,0 30 Es diposita Cu capa molt fina 

F1 -0,8 30 Es diposita Cu capa molt fina 

G1 -0,6 30 Es diposita Cu capa no uniforme 

H1 -0,5 30 Es diposita Cu capa no uniforme 

I1 -0,4 60 Es dipositen petites traces de Cu 

J1 -0,45 60 Es dipositen petites traces de Cu 

K1 -0,5 60 Es diposita Cu capa no uniforme 

L1 -0,6 60 Es diposita Cu capa molt fina 

 
Es determina que per aquesta dissolució el potencial i temps mínim necessari per obtenir 
una capa uniforme de Cu en l’elèctrode de treball de -0,6V i 60s, segons resultats de la 
mostra L1. La capa obtinguda és molt fina i d’un color vermelló típic del Cu. 

9.1.2. Electrodeposició de Cu en acetonitril 

Les condicions d’operació son: dissolució electrolítica de CuCl2 0,01M i LiClO4 
0,1M en acetonitril, els potencials utilitzats, els temps i el resultats qualitatius 
obtinguts es mostren en la següent taula: 

Taula 9.2. Resultats en acetonitril 

Mostres Potencial (V) Temps (s) Observacions 

A2 -0,9 60 No hi ha deposició 

B2 -1,5 60 Deposició negre sense aspecte de Cu 

C2 -1,2 60 Deposició negre sense aspecte de Cu 

E2 -1,1 60 Deposició negre sense aspecte de Cu 

F2 -1,0 60 Deposició negre sense aspecte de Cu 

G2 -0,9 60 No hi ha deposició 
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Es determina que per aquesta dissolució el potencial i temps mínim necessari per obtenir 
una capa de deposició en l’elèctrode de treball de -1,0V i 60s, segons resultats de la 
mostra “F2”. 
La capa obtinguda és color negre i no te aspecte de Cu, com seria necessari emprar 
mètodes analítics per determinar la naturalesa de la capa obtinguda es descarta la 
utilització de l’acetonitril com a dissolvent. A més el potencial necessari per que hi hagi 
electrodeposició és més elevat que en el cas de la dissolució en aigua. 
 

9.2. Estudi electroactivitat i estabilitat elèctrica 
Les proves de generació de PNMPy amb Cu i l’estudi de l’electroactivitat i 
estabilitat elèctrica es van realitzar a la vegada. 

Cada vegada que generava una mostra de PNMPy amb Cu en unes determinades 
condicions, també es generava una mostra en les mateixes condicions però 
sense Cu, les quals s’anomenen “blancs” i són utilitzades per comparar resultats 
obtinguts. 

A continuació s’indiquen totes les mostres generades amb els seus “blancs” 
corresponents i els resultats obtinguts de electroactivitat i estabilitat elèctrica. 

Totes les mostres han estat generades en dissolucions electrolítiques iguals però 
variant els potencials i temps aplicats, les dissolucions utilitzades son: 

• Capa de PNMPy Dissolució de NMPy 0,01M i LiClO4 0,1M en acetonitril. 

• Capa de Cu Dissolució de CuCl2 0,01M i LiClO4 0,1M en aigua. 

• Tractament de reducció Dissolució de LiClO4 0,1M en aigua. 

• Ciclovoltamperometria Dissolució de LiClO4 0,1M en aigua. 

9.2.1. Mostres de capa de PNMPy més capa Cu 

Comparació del resultat de la Mostra A3 i el Blanc A3 

Mostra A3: 

• Capa de PNMPY Potencial 1,4V ; temps 120 segons 

• Capa de Cu Potencial -0,6V ; temps 60 segons 

Blanc A3: 

• Capa de PNMPy Potencial 1,4V ; temps 120 segons 

• Tractament de reducció Potencial -0,6V ; temps 60 segons 

Electroactivitat de la Mostra A3 i Blanc A3, es realitza una ciclovoltamperometria 
de 15 cicles amb un rang de -0,5V a 1,6V i s’observen les càrregues màximes de 
cada cicle: 
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Figura 9.2. Ciclovoltamperometria de la Mosta A3 i Blanc A3 

 

Figura 9.3. Càrregues màximes de la Mostra A3 i Blanc A3 durant 15 
cicles 

S’observa que l’electroactivitat (càrrega màxima) de la mostra A3 en un inici es 
superior a la del Blanc A3 però ràpidament disminueix fins a estar per sota de les 
càrregues màximes del Blanc. El blanc A3 mostra un electroactivitat inicial més 
baixa però constant. 

L’estabilitat elèctrica de la Mostra A3 i Blanc A3. Amb les carregues màximes de 
la ciclovoltamperometria es realitza una relació entre la càrrega màxima del cicle 
respecte a la del primer cicle donant el resultat en percentatge. Els resultats es 
mostren en la següent taula: 
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Taula 9.3. % Estabilitat elèctrica de la Mosta A3 i Blanc A3 

Cicle Estabilitat Mostra A3 Estabilitat Blanc A3 

1 100,00% 100,00% 

4 86,41% 92,78% 

7 77,69% 91,97% 

10 71,52% 92,14% 

13 67,27% 92,38% 

 

S’observa que l’estabilitat elèctrica va disminuint en cada cicle però ho fa d’una manera 
molt més acusada en el cas de la mostra que és la que conté Cu. A continuació es 
mostren les dades representades en una gràfica on es fa més evident aquesta 
disminució. 

 

Figura 9.4. Gràfic % Electroestabilitat Mostra A3 i Blanc A3 

 

Comparació del resultats de la Mostra B3 i Blanc B3 

Mosta B3: 

• Capa de PNMPY Potencial 1,4V ; temps 120 segons 

• Capa de Cu Potencial -0,6V ; temps 120 segons 

Blanc B3: 

• Capa de PNMPy Potencial 1,4V ; temps 120 segons 

• Tractament de reducció Potencial -0,6V ; temps 120 segons 

Electectroactivitat del la Mostra B3 i Blanc B3, es realitza una 
ciclovoltamperometria de 15 cicles amb un rang de -0,5V a 1,6V i s’observen les 
càrregues màximes de cada cicle: 
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Figura 9.5. Ciclovoltamperometria de la Mosta B3 i Blanc B3 

Observant el gràfic es denota  con els màxims d’oxidació de la mostra son més 
elevats que els corresponents al blanc. Succeix el mateix amb les càrregues 
màximes de cada cicle que es mostren en la següent figura: 

 

Figura 9.6. Càrregues màximes de la Mostra B3 i Blanc B3 

 

Estabilitat elèctrica de la Mostra B3 i Blanc B3 es mostren en la següent taula: 
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Taula 9.4. % Estabilitat elèctrica de la Mosta B3 i Blanc B3 

Cicle Estabilitat Mostra B3 Estabilitat Blanc B3 

1 100,00% 100,00% 

4 93,94% 93,75% 

7 90,69% 91,64% 

10 88,41% 89,90% 

13 86,61% 89,28% 

 

S’observa que l’estabilitat elèctrica va disminuint en cada cicle però ho fa d’una 
manera molt més acusada en el cas de la mostra que és la que conté Cu de igual 
manera que passava en la Mostra A i Blanc A. A continuació es mostren les dades 
representades en un gràfic on es fa més evident aquesta disminució: 

 

Figura 9.7. Gràfic % Estabilitat elèctrica Mostra B3 i Blanc B3 

 

Comparació Mostra C3 i Blanc C3. 

Mostra C3: 

• Capa de PNMPY Potencial 1,4V ; temps 180 segons 

• Capa de Cu Potencial -0,6V ; temps 60 segons 

Blanc C3: 

• Capa de PNMPy Potencial 1,4V ; temps 180 segons 

• Tractament de reducció Potencial -0,6V ; temps 60 segons 
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Es realitza un ciclovoltamperometria de 30 cicles amb un rang de -0,5V a 1,6V 
per poder determinar l’ectroactivitat i l’ectroestabilitat. A continuació es mostra 
el gràfic d’aquesta: 

 

Figura 9.8. Ciclovoltamperometria de la Mostra C3 i Blanc C3 

Com succeeix amb les altres mostres, quan es compara amb el blanc que no 
conté Cu, s’observa que els potencials d’oxidació són majors en la mostra. 

Si comparem les càrregues màximes de cada cicle també són majors en la 
mostra que conté Cu respecta el blanc. 

 

Figura 9.9. Càrregues de cada cicle de la Mostra C i Blanc C 
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De la mateixa manera que les altres mostres exposades, la càrrega màxima es 
superior en cas de la mostra però aquesta disminueix ràpida, fet que denota que 
te una baixa estabilitat, però en aquest cas la càrrega màxima  de la mostra 
sempre es manté superior a la del Blanc, fet que no passava en les altres 
mostres (Mostra A3 i B3) on la carrega màxima després d’uns quants cicles era 
més petita que la del corresponent Blanc. 

A continuació es mostra la taula de percentatges de la Mostra C3 i Blanc C3, on 
s’observa que el blanc conserva gran part de la seva càrrega en cada cicle 
mentre la mostra baixa força respecta la càrrega inicial. 

Taula 9.5. % de la Mosta C3 i Blanc C3 

Cicle Estabilitat Mostra C3 Estabilitat Blanc C3 

1 100,00% 100,00% 

6 69,37% 91,44% 

10 66,10% 91,36% 

14 65,42% 91,68% 

18 65,71% 92,02% 

22 66,53% 92,31% 

26 67,29% 92,52% 

30 67,99% 92,71% 

 

La degradació de la mostra s’observa més clarament el la representació gràfica del 
percentatge següent: 

 

Figura 9.10. Gràfic % Estabilitat elèctrica Mostra C3 i Blanc C3 

La davallada de de la mostra te lloc en els primer cicles després es manté 
estable. 
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9.2.2. Mostres tricapa PNMPy – Cu - PNMPy 

 

Veient que les mostres formades per una capa de PNMPy més una capa de Cu 
tenen una resultats d’electroactivitat major però una estabilitat elèctrica menor, 
es realitzen mostres formades per una capa de PNMPy més capa Cu més capa de 
PNMPy per observar si millora l’estabilitat elèctrica i l’electroactivitat. 

a) Comparació Mosta D3 i Blanc D3 

Mostra D3: 

• Capa de PNMPY Potencial 1,4V ; temps 180 segons 

• Capa de Cu Potencial -0,6V ; temps 60 segons 

• Capa de PNMPy Potencial 1,4V ; temps 180 segons 

Blanc D3: 

• Capa de PNMPy Potencial 1,4V ; temps 180 segons 

• Tractament de reducció Potencial -0,6V ; temps 60 segons 

• Capa de PNMPy Potencial 1,4V ; temps 180 segons 

Es procedeix a realitzar una ciclovoltamperometria de 30 cicles amb rang de 
redox de -0,5V a 1,6V per obtenir les dades necessàries per fer l’estudi. 

 

Figura 9.11. Ciclovoltamperometria de la Mostra D3 i Blanc D3 

En aquesta mostra es pot observar que el potencial d’oxidació es bastant més 
elevat que el del blanc. Aquest fet també es podia observar en les altres mostres 
estudiades però en aquest cas és mes evident la diferencia entre la mostra i el 
blanc. 
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Si s’observa el gràfic de les càrregues màximes de cada cicle també es pot 
observar que hi ha una diferència notòria entre la mostra i el blanc durant els 
primer cicles però després es va reduint fins a tenir unes càrregues màximes 
igual la mostra i el blanc. 

 

Figura 9.12. Càrregues de cada cicle de la Mostra D3 i Blanc D3 

Aquesta mostra composta per 3 capes (PNMPy-Cu-PNMPy) mostra un 
comportament de l’ectroactivitat molt similar al de les mostres formades per 
dures capes (PNMPy-Cu) però amb valor inicial de càrrega màxima superior a les 
altres mostres. 

A continuació es mostra la taula de percentatges d’estabilitat elèctrica de la 
Mostra D3 i Blanc D3, on s’observa que aquestes segueixen la tendència de les 
anterior mostres amb una estabilitat elèctrica pitjor de la mostra que del blanc. 

Taula 9.6. % Estabilitat elèctrica de la Mosta D3 i Blanc D3 

Cicle Estabilitat Mostra D3 Estabilitat Blanc D3 

1 100,00% 100,00% 

5 63,55% 92,39% 

9 55,30% 92,11% 

13 48,32% 92,15% 

17 44,72% 92,24% 

21 42,03% 92,46% 

25 40,14% 92,71% 

29 38,94% 92,91% 

 

Es presenten les dades en forma de gràfic per observar la tendència més 
fàcilment 



Millora de la conductivitat elèctrica i de les propietats electroquímiques de polímers conductors amb partícules 
metàl·liques i/o òxids metàl·lics disperso 

 - 57 - 

 

Figura 9.13. Gràfic % Mostra D3 i Blanc D3 

 

9.2.3. Conclusions estudi Electroactivitat i Estabilitat elèctrica 

En l’estudi s’observa en totes les mostres que contenen Cu presenten una 
electroactivitat inicial molt més elevada que les mostres sense Cu. Aquest fet és 
molt important degut a que el PNMPy és un dels polímers conductors que 
presenta una electroactivitat menor. El fet que aquestes mostres amb Cu 
presenten aquesta millora fa pensar que l’adició de Cu sigui un via d’estudi per a 
millorar les propietats electroquímiques d’aquest polímer. 

Referent a l’estabilitat elèctrica, els resultats que presenten les mostres que 
contenen Cu no són bons degut a que perden la càrrega ràpidament quan es 
sotmet el polímer a cicles d’oxidació reducció. Es podria atribuir aquest fet al 
desdopotge que es sotmet el polímer durant l’electrodeposició de Cu. 

Per tant, s’obtenen bons resultats a temps curts. 

Aquest treball és un punt de partida per seguir aquesta línia estudiant aquests 
materials prometedors. 

 

9.3. Estudi relació Massa-Càrrega 
Es realitza un estudi de la relació entre la càrrega i la massa del polímer format 
per 3 capes (PNMPy – Cu – PNMPy). Aquesta dada en serà vital per poder 
calcular posteriorment la conductivitat específica d’aquest nou material. 

9.3.1. Generació de les mostres 

Dissolucions de treball son: 

• Capa de PNMPy Dissolució de NMPy 0,01M i LiClO4 0,1M en acetonitril. 

• Capa de Cu Dissolució de CuCl2 0,01M i LiClO4 0,1M en aigua. 
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• Condicions de treball per cada capa: 

• Capa de PNMPY Potencial 1,4V ; temps 180 segons 

• Capa de Cu Potencial -0,6V ; temps 60 segons 

• Capa de PNMPy Potencial 1,4V ; temps 180 segons 

9.3.2. Dades experimentals 

Taula 9.7. Dades Pesos estudi Massa Càrrega 

 

Amb polímer Sense polímer 
Amb 
polímer 

Sense 
polímer   

Mostres Peça (g) Paper (g) Peça (g) Paper (g) Net peça (g) 
Net peça 
(g) 

Pes 
polímer 
(g) 

A4 2,337564 0,092302 2,336920 0,092324 2,245262 2,244596 0,000666 

B4 1,987456 0,092358 1,986936 0,092318 1,895098 1,894618 0,000480 

C4 2,352790 0,092360 2,351890 0,092308 2,260430 2,259582 0,000848 

D4 2,382140 0,092358 2,381416 0,092302 2,289782 2,289114 0,000668 

E4 2,357602 0,092404 2,356986 0,092298 2,265198 2,264688 0,000510 

F4 2,326920 0,092404 2,326340 0,09233 2,234516 2,234010 0,000506 

G4 2,381150 0,092376 2,380372 0,092336 2,288774 2,288036 0,000738 

H4 2,182856 0,092352 2,182236 0,092322 2,090504 2,089914 0,000590 

 

Taula 9.8. Dades Càrregues estudi Massa Càrrega 

Càrregues  PNMPy 1 Cu PNMPy 2 Total (C ) 

A4 0,421714 -0,068445 0,390907 0,881066 

B4 0,294335 -0,068635 0,372827 0,735797 

C4 0,553939 -0,046481 0,579165 1,179585 

D4 0,470648 -0,047338 0,589426 1,107412 

E4 0,354182 -0,070320 0,295409 0,719911 

F4 0,390769 -0,535265 0,315939 1,241973 

G4 0,399153 -0,039386 0,669948 1,108487 

H4 0,457034 -0,109070 0,377711 0,943815 
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9.3.3. Resultats estudi Massa Càrrega 

 

Taula 9.9. Dades Massa Càrrega de les mostres 

Dades Ordenades 

Q ( C ) mg  (m) 

0,000 0,000 

0,720 0,510 

0,736 0,480 

0,881 0,666 

0,944 0,590 

1,107 0,668 

1,108 0,738 

1,180 0,848 

 

 

Figura 9.14. Recta de regressió de la relació Massa Càrrega 

 

Relació massa - càrrega igual a 0,665 mg/C. 

 

9.4. Densitat del PNMPy-Cu-PNMPy 
Es determina la densitat pel mètode de flotació, com s’ha explica en el Punt 7.1. 

9.4.1. Generació de les mostra 

Es genera una mostra igual a la descrita en el Punt 9.3.1. 
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9.4.2. Dissolvents utilitzats 

• Tetraclorur de Carboni (CCl4) ρ=1,595 g/cm3 

• Tetracloroetilè (C2Cl4) ρ=1,623 g/cm3 

9.4.3. Dades experimentals i càlcul de la densitat 

• Pes del matràs vuit (M0)= 13,9418 g 

• Pes del matràs amb aigua (M1)= 23,9645 g 

• Pes del matràs amb la dissolució (Md)= 30,1627 g 

Es realitzen el càlcul amb la següent fórmula: 

 

 

Resultat: 

ρ=1,6184 g/cm3 

 

9.5. Conductivitat específica 

9.5.1. Preparació de les mostres 

Es generen tres tipus de mostres per determinar la conductivitat específica i 
comparar resultats. Els tipus de mostra preparada son: 

• Mostres de PNMPy-Cu-PNMPy, generades en les condicions descrites en el 
Punt 7.1. 

• Mostres de PNMPy-Reduc.-PNMPy, generades en les condicions descrites 
en el Punt 9.2.2.(Blanc D3). 

• Mostres de PNMPy generades en uns dissolució de NMPy 0,01M i LiClO4 
0,1M en acetonitril amb un potencial de 1,4V i un temps de 360s. 

 

Per poder mesurar la resistència elèctrica, les mostres es traspassen a una cinta 
adhesiva de doble cara i s’adhereix a un suport de vidre (porta objectes), es 
pinten dues franges transversals amb una solució de plata col·loïdal i es tapen 
aquestes franges amb dues tires de paper de plata, tal com mostra la figura 
9.15. 
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Figura 9.15. Mostra preparada per mesura la seva resistència elèctrica 

Per realitzar la mesura s’utilitza una multímetre. Amb l’ajut de dues pinces, es 
connecten els dos cables un a cada tira de paper de plata, tal com mostra la 
figura 9.16. 

 

Figura 9.16. Muntatge per mesurar la resistència d’una mostra
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9.5.2. Mostres generades 

Totes les mostres s’ha utilitzat consten en la taula 9.10. 

Taula 9.10.- Dades de les mostres 

Mostra Tipus Q (C) Long. 
Total (cm) 

Long. 
Elect.(cm) 

Densitat 
(g/cm3) 

M/Q (g/C) 

A5 P-Cu-P 1,757846 2,51 1,35 1,6184 6,65E-04 

B5 P-Cu-P 3,053974 2,89 0,93 1,6184 6,65E-04 

C5 P-Cu-P 2,189243 2,59 1,05 1,6184 6,65E-04 

D5 P-Cu-P 2,189243 2,59 0,85 1,6184 6,65E-04 

E5 P-Cu-P 1,6388946 2,1 0,84 1,6184 6,65E-04 

F5 P-Cu-P 1,5727767 2,16 0,98 1,6184 6,65E-04 

G5 P-Cu-P 1,5727767 2,16 0,88 1,6184 6,65E-04 

H5 P-Red-P 1,7888594 3,48 1,24 1,5857 6,19E-04 

I5 P-Red-P 1,9471907 3,07 1,09 1,5857 6,19E-04 

J5 P-Red-P 1,4178297 2,62 1 1,5857 6,19E-04 

K5 P-Red-P 1,4178297 2,62 0,92 1,5857 6,19E-04 

L5 P-Red-P 1,2762087 2,05 0,6 1,5857 6,19E-04 

M5 P-Red-P 1,2762087 2,05 0,8 1,5857 6,19E-04 

N5 P-Red-P 1,5993529 2,26 0,93 1,5857 6,19E-04 

O5 P-Red-P 1,5993529 2,26 1 1,5857 6,19E-04 

P5 PNMPy 360s 2,00503 2,73 1,59 1,595 6,19E-04 

Q5 PNMPy 360s 2,00503 2,73 0,95 1,595 6,19E-04 

R5 PNMPy 360s 1,31155 2,27 1,27 1,595 6,19E-04 

S5 PNMPy 360s 2,40301 2,65 1,05 1,595 6,19E-04 

T5 PNMPy 360s 2,40301 2,65 0,69 1,595 6,19E-04 

U5 PNMPy 360s 0,907376 2,1 0,82 1,595 6,19E-04 

V5 PNMPy 360s 0,907376 2,1 0,59 1,595 6,19E-04 

W5 PNMPy 360s 1,48187 1,95 0,74 1,595 6,19E-04 

X5 PNMPy 360s 1,48187 1,95 0,85 1,595 6,19E-04 

 
 



Millora de la conductivitat elèctrica i de les propietats electroquímiques de polímers conductors amb partícules 
metàl·liques i/o òxids metàl·lics disperso 

 - 63 - 

9.5.3. Dades de resistències 

Taula 9.11.-Lectures de resistència elèctrica 

Mostra Tipus Res. 
Inicial (Ω) 

Res. 24h 
(Ω) 

Res. 48h 
(Ω) 

A5 P-Cu-P 1,80E+06 ----- ----- 

B5 P-Cu-P 2,80E+06 ----- ----- 

C5 P-Cu-P 2,80E+06 ----- ----- 

D5 P-Cu-P 4,00E+06 ----- ----- 

E5 P-Cu-P 1,60E+06 fora de rang fora de rang 

F5 P-Cu-P 1,70E+06 7,00E+06 8,20E+06 

G5 P-Cu-P 7,40E+06 fora de rang fora de rang 

H5 P-Red-P 2,00E+06 ----- ----- 

I5 P-Red-P 2,20E+06 ----- ----- 

J5 P-Red-P 3,00E+06 ----- ----- 

K5 P-Red-P 2,10E+06 ----- ----- 

L5 P-Red-P 1,40E+06 2,30E+06 2,30E+06 

M5 P-Red-P 1,50E+06 2,10E+06 2,10E+06 

N5 P-Red-P 2,00E+06 3,70E+06 7,80E+06 

O5 P-Red-P 1,30E+06 4,60E+06 5,50E+06 

P5 PNMPy 360s 1,70E+06 ----- ----- 

Q5 PNMPy 360s 1,60E+06 ----- ----- 

R5 PNMPy 360s 1,70E+06 ----- ----- 

S5 PNMPy 360s 3,20E+06 ----- ----- 

T5 PNMPy 360s 3,60E+07 ----- ----- 

U5 PNMPy 360s 1,40E+06 2,00E+06 2,10E+06 

V5 PNMPy 360s 1,20E+06 2,10E+06 2,80E+06 

W5 PNMPy 360s 1,30E+06 4,10E+06 4,50E+06 

X5 PNMPy 360s 1,40E+06 1,50E+06 1,90E+06 
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9.5.4. Resultat de conductivitat específica 

 

Taula 9.12. Conductivitats de les mostres 

Mostra Tipus Conductivitat 
Inic. (S/cm) 

Conductivitat 
24h (S/cm) 

Conductivitat 
48h (S/cm) 

A5 P-Cu-P 5,21E-03 ----- ----- 

B5 P-Cu-P 1,53E-03 ----- ----- 

C5 P-Cu-P 2,16E-03 ----- ----- 

D5 P-Cu-P 1,22E-03 ----- ----- 

E5 P-Cu-P 3,27E-03 fora de rang fora de rang 

F5 P-Cu-P 3,85E-03 9,35E-04 7,98E-04 

G5 P-Cu-P 7,94E-04 fora de rang fora de rang 

H5 P-Red-P 6,18E-03 ----- ----- 

I5 P-Red-P 4,00E-03 ----- ----- 

J5 P-Red-P 3,16E-03 ----- ----- 

K5 P-Red-P 4,15E-03 ----- ----- 

L5 P-Red-P 3,53E-03 2,15E-03 2,15E-03 

M5 P-Red-P 4,39E-03 3,14E-03 3,14E-03 

N5 P-Red-P 3,37E-03 1,82E-03 8,63E-04 

O5 P-Red-P 5,57E-03 1,57E-03 1,32E-03 

P5 PNMPy 360s 6,56E-03 ----- ----- 

Q5 PNMPy 360s 4,17E-03 ----- ----- 

R5 PNMPy 360s 6,66E-03 ----- ----- 

S5 PNMPy 360s 1,86E-03 ----- ----- 

T5 PNMPy 360s 1,09E-04 ----- ----- 

U5 PNMPy 360s 6,99E-03 4,89E-03 4,66E-03 

V5 PNMPy 360s 5,86E-03 3,35E-03 2,51E-03 

W5 PNMPy 360s 3,86E-03 1,22E-03 1,12E-03 

X5 PNMPy 360s 4,12E-03 3,84E-03 3,03E-03 

9.5.5. Conclusions resultats conductivitat específica 

 

En els resultats obtinguts s’observa que la gran majoria de les mostres que 
contenen Cu tenen una conductivitat específica menor, també mostren no tenir 
gaire estabilitat ja que passades 24h algunes mostres ja es podien mesurar 
(mostra P i Q2) degut a la degradació del polímer i la mostra que s’ha pogut 
mesurar la seva conductivitat passades 24 i 48h (mostra Q1) té una 
conductivitat molt menor a la inicial. 
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La resta de mostren que no contenen Cu, inicialment s’observa una conductivitat 
més elevada i conserven aquesta conductivitat passades les 24 i 48h. 

Aquest resultats de les mostres amb Cu no son els esperats, ja que tenen un 
electroactivitat major.  

Un dels possibles motius de la baixa conductivitat pot ser degut al tractament de 
reducció que rep el polímer quan es diposita el Cu, aquest procediment degrada i 
desdopa el polímer i es pot relacionar amb la reducció de la conductivitat del 
material que s’observa en el resultats obtinguts. 

Seria necessari continuar l’estudi d’aquest material per intentar que no es 
produeixi una davallada de l’estabilitat elèctrica i la conductivitat donat que 
presenta una bona electroactivitat. 

 

 

 

9.6. Estudi morfològic 
L’estudi morfològic s’ha realitzat utilitzant micrografies SEM. Es volia realitzar 
l’estudi amb micrografies AFM on s’hauria distingit millor el Cu i la rugositat de 
les mostres però per causes tècniques no ha esta possible. 

9.6.1. Mostres analitzades 

• PNMPy 360s: Mostra d’homopolímer de PNMPy realitzada seguint els 
passos descrits en el Punt 9.5.1 

• PNMPy – Red: Mostra de PNMPy amb tractament de reducció realitzada 
seguint el passos descrits en el Punt 9.2.1 (Blanc C3) 

• PNMPy – Cu: Mostra de PNMPy amb Cu realitzada seguint els passos 
descrits en el Punt 9.2.1 (Mostra C3) 

• PNMP – Cu – PNMPy: Mostra tricapa realitzada seguint els passos 
descrits en el Punt 9.2.2 (Mostra D3) 
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9.6.2. Resultats obtinguts 

 

Mostra PNMPy 360s: 

 

Figura 9.17. Micrografia PNMPy 360s. 50000 Magnificació;  200 nm 

 

 

Figura 9.18. Micrografia PNMPy 360s. 30000 Magnificació; 1 µm 

 

S’observa la típica estructura globular del PNMPy, en la que s’aprecien 
agrupacions aleatòries d’aquests glòbuls i amb molts espais entre els límits dels 
glòbuls per entrada del dopant. 
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Mostra PNMPy-Red 

 

Figura 9.19. Micrografia PNMPY-Red. 50000 Magnificació;  200 nm 

 

 

Figura 9.20. Micrografia PNMPy-Red. 30000 Magnificació;  1 µm 

 

Presenten les imatges evidències de menors discontinuïtats entre agrupacions 
globulars. Donen sensació de major profunditat possiblement per la pèrdua de 
l’anió per la reducció del PNMPy. Els glòbuls semblen més compactats amb 
menys espais entre ells, amb el que es perd mobilitat pels ions. 
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Mostra PNMPy-Cu: 

 

 

Figura 9.21. Micrografia PNMPy – Cu. 50000 Magnificació; 200 nm  

 

 

Figura 9.22. Micrografia PNMPy-Cu. 30000 Magnificació;  1 µm 

 

S’observen glòbuls agrupats amb major orientació definint unes direccions. I es detecten 
esquerdes clarament definides entre les direccions preferents. Els glòbuls també semblen 
més compactats que en el primer cas, però les esquerdes compensen en certa mesura 
aquesta compactació. 
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Mostra PNMPy-Cu-PNMPy 

 

 

Figura 9.23. Micrografia PNMPy-Cu-PNMPy. 50000 Magnificació; 200 
nm 

 

 

Figura 9.24. Micrografia PNMPy-Cu-PNMPy. 30000 Magnificació;  1 µm  

S’observen glòbuls que s’agrupen una mica més que en el PNMPy sol però encara 
s’observen moltes obertures entre glòbuls i també s’aprecien esquerdes definides entre 
agrupacions de glòbuls amb una gran orientació. Aquesta orientació és intermèdia entre el 
PNMPy que porta Cu (màxima orientació) i el PNMPy reduït que no en porta (mínima 
orientació). Presenta majors obertures que els casos PNMPy-Red i PNMPy-Cu a la mobilitat 
dels ions, possiblement per això presenta major electroactivitat que ells. 
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CAPÍTOL 10: 

CONCLUSIONS 

El resum de les conclusions finals que es poden treure de l’estudi son les 
següents: 

• En l’electrodeposició del Cu s’ha comprovat que el dissolvent més adequat 
per aquest estudi es l’aigua en vers a l’acetonitril i s’ha fixat com a 
potencial mínim perquè es generi una capa de Cu és -0,6V. 

• S’ha constatat que es possible dipositar Cu a sobre d’un film de PNMPy per 
via electrolítica. 

• Es confirma que l’adició de Cu al PNMPy varia les seves propietat 
electroquímiques, fent augmentar considerablement l’electroactivitat però 
disminuint la seva estabilitat elèctrica. 

• S’ha comprovat que la conductivitat elèctrica del PNMPy-Cu-PNMPy és 
inferior a la del homopolímer. Però es considera necessari continuar 
estudiant aquest material pel bons resultats obtingut en l’electroactivitat. 

• El Cu afecta a la morfologia del polímer, fent un creixement del glòbuls 
amb una clara orientació i definint esquerdes en l’orientació preferent.  
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CAPÍTOL 11: 

PRESSUPOST 

• Material: 

a) Material utilitzat al laboratori 

Material Unitats € / unitat Amortització 
(anys) 

Total € 

Ordenador 1 1500 5 300 

Potenciostat-Galvanostat 1 5500 10 550 

Software NOVA 1 2300 5 460 

Targeta PCI 1 2500 10 250 

Balança 1 560 5 112 

Cel·la electroquímica 2 1000 5 400 

Instrumentació laboratori  600 10 60 

TOTAL    2132 € 

 

b) Material extern utilitzat 

 

Material Quantitat 
(h) 

€ / hora Total € 

Micrografies SEM 2 50 100 

Anàlisis Pesades 2 40 80 

TOTAL   180 € 
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• Reactius 

Producte Unitats Quantitat  € / Unitat Total € 

NMPy 1 100 ml 89,36 89,36 

LiClO4 1 250 g 78,08 78,08 

CuCl2 1 250 g 50,25 50,25 

Actenitril 1 2,5 L 88,29 88,29 

Acetona 2 2,5 L 54,43 108,86 

TOTAL    414,84 € 

 

• Recursos humans 

Recursos Humans Hores € /hora Total € 

Recerca bibliogràfica 20 26 520 

Estudi bibliagrafia 20 26 520 

Treball experimental 172 26 4472 

Tractament de la informació 50 26 1300 

Realització de la memòria 120 26 3120 

TOTAL   9932 € 

•  

• Serveis del laboratori 

Recursos Humans Total € 

Nitrogen 70 

Aigua i llum 100 

TOTAL 170 € 

•  

• Cost total 

Pressupost final Total € 

Total 12828,84 € 

Total + Imprevistos 14828,84 € 

IVA (18%) 2669,19 € 

TOTAL 17498,03 € 

•  
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