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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

ADP Adenosine diphosphate 

AMP Adenosine monophotphate 

ATP Adenosine triphotphate 

CB Conduction band - Vùng dẫn 

DNA Deoxyribonucleic acid 

DTA  Differential Thermal Analysis - Phân tích nhiệt vi sai 

Eg Khe dải năng lƣợng 

H Hiệu suất 

HOMO Obital phân tử bị chiếm cao nhất 

IR  Infrared - Hồng ngoại 

ITO Indium Tin Oxide 

LDA Lithium diisopropylamide 

LUMO Obital phân tử không bị chiếm thấp nhất 

Mn Khối lƣợng phân tử mol trung bình 

NMR Nuclear Magnetic Resonance - Cộng hƣởng từ hạt nhân 

OFET Organic Field-Effect Transistor - Transistor hiệu ứng trƣờng hữu cơ 

OLED  Organic light-emitting diode - Điốt phát quang hữu cơ 

OPV  Organic Photovoltaics - Tế bào quang điện hữu cơ 

PCBM Phenyl-C61-butyric acid methyl ester 

PLED  Polymer light-emitting diode - Điot phát quang polymer 

P3AT Poly(3-alkylthiophene) 

P3HT  Poly(3-hexylthiophene) 

rrP3AT Poly(3-alkylthiophene) cấu trúc điều hòa 

SEM  Scanning Electron Microscopy  - Kính hiển vi quét electron 

TGA Thermal Gravimetri Analysis - Phân tích nhiệt trọng 

UTP Uridine triphotphate 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_diisopropylamide
https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_field-effect_transistor
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VB 

80 

Valance Band – Vùng hóa trị 

Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate 

82 2-(Thiophen-3-yl)acetohydrazide 

83 4-Phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione 

84 4-Amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione 

85 3-[2-(Thiophen-3-yl)acetyl]-2-thioxothiazolidin-4-one 

86 N'-benzylidene-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

87 N'-(3-methoxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

88 N'-(4-methoxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

89 N'-(4-hydroxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

90 N'-(4-chlorobenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

91 N'-(4-nitrobenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

92 N'-(4-(dimethylamino)benzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

93 N'-(4-methylbenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

94 N'-(1-phenylethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

95 N'-(1-(4-methoxyphenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

96 N'-(1-(4-hydroxyphenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

97 N'-(1-(4-chlorophenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

98 N'-(1-(4-bromophenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

99 N'-(3-phenylallylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide 

100 5-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(thiophen-3-yl)benzo[d]oxazole 

PTAA Poly[(thiophen-3-yl-acetic acid)] 

PTAA-Na Sodium poly(3-thiophene acetate) 

PTAA-NH4 Ammonium poly(3-thiophene acetate) 

PTAA-NH(C2H5)3 Triethylammonium poly(3-thiophene acetate) 

PTAA-imidazole N-methylimidazolium poly(3-thiophene acetate) 

P83 Poly[4-phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione] 

P84 Poly[4-amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione] 

P85 Poly{3-[2-(thiophen-3-yl)axetyl]-2-thioxothiazolidin-4-one} 
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P86 Poly[N'-benzylidene-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P87 Poly[N'-(3-methoxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P88 Poly[N'-(4-methoxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P89 Poly[N'-(4-hydroxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P90 Poly[N'-(4-chlorobenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P91 Poly[N'-(4-nitrobenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P92 Poly[N'-(4-(dimethylamino)benzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P93 Poly[N'-(4-methylbenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P94 Poly[N'-(1-phenylethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P95 Poly[N'-(1-(4-methoxyphenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P96 Poly[N'-(1-(4-hydroxyphenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P97 Poly[N'-(1-(4-chlorophenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P98 Poly[N'-(1-(4-bromophenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P99 Poly[N'-(3-phenylallylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] 

P100 Poly{5-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(thiophen-3-yl)benzo[d]oxazole} 
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MỞ ĐẦU 

 

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật liệu hữu cơ vào thực tiễn đang dần 

trở thành chìa khóa cho sự phát triển ổn định của con ngƣời trong tƣơng lai khi 

nguồn tài nguyên tự nhiên đang ngày càng khan hiếm. Một trong số những vật liệu 

hữu cơ đƣợc sử dụng ngày càng phổ biến trong các ngành công nghiệp hiện nay là 

vật liệu polyme dẫn điện.   

Sự phát triển của công nghệ thông tin và khoa học kĩ thuật cùng với việc ứng 

dụng trong các thiết bị điện và quang điện tử, các polyme dẫn điện liên hợp đang trở 

thành đối tƣợng nghiên cứu của các nhà khoa học trên toàn thế giới. Do tính ƣu việt 

của polyme dẫn điện về mặt vật lí, hóa học, quang học và đặc biệt thân thiện với 

môi trƣờng nên loại vật liệu này ngày càng đƣợc sử rộng rãi trong các lĩnh vực nhƣ 

điốt phát quang polyme (PLEDs), tế bào quang điện hữu cơ (OPVs), pin mặt trời, 

transistor hiệu ứng trƣờng hữu cơ (OFETs), cửa sổ thông minh, bảo vệ chống ăn mòn 

kim loại,... Trong những năm gần đây, ứng dụng của polyme dẫn điện trong cảm 

biến hóa học và sinh học cũng đang bùng nổ. Sự phát triển ngày càng hoàn thiện về 

tính chất lý hóa, đặc tính điện và quang điện của polyme thông qua quá trình tổng 

hợp đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc ứng dụng chúng vào sản xuất công nghiệp.  

Quá trình tổng hợp polyme dẫn điện có thể thực hiện bằng hai phƣơng pháp 

chính là phƣơng pháp hóa học và phƣơng pháp điện hóa. Việc tổng hợp bằng 

phƣơng pháp điện hóa đòi hỏi thiết bị tổng hợp tƣơng đối phức tạp, hiệu quả không 

cao. Tổng hợp polyme bằng phƣơng pháp hóa học đƣợc sử dụng rộng rãi trong công 

nghiệp do có nhiều ƣu điểm nhƣ: điều kiện phản ứng đơn giản, dễ thực hiện, dễ tách 

thu sản phẩm và có thể sản xuất với lƣợng lớn, mặc dù polyme tổng hợp đƣợc có độ 

dẫn điện ở mức trung bình. Thêm vào đó, độ dẫn điện của polyme có thể đƣợc cải 

thiện bằng nhiều cách nhƣ sử dụng các monome đối xứng, monome có mạch nhánh 

dài nhƣ dẫn xuất alkyl, alkoxy hoặc chứa các dị vòng. 

Polythiophene và các dẫn xuất của polythiophene là một trong những vật liệu 

quan trọng, đƣợc nghiên cứu rộng rãi dựa vào các đặc tính nổi bật nhƣ: độ bền môi 
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trƣờng, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, phát quang, hấp thụ sóng điện từ… và cấu trúc linh 

hoạt. Tuy nhiên, phần lớn các loại polyme này khó hòa tan trong dung môi, gây trở 

ngại cho việc gia công, ứng dụng chúng. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các polyme 

dẫn trong cảm biến sinh học đặt ra yêu cầu mạnh nhánh của polythiophene có chứa 

các nhóm chức nhƣ –COOH, –NH, –NH2 hoặc dị vòng nitơ. Do vậy, việc tổng hợp 

một số dẫn xuất polythiophene có các nhóm thế khác nhau với triển vọng tạo ra các 

polyme dẫn mới có khả năng hòa tan tốt hơn và cải thiện các tính chất dẫn điện, tính 

chất quang, độ bền nhiệt đang là hƣớng nghiên cứu có ý nghĩa lớn về mặt khoa học, 

thực tiễn và môi trƣờng đƣợc các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc quan tâm.  

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của các polyme dẫn, cụ 

thể là polyaniline và polypyrrole đang đƣợc phát triển rộng rãi. Tuy nhiên, việc 

nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất của polythiophene để từ đó làm tiền đề cho các 

ứng dụng vào thực tiễn vẫn chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều. 

Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu:“Tổng hợp và nghiên cứu tính chất 

của một số dẫn xuất polythiophene”. Luận án có mục tiêu là tổng hợp một số dẫn 

xuất polythiophene có khả năng hòa tan trong các dung môi thông dụng, đồng thời 

nghiên cứu mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất quang, điện của các dẫn xuất 

polythiophene đã tổng hợp. 

Luận án đƣợc thực hiện với hai nội dung: 

1. Tổng hợp một số monome là dẫn xuất của thiophene có mạch nhánh dài 

liên hợp, có chứa các nhóm chức nhƣ –COOH, –NH, –NH2 hoặc chứa dị vòng nitơ 

ở vị trí số 3 của vòng thiophene. Từ đó, tổng hợp các dẫn xuất của polythiophene 

bằng phƣơng pháp polyme hóa hóa học với xúc tác FeCl3 trên cơ sở các monome đã 

tổng hợp. 

2. Khảo sát các tính chất của các polyme đã tổng hợp đƣợc bằng cách sử 

dụng các phƣơng pháp: phổ hồng ngoại IR, phổ cộng hƣởng từ NMR, phân tích 

nhiệt trọng (TGA), ảnh hiển vi điện tử quét (SEM), phổ UV-Vis, phổ huỳnh quang, 

phổ kích thích huỳnh quang và độ dẫn điện.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

 

1.1. POLYME LIÊN HỢP  

1.1.1. Giới thiệu chung về polyme liên hợp  

Polyme từng đƣợc biết đến và sử dụng rộng rãi nhƣ một vật liệu cách điện 

hoàn hảo. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 30 năm từ khi polyme dẫn đƣợc phát hiện tại 

Trƣờng Đại học Tổng hợp Tsukuba, Tokyo, Nhật Bản, giải Nobel Hóa học (năm 

2000) đƣợc trao cho ba giáo sƣ Mac Diarmid, Heeger và Shirakawa [73, 94, 133, 

134] về sự khám phá và phát triển polyme dẫn điện, polyme liên hợp dẫn điện đã 

làm đảo lộn những hiểu biết kinh điển, xóa nhòa khoảng cách giữa cách điện và dẫn 

điện, nhanh chóng trở thành đối tƣợng nghiên cứu của các nhà khoa học trong các 

lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học, vật liệu học và điện học. Từ năm 2000 đến năm 

2011, đã có khoảng 4000 báo cáo phát minh, gần 40000 báo cáo khoa học, hơn 60 

tạp chí khoa học quốc tế có những công trình khoa học đã công bố liên quan đến 

polyme dẫn điện, cơ chế dẫn điện và những ứng dụng của vật liệu này [22].  

 

Hình 1.1. Một số polyme liên hợp π quan trọng 

Polyme dẫn điện có mạch liên hợp π, tiềm năng ứng dụng của chúng ngày 

càng đƣợc khai thác triệt để trong cuộc sống hiện đại nhƣ: tế bào quang điện hữu cơ 

(OPV), transistor hữu cơ hiệu ứng trƣờng (OFET) [123], điốt phát quang hữu cơ 

(OLED), cửa sổ thông minh, màng phủ tĩnh điện, cảm biến sinh học và hóa học,… 
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[29, 35, 55, 57, 60, 61, 79, 80, 87, 89, 90, 135, 147]. Một số polyme liên hợp giữ 

vai trò chủ đạo trong các nghiên cứu hiện nay đƣợc đƣa ra trong Hình 1.1 [21]. 

1.1.2. Cơ chế dẫn điện của polyme liên hợp  

Điều kiện cần cho sự dẫn điện trong polyme liên hợp là: hệ liên hợp và chất 

pha tạp. Nếu mất đi một trong hai điều kiện này thì sự dẫn điện không xảy ra [15-17]. 

1.1.2.1. Hệ liên hợp 

Trong polythiophene, liên kết giữa các nguyên tử carbon tạo khung carbon là 

các liên kết đôi – đơn tuần tự nhau (hệ liên hợp), hình thành hệ liên hợp π– π chạy 

dọc khung carbon. Trong polyme liên hợp π, tƣơng tác giữa các obital phân tử riêng 

rẽ dẫn đến hình thành một khe dải năng lƣợng. Trong đó, các obital phân tử π bị 

chiếm cao nhất (HOMO) tạo thành vùng hóa trị (VB) và các obital phân tử không bị 

chiếm π* thấp nhất (LUMO) tạo thành vùng dẫn (CB). Sự hình thành dải năng 

lƣợng có thể không liên tục, từ đó sẽ có “khoảng trống” xuất hiện. Khoảng trống đó 

gọi là khe dải năng lƣợng Eg – yếu tố chính quyết định khả năng dẫn điện của polyme.  

  

Hình 1.2. Khe dải năng lƣợng: (a) kim loại, (b) bán dẫn, (c) cách điện. Màu đen 

tƣợng trƣng cho dải hóa trị, màu trắng tƣợng trƣng cho dải dẫn điện. Khe dải 

năng lƣợng là khoảng cách giữa dải đen và dải trắng 

 Đối với vật liệu polyme dẫn, khe dải năng lƣợng thƣờng nằm trong khoảng 

1–4 eV thuộc loại chất bán dẫn. Polythiophene có Eg = 1,96 eV [46]. 

1.1.2.2. Chất pha tạp 

Để polyme liên hợp có khả năng dẫn điện, điều kiện cần là electron sinh ra 

có thể di chuyển tự do trên mạch liên hợp. Ở đây, chúng tôi trình bày mối liên hệ 

giữa pha tạp và sự biến đổi khe dải năng lƣợng của polythiophene.  
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Khi chƣa pha tạp, polythiophene có giá trị khe dải là 1,96 eV. Trị số này cho 

biết đây là một chất bán dẫn. Quá trình pha tạp polythiophene với chất pha tạp A 

đƣợc thể hiện ở Hình 1.3. Khi tiếp cận với A, polythiophene mất một electron p. 

Kết quả là trên mạch phân tử xuất hiện một lỗ trống mang điện tích dƣơng (+) và 

một electron p đơn lẻ (·); A nhận electron trở thành A
–
. Cặp (+ ·) đƣợc gọi là 

polaron, thƣờng cách nhau 3 hoặc 4 đơn vị thiophene [74]. Sự thành hình của 

polaron tạo ra hai bậc năng lƣợng mới trong khe dải.   

 

Hình 1.3. Quá trình doping tạo polaron và bipolaron 

 

Hình 1.4. Khe dải năng lƣợng của polyme trung hòa, polaron và bipolaron 

Khi A đƣợc sử dụng ở nồng độ cao, A có thể nhận thêm electron từ 

polythiophene. Polaron (+ ·) cũng gia tăng. Khi hai polaron cạnh nhau, hai electron 

(· ·) tạo nối π, còn cặp điện tích dƣơng (+ +) đƣợc gọi là bipolaron. Ở nồng độ cao 

hơn, các bậc năng lƣợng đƣợc hình thành bởi sự hiện diện của bipolaron sẽ hòa vào 

nhau tạo hai dải năng lƣợng [15, 18, 71, 74, 78]. 
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Bipolaron và polaron là phần tử tải điện của polyme dẫn điện. Ở nồng độ 

chất pha tạp thấp, chỉ một số ít chất pha tạp kết hợp đƣợc với mạch polyme, polaron 

là phần tử tải điện. Khi nồng độ chất pha tạp cao hơn, bipolaron là phần tử tải điện. 

Các nấc năng lƣợng mới đƣợc hình thành sẽ nhƣ các bậc thang giúp electron di 

chuyển dễ dàng từ vùng hóa trị đến vùng dẫn. Sau khi pha tạp iodine, giá trị của khe 

dải giảm xuống còn 1,63 eV.  

 Nhƣ vậy, điều kiện cần và đủ cho sự dẫn điện của polyme là hệ liên hợp π và 

quá trình pha tạp hình thành của các lỗ trống đƣợc coi nhƣ phần tử tải điện. Các lỗ 

trống này có thể di chuyển dọc mạch liên hợp của polyme theo hƣớng của điện áp. 

Từ đó, sự dẫn điện xảy ra. 

1.1.3. Độ bền nhiệt của polyme liên hợp 

Polyme có các đặc tính nổi bật nhƣ nhẹ, dễ dàng gia công nhƣng cũng có 

những điểm bất lợi thƣờng thấy ở các loại polyme gia dụng (plastic) là không chịu 

đƣợc nhiệt độ cao (>100
0
C), dễ bị lão hóa hoặc phân hủy trong điều kiện ánh sáng 

mặt trời. Polyme dẫn điện cũng không ngoại lệ. Sự lão hóa và suy thoái hóa học dẫn 

đến sự suy thoái cơ tính (trở nên giòn hơn) và điện tính (giảm độ dẫn điện) là những 

đặc tính không thể tránh khỏi. Có rất nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào việc 

làm tăng độ bền của polyme dẫn điện. 

Hầu hết các polyme hữu cơ đều chảy ở nhiệt độ dƣới 200
0
C và phân hủy 

nhanh chóng ở nhiệt độ cao hơn 200
0
C một chút [97]. Các polyme ổn định về nhiệt 

thƣờng là những polyme chịu đƣợc nhiệt độ cao hơn nhiều mà không mất cơ tính 

hoặc không thay đổi cấu trúc. Hiện nay, rất nhiều công trình nghiên cứu tập trung 

vào tổng hợp các vật liệu polyme có độ bền nhiệt và độ bền môi trƣờng tốt, có thể 

chịu đƣợc ít nhất 300
0
C trong không khí và lên tới 500

0
C hoặc cao hơn trong môi 

trƣờng khí quyển trơ. Các polyme thể hiện tính chất này thƣờng là các polyme có 

cấu trúc vòng thơm, thƣờng là dị vòng, nhiệt nóng chảy cao và độ hòa tan thấp 

trong tất cả các dung môi. Điều này thƣờng gây khó khăn trong quá trình ứng dụng 

chế tạo và hạn chế các đặc tính hữu ích của chúng. 
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 Độ ổn định nhiệt của polyme dẫn điện có thể đƣợc cải thiện bằng cách làm 

tăng tƣơng tác giữa các mạch polyme nhờ gắn thêm các nhóm thế có mạch dài hoặc 

mang điện vào mạch polyme liên hợp. Cũng có thể bằng cách tăng độ dài hoặc cấu 

trúc điều hòa của mạch liên hợp nhờ phƣơng pháp tổng hợp [52]. Từ đó, độ bền 

nhiệt của polyme sẽ tăng, đồng thời làm tăng khả năng hòa tan trong các dung môi 

hữu cơ của polyme, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lí thành các vật liệu ứng 

dụng. Các polyme dẫn điện ổn định về nhiệt đƣợc sử dụng rộng rãi trong công 

nghiệp điện, điện tử, ô tô và hàng không vũ trụ.  

1.1.4. Độ dài hệ liên hợp và tính chất quang của polyme liên hơp 

 Hệ liên hợp trong polyme tạo ra một số tính chất thú vị, trong đó có đặc tính 

quang học. Với polythiophene, hệ liên hợp phụ thuộc vào sự xen phủ của obitan π giữa 

các vòng thơm, do đó, đòi hỏi các vòng thiophene phải đồng phẳng với nhau [39]. 

Số lƣợng của vòng đồng phẳng sẽ xác định chiều dài của hệ liên hợp. Chiều 

dài của hệ liên hợp càng dài, khoảng cách giữa các mức năng lƣợng liền kề càng 

thấp và bƣớc sóng hấp thụ càng dài. Bên cạnh đó, vẫn xuất hiện độ lệch từ hệ liên 

hợp đồng phẳng do ảnh hƣởng của quá trình tổng hợp, đặc biệt là do các nhóm thế 

cồng kềnh liên kết với hệ. Cấu trúc xoắn không điều hòa của hệ liên hợp sẽ làm 

giảm chiều dài mạch liên hợp, do đó, khoảng cách giữa các mức năng lƣợng tăng 

lên. Điều này dẫn đến polyme hấp thụ ở bƣớc sóng ngắn hơn. 

Dải hấp thụ của polyme liên hợp trong vùng ánh sáng nhìn thấy càng chuyển 

dịch về màu đỏ, chiều dài của mạch liên hợp càng tăng lên. Chiều dài liên hợp hiệu 

dụng tối đa đƣợc tính là điểm bão hòa của dịch chuyển đỏ. Chiều dài của mạch liên 

hợp trong các dẫn xuất polythiophene phụ thuộc vào cấu trúc hóa học của các mạch 

nhánh [110] và cấu trúc xƣơng sống của polythiophene [150]. Một số yếu tố môi 

trƣờng nhƣ dung môi, nhiệt độ, điện trƣờng và các ion hòa tan cũng có thể ảnh 

hƣởng đến độ dài mạch liên hợp, làm giảm chiều dài mạch liên hợp và gây ra sự 

dịch chuyển hấp thụ [70]. Ví dụ, dẫn xuất polythiophene có mạch nhánh bất đối 

xứng amino acid [31] có sự thay đổi bƣớc sóng hấp thụ phụ thuộc vào pH và nồng 

độ đệm [112]. 
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Sự thay đổi trong dải hấp thụ polyme dẫn điện có thể do những thay đổi về 

nhiệt độ dẫn đến quá trình chuyển đổi hình dạng của mạch liên hợp đồng phẳng. 

Cấu trúc dạng que ở nhiệt độ thấp có thể chuyển thành cấu trúc dạng cong cuộn ở 

nhiệt độ cao. Ví dụ, poly[3-(octyloxy)-4-methylthiophene] có sự thay đổi màu sắc 

từ màu đỏ tím ở 25
0
C sang màu vàng nhạt ở 150

0
C. Ngoài ra, polyme dẫn điện có 

thể có bƣớc sóng hấp thụ phụ thuộc vào điện thế (electrochromism) [75] hoặc sự 

xuất hiện của các ion kim loại kiềm (ionochromism) [96]. 

1.2. POLYTHIOPHENE VÀ CÁC DẪN XUẤT CỦA POLYTHIOPHENE 

1.2.1. Giới thiệu về polythiophene và các dẫn xuất của polythiophene 

Trong hơn ba thập kỷ qua, lĩnh vực polyme dẫn điện đã phát triển rộng rãi và 

nhanh chóng. Trong đó, polythiophene và các dẫn xuất của nó là những vật liệu 

quan trọng đƣợc nghiên cứu rộng rãi [15, 2, 12, 14, 18].
 

Polythiophene đƣợc đánh giá cao với các đặc tính nổi bật nhƣ: độ bền môi 

trƣờng, tính dẫn điện và độ bền nhiệt, nhƣng lại không có khả năng tan trong bất kì 

dung môi nào. Song khi gắn thêm các nhóm thế hoạt động alkyl hoặc alkoxy vào 

vòng thiophene, ví dụ nhƣ: poly(3-methoxy-4-methylthiophene), poly(3-

alkylthiophene), poly(3-alkoxythiophene), poly(3,4-dialkoxythiophene),… lại làm 

tăng đáng kể khả năng hòa tan và hoàn thiện đặc tính dẫn điện của các polyme trong 

các dung môi hữu cơ phổ biến [14]. Việc dùng các nhóm thế alkyl và alkoxy để tăng 

khả năng hòa tan và ứng dụng công nghiệp của polythiophene đang trở nên phổ 

biến, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tính chất quang và điện sau khi 

đƣợc xử lí thành các vật liệu ứng dụng. 

Đặc tính dẫn điện của polythiophene và các dẫn xuất phụ thuộc nhiều vào 

cấu trúc mạch điều hòa trong mạch liên hợp polyme (quy luật sắp xếp đầu – đuôi 

của các monome) [48, 98]. Cấu trúc điều hòa của mạch polythiophene tạo điều kiện 

hình thành hệ liên hợp phẳng giữa các vòng thiophene, mở rộng vùng xen phủ của 

các AO-p, từ đó làm tăng độ linh động của các hạt mang điện trong toàn mạch 

polyme. Do đó, độ dẫn điện của polyme tăng. Ngƣợc lại, sự bất ổn định về cấu trúc 
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mạch polyme do sự xoắn trong không gian giữa các vòng thiophene làm giảm độ dài 

hệ liên hợp [100, 101, 103, 118], từ đó độ dẫn điện giảm. 

S S

S S

      

S S

S S

 

(a) HT-HT-HH     (b) HT-HT-HT 

Hình 1.5. Cấu trúc mạch bất điều hòa (a) và cấu trúc mạch điều hòa (b) của P3AT 

Phổ hấp thụ UV-Vis cho biết thông tin về độ dài mạch liên hợp π, cũng nhƣ 

sự khác biệt rõ rệt giữa cấu trúc mạch điều hòa và bất điều hòa trong polyme. Ví dụ: 

Bƣớc sóng hấp thụ cực đại (λmax) dịch chuyển về bƣớc sóng đỏ thì độ dài của mạch 

liên hợp trong polyme tăng lên. Hoặc nhƣ đối với poly(3-dodecylthiophene) trong 

dung dịch CHCl3, nếu polyme có cấu trúc mạch điều hòa thì λmax =
 
450 nm; còn 

polyme có cấu trúc mạch bất điều hòa đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp hóa học với 

xúc tác oxi hóa FeCl3 thì λmax =
 
428 nm. 

Polythiophene và các dẫn xuất của nó ở trạng thái pha tạp và không pha tạp 

đều có độ ổn định tƣơng đối. Dẫn xuất quan trọng và đƣợc nghiên cứu nhiều nhất 

của polythiophene là các polyme có nhóm thế hoạt động ở vị trí số 3 của vòng 

thiophene. Việc sử dụng các nhóm thế khác nhau làm cho polyme đƣợc tổng hợp có 

các đặc tính thú vị hơn. Bằng việc thay thế các nhóm thế có mạch dài linh động có 

thể làm giảm tƣơng tác trong mạch polyme, tăng độ tan và khả năng dẫn điện. Có 

rất nhiều công trình nghiên cứu về các dẫn xuất của polythiophene có nhóm thế ở vị 

trí số 3 hòa tan tốt trong các dung môi hữu cơ phổ biến hoặc dung môi chứa nƣớc 

có độ dẫn điện tốt.  

Polythiophene có giá trị khe dải năng lƣợng Eg = 1,96 eV. Song khi thêm các 

nhóm thế khác nhau, các dẫn xuất của polythiophene có giá trị khe dải năng lƣợng 
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nhỏ hơn đáng kể. Ví dụ nhƣ poly(isothianaphthene) có giá trị khe dải năng lƣợng 

chỉ bằng 1 eV. 

1.2.2. Ứng dụng của polythiophene và các dẫn xuất  

 Polyme dẫn điện liên hợp có các tính chất tiêu biểu nhƣ năng lƣợng chuyển 

tiếp điện tử thấp, điện thế ion hóa thấp, ái lực điện tử cao, cấu hình của điện tử dễ 

dàng bị oxi hóa hoặc khử... Chính sự thuận nghịch oxi hóa/khử dẫn đến sự chuyển 

hóa dẫn điện/cách điện của polyme liên quan đến việc thay đổi độ dẫn điện, làm 

thay đổi tính chất quang, tính chất từ, kích thƣớc và hình dạng của vật liệu polyme. 

 Việc biến đổi tính thuận nghịch oxi hóa/khử dễ dàng và tiến hành trong 

phòng thí nghiệm ở nhiệt độ thƣờng làm cho polyme dẫn điện liên hợp ngày càng 

thu hút các nghiên cứu ứng dụng trong thƣơng mại nhƣ làm tế bào quang điện hữu 

cơ, transistor hữu cơ hiệu ứng trƣờng, điốt phát quang hữu cơ, cửa sổ thông minh, 

màng phủ tĩnh điện, cảm biến sinh học và hóa học,… Trong số đó, các dẫn xuất 

polythiophene có chứa nhóm thế hoạt động alkyl nhƣ poly(3-hexylthiophene) 

(P3HT) đƣợc nghiên cứu nhiều nhất do có khả năng hấp thu quang học cao và dễ 

gia công thành màng mỏng từ dung dịch. 

1.2.2.1. Polythiophene làm điốt phát quang polyme (PLED) 

 

Hình 1.6. Cấu trúc của PLED sử dụng poly(3,4-ethylenedioxythiophene) [37] 

Điốt phát quang polyme đƣợc sử dụng rộng rãi, thay cho điốt phát quang vô 

cơ dựa vào những ƣu điểm của polyme nhƣ: điện thế vận hành thấp, nhẹ, dẻo, dễ 

gia công, chi phí thấp và có thể sản xuất các thiết bị có diện tích bề mặt lớn, màu 

sắc phát ra nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Cấu trúc đơn giản của một PLED 

bao gồm đế thủy tinh phủ ITO nhƣ anốt dẫn điện trong suốt, lớp polyme và catốt 
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kim loại, các lỗ trống điện tử đƣợc thêm vào từ cation và anion tƣơng ứng trong lớp 

polyme phát quang [37, 51]. 

Các dẫn xuất của polythiophene với đặc tính phát sáng hài hòa và độ ổn định 

cao đang đƣợc tập trung nghiên cứu ứng dụng nhƣ vật liệu phát quang polyme [17]. 

Mặc dù vậy, hiệu suất của thiết bị vẫn bị giới hạn do hiệu suất phát quang yếu của 

nội tại polythiophene và sự dập tắt huỳnh quang bởi hiện tƣợng kết tập. 

 

1 (λem = 450 nm)    2 (λem = 540 nm) 

 

3 (λem = 560 nm)             4 (λem = 580 nm) 

Trong nghiên cứu của nhóm Inganas, sự kiểm soát góc xoắn giữa các vòng 

thiophene liền kề nhau bởi các nhóm thế có kích thƣớc lớn khác nhau cho phép điều 

chỉnh bƣớc sóng phát xạ của polythiophene với phạm vi bƣớc phổ rộng. Trên cơ sở 

đó, các dẫn xuất của polythiophene 1-4 đã đƣợc tổng hợp với bƣớc sóng phát xạ 

(λem) trong khoảng 450 nm đến 580 nm [36]. 

1.2.2.2. Polythiophene làm tế bào quang điện hữu cơ (OPV) 

Trong pin mặt trời sử dụng vật liệu hữu cơ, nguyên tắc chính dựa trên sự di 

chuyển electron từ polyme/phân tử cho electron (electron donor) đến polyme/phân 

tử nhận electron (electron acceptor). Sự di chuyển của các electron sẽ hình thành 

dòng điện (Hình 1.7). Việc sử dụng các dẫn xuất của polythiophene làm vật liệu 

trong pin mặt trời bắt đầu đƣợc chú ý từ năm 1984 trong nghiên cứu của Garnier [69].  

Thông qua việc thay đổi cấu trúc mạch liên hợp polyme và sử dụng các 

nhóm thế mang điện, giá trị khe dải năng lƣợng có thể đƣợc điều chỉnh phù hợp với 
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yêu cầu thực tế [37]. Hiện nay, vật liệu loại p đƣợc ứng dụng phổ biến là các dẫn 

xuất của poly(p-phenylene vinylene), poly[methoxy(dimethyloctyloxy)-phenylene 

vinylene] và polythiophene nhƣ P3HT với vật liệu loại n thông dụng là dẫn xuất của 

C60, PCBM C60 (Hình 1.8). 
 

 

Hình 1.7. Cấu trúc pin mặt trời sử dụng polyme dẫn điện 

     

Hình 1.8. Tế bào quang điện sử dụng P3HT kết hợp [6,6]-PCBM C60 

1.2.2.3. Polythiophene làm cảm biến hóa học  

Để làm cảm biến hóa học và sinh học, các dẫn xuất của polythiophene chia 

ra hai loại chính [41]. Nhóm thứ nhất là các polythiophene “trung hòa” với các hợp 

phần liên kết hóa trị liên kết với mạch polythiophene. Các polyme này thƣờng 

không tan hoặc chỉ tan trong dung môi hữu cơ. Nhóm thứ hai là các polyme mang 

https://en.wikipedia.org/wiki/Poly(p-phenylene_vinylene)


 

 
 

13 

điện trên cơ sở các dẫn xuất của polythiophene chứa nhóm mang điện có thể tan 

trong nƣớc, phù hợp với việc phát hiện các phân tử sinh học nhƣ DNA và protein. 

Khi đó, phần mang điện tích âm và phôi tử thƣờng liên kết với các polythiophene 

mang điện tích dƣơng hoặc cation bậc bốn dựa vào tƣơng tác tĩnh điện, chứ không 

dựa vào tƣơng tác hóa trị. 

 

Hình 1.9. Một số dẫn xuất của polythiophene trong cảm biến hóa học 

Các polythiophene có mạch nhánh là alkyl ether và ether vòng đƣợc nghiên 

cứu ứng dụng nhiều làm cảm biến ion kim loại (Hình 1.9). Năm 2005, Neagu-Plesu 

Roncali đã tổng hợp polyme 5 và kiểm soát tính chất của polyme dựa vào sự xuất 

hiện của hai ion mang điện dƣơng Bu4N
+
 và Li

+
 bằng phƣơng pháp quét thế [63]. 

Năm 2008, Ho và Leclerc công bố phƣơng pháp mới dùng phức chất của 

polythiophene mang điện tích dƣơng dựa vào phản ứng đặc biệt của DNA với ion 

K
+
 [79]. Reddinger và Reynolds đã nghiên cứu về poly(terthiophene)-Schiff 6 có 

khả năng phối hợp và phản ứng với các ion kim loại và phân tử không mang điện 
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[42]. Một cảm biến đặc biệt thú vị cũng đƣợc công bố bởi nhóm nghiên cứu của 

Roncali trên cơ sở polyme 7 với nhóm hoạt động là phân tử bất đối xứng thể hiện sự 

chọn lọc lập thể đối với các anion pha tạp [84].  

1.2.2.4. Polythiophene làm cảm biến sinh học  

Kế thừa những nghiên cứu về cảm biến điện hóa và quang hóa trên cơ sở các 

dẫn xuất của polythiophene, các nghiên cứu trong lĩnh vực hóa sinh về việc phát hiện 

các tiểu phân tử đã đƣợc nghiên cứu sâu [30]. Năm 1998, Bauerle và Emge giới 

thiệu phƣơng pháp phát hiện sự gắn kết của purine hoặc pyrimidine với các polyme 

8 và 9 dựa vào liên kết hóa trị của hợp phần pyrimidine và triazine (Hình 1.9) [40]. 

Shinkai và các đồng nghiệp đã đề xuất bộ cảm biến quang học cho adenosine 

triphosphate (ATP) sử dụng polyme 10 (Hình 1.9) nhƣ bộ chuyển đổi [85]. Sự tiếp 

xúc của polyme 10 có khả năng hòa tan tốt trong nƣớc làm tăng nồng độ ATP trong 

nƣớc dẫn đến sự thay đổi rõ rệt sang bƣớc sóng đỏ trong quang phổ hấp thụ, tƣơng 

ứng với sự thay đổi màu của dung dịch từ vàng sang hồng đỏ. Ngoài việc dịch 

chuyển sang bƣớc sóng màu đỏ, sự xuất hiện thêm ATP trong dung dịch polyme 

cũng dẫn đến tắt huỳnh quang. 

1.2.2.5. Polythiophene làm vật liệu phủ đặc biệt 

 Polythiophene đƣợc sử dụng trong vật liệu phủ chống ăn mòn kim loại, có 

thể giữ kim loại ở trạng thái thụ động và tái thụ động những chỗ kim loại bị hƣ 

hỏng [53]. Nhìn chung, nguyên tắc chống ăn mòn kim loại của polythiophene 

thƣờng đƣợc giải thích bởi khả năng che chắn và thụ động hóa. Trƣớc tiên, sự oxi 

hóa hoặc thụ động kim loại làm dịch chuyển thế ăn mòn về giá trị dƣơng hơn và 

làm chậm phản ứng khử oxy. Trong trƣờng hợp này, bề mặt kim loại đƣợc bảo vệ 

bởi cơ chế thụ động nhờ phản ứng oxi hóa khử của polythiophene, có khả năng 

cung cấp điện tích để oxi hóa lại nhằm ổn định và sửa chữa màng thụ động. Ngoài 

ra, polythiophene còn bảo vệ bề mặt kim loại nhờ hiệu ứng che chắn với môi trƣờng 

xâm thực qua sự hình thành lớp màng oxide bám thụ động bền vững.  

 Bên cạnh đó, màng mỏng polythiophene còn đƣợc sử dụng trong các lĩnh 

vực chế tạo vật liệu: chống tĩnh điện bề mặt (antistatic film, antistatic fibers), hấp 
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thụ sóng điện từ và sóng rada. Dựa vào khả năng chống tĩnh điện, có thể tạo ra áo 

khoác chống tĩnh điện. Hiện nay, màn hình của máy tính hay tivi thƣờng đƣợc phủ 

một lớp poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrene có vai trò chống tĩnh điện 

cho các ống tia âm cực để tránh bám bụi. 

1.3. TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CỦA THIOPHENE VÀ POLYTHIOPHENE 

TRÊN THẾ GIỚI 

1.3.1. Tổng hợp các dẫn xuất của thiophene 

Tổng hợp dẫn xuất của thiophene sẽ làm tiền đề cho việc tổng hợp các dẫn 

xuất của polythiophene. 

 

Hình 1.10. Sơ đồ tổng hợp 2-(thiophen-2-yl-methyl)-Δ
2
-1,3,4-triazolin-5-thion 

Năm 2004, nhóm nghiên cứu của Wujec M. đã tổng hợp hydrazide của 

thiophen-2-acetate 11 bằng phản ứng của ethyl thiophen-2-acetate với hydrazine 

hydrate (Hình 1.10). Các dẫn xuất thiosemicarbazide 12 đƣợc tổng hợp bằng phản 

ứng của hydrazide với isothiocyanate. 12 tham gia phản ứng đóng vòng trong dung 

dịch NaOH 2% thu đƣợc 2-(thiophen-2-yl-methyl)-Δ
2
-1,3,4-triazolin-5-thion 13 có 

các nhóm thế khác nhau ở vị trí số 4 [144]. 

Năm 2009, nhóm của Fakhr I. M.đã tổng hợp 5-nitrobenzo[b] thiophene-2-

carboxylic 14 [59], từ đó tổng hợp 5-nitrobenzo[b] thiophene-2-carbohydrazide 15 

bằng phản ứng của 14 với hydrazine hydrate. 16 đƣợc tạo thành khi cho 15 tác dụng 

với NaNO2/HCl. 16 chuyển vị Curtius, sau đó tạo ethyl (5-nitrobenzo[b]thiophene-

2-yl) carbamate 18. Ethyl carbamate 18 tác dụng với hydrazine trong ethanol tạo 4-

(5-nitrobenzo[b]thiophene-2-yl)semicarbazide 19. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fakhr%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18433939
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thực hiện phản ứng ngƣng tụ của 15 với các dị vòng có nhóm –CHO thu đƣợc N-

((1H-indol-3-yl)methylen)-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 20, N-((5-

methylfuran-2-yl)methylen)-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 21 và 1-

(5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl)-4-phenylthiosemicarbazide 22 (Hình 1.11). 

 

 
Hình 1.11. Sơ đồ tổng hợp của Issa M.I. Fakhr 

Năm 2010, nhóm Abu-Hashem A.A. đã tổng hợp các dẫn xuất của thiophene 

(Hình 1.12). Aminothiophene 23 từ acetylacetone và ethyl cyanoacetate với lƣu 

huỳnh theo cơ chế phản ứng Gewald. Hydrazide 24 đƣợc tạo ra khi cho 23 tác dụng 

với hydrazine.  
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Hình 1.12. Sơ đồ tổng hợp của Abu-Hashem A.A. 

 

Hình 1.13. Sơ đồ tổng hợp của Gaber H.M. và Bagley M.C. 
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Hydrazide 24 phản ứng với 2,4-diketone thu đƣợc 25 [28], phản ứng với 

diethyl malonate thu đƣợc pyrazolidine-3,5-dione 26. Cho 24 tác dụng với formic 

acid hoặc CH(OEt)3 tạo ra 27. Tiếp tục cho 27 tham gia phản ứng đóng vòng với 

P2O5 hoặc P2S5 tạo ra thienyl oxadiazole và thienyl thiadiazole 28. Hydrazide 24 

phản ứng với CS2 trong ethanol thu đƣợc thienopyrimidine 29. 

Năm 2011, Gaber H.M. và Bagley M.C. đã tổng hợp thành công dẫn xuất 

của thiophene và gắn thêm các nhóm chức lớn hơn so với 28 [66]. Các dẫn xuất 2-

amino-3-carbetoxythiophene 31a-d phản ứng với hydrazine hydrate thu đƣợc 

aminocarbohydrazide 32. Sau đó, các hợp chất chứa dị vòng 1,3,4-oxadiazole-2-

thione 34 và 3-amino-2-thioxothieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 33 đƣợc tổng hợp từ 

phản ứng của 32 với CS2 (Hình 1.13).  

 

 
Hình 1.14. Sơ đồ tổng hợp của Badr S.M.I. 
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Năm 2011, nhóm nghiên cứu Badr S.M.I. đã tổng hợp đƣợc các dẫn xuất 

chứa dị vòng của thiophene ở vị trí số 2 và 5 (Hình 1.14) thông qua phản ứng của 

thiosemicarbazone 35 với các tác nhân nhƣ: diethyl-2-bromomalonate, ethyl-2-

chloroacetoacetate, glycolic acid, acetic anhydride,... Bên cạnh đó, hợp chất 35 

phản ứng đóng vòng với chloroacetic acid thu đƣợc dẫn xuất thiophene chứa dị 

vòng thiazolidin 41 [34]. 

 

Hình 1.15. Sơ đồ tổng hợp các hợp chất từ 2-aminocycloalkeno[b]thiophene  

Năm 2013, nghiên cứu của nhóm Rafat M.M. (Hình 1.15) đã tổng hợp hai 

dẫn xuất của 2-aminocycloalkeno[b]thiophene 43 từ phản ứng đóng vòng của ether 

cyclohexanone hoặc ether cyclopentanone với cyanoacetylhidrazine và S8 theo cơ 

chế phản ứng Gewald. Tiếp đó, các dẫn xuất 43 phản ứng với dẫn xuất của 

benzaldehyde hoặc các tác nhân hoạt động hóa methylene để tạo ra các bazơ Schiff 

44, các dẫn xuất chứa dị vòng pyrazole 45 và 46 [127]. 

Năm 2013, nhóm nghiên cứu của Rafat M. M. (Hình 1.16) cũng đã thực hiện 

một số phản ứng của dẫn xuất 4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene 47 để tạo ra các 

hợp chất dị vòng nhƣ dẫn xuất N-ethoxymethino 48,  dẫn xuất N-

phenylaminomethino 49, dẫn xuất hydrazine 50 và dị vòng pyrazole 51 [127]. 
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Hình 1.16. Sơ đồ tổng hợp của Rafat M.M. và Fahmy A.A. 

1.3.2. Tổng hợp các dẫn xuất của polythiophene bằng phƣơng pháp hóa học 

 Có hai phƣơng pháp cơ bản để tổng hợp polythiophene là phƣơng pháp hóa 

học và phƣơng pháp điện hóa. 

Phƣơng pháp điện hóa có một số ƣu điểm nhƣ: sản phẩm tạo thành sạch, quá 

trình pha tạp và độ dày của màng có thể điều khiển đƣợc bằng điện áp, khả năng 

bám tốt lên bề mặt điện cực nên thƣờng đƣợc ứng dụng trong chế tạo các linh kiện 

điện tử. Tuy nhiên, việc tổng hợp bằng phƣơng pháp điện hóa đòi hỏi thiết bị tổng 

hợp tƣơng đối phức tạp và hiệu quả không cao.  

Phƣơng pháp hóa học thƣờng cho polyme có độ dẫn điện ở mức độ trung 

bình nhƣng vẫn đƣợc sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm 

do có những ƣu điểm vƣợt trội nhƣ: điều kiện phản ứng đơn giản, dễ thực hiện, dễ 

tách thu sản phẩm và có thể sản xuất lƣợng lớn trong quy mô công nghiệp. Bởi vậy, 

nội dung của phần tổng hợp các dẫn xuất của polythiophene sẽ tập trung đề cập tới 

phƣơng pháp polyme hóa học do những ƣu điểm đƣa ra rất phù hợp với việc nghiên 

cứu tổng hợp trong quy mô phòng thí nghiệm.  
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1.3.2.1. Cơ chế của phản ứng polyme hóa sử dụng FeCl3   

Xúc tác cho phản ứng polyme hóa hóa học là các chất oxi hóa nhƣ H2O, 

(NH4)S2O8, FeCl3,... Mặc dù FeCl3 có thế oxi hóa khử tiêu chuẩn thấp hơn 

(NH4)S2O8 nhƣng vẫn đƣợc ƣu tiên sử dụng hơn vì có khả năng tƣơng thích tốt các 

dung môi hữu cơ. 

 Các dẫn xuất polythiophene tổng hợp bằng phƣơng pháp hóa học sử dụng 

chất xúc tác oxi hóa FeCl3 thƣờng tạo thành mạch liên hợp polyme với cấu trúc 

không điều hòa. Hiện nay, cấu trúc polyme không điều hòa có thể đƣợc cải thiện 

bằng nhiều cách nhƣ sử dụng các monome đối xứng, monome với sự liên hợp mở 

rộng nhƣ dẫn xuất alkyl của terthiophene hoặc monome liên hợp với dị vòng để làm 

giảm tƣơng tác trong mạch polyme, tăng độ tan và khả năng dẫn điện của vật liệu.  

Các nghiên cứu đầu tiên về phản ứng tổng hợp polythiophene và P3AT đều 

sử dụng phản ứng ghép cặp chéo Kumada, phản ứng polyme hóa oxi hóa sử dụng 

xúc tác FeCl3 hoặc bột Cu với một lƣợng nhỏ PdCl2 trong pyridine đều cho polyme 

có cấu trúc mạch không điều hòa với khối lƣợng phân tử vừa phải và độ dẫn điện từ 

thấp đến trung bình. Tuy nhiên, Leclerc và Wegner [82] đã so sánh phƣơng pháp 

polyme hóa điện hóa với phƣơng pháp polyme hóa hóa học sử dụng FeCl3 và nhận 

thấy phƣơng pháp dùng xúc tác FeCl3 trong tổng hợp polyalkylthiophene thuận lợi 

hơn phƣơng pháp điện hóa. 

Các polyme trong luận án đƣợc tổng hợp từ các dẫn xuất của thiophene có 

mạch nhánh ở vị trí số 3, sử dụng phƣơng pháp polyme hóa hóa học với xúc tác oxi 

hóa FeCl3, dung môi CHCl3 trong môi trƣờng khí N2.  

 Tỉ lệ số mol giữa monome và xúc tác FeCl3 luôn là 1:4: Số mol FeCl3 cần 

trong thực tế gấp đôi so với số mol FeCl3 cần trong phƣơng trình cân bằng phản ứng 

hóa học. Điều này đƣợc giải thích nhƣ sau: 

 

2FeCl2     +    O2    +     HCl      →    2FeCl3     +    H2O 

 Đầu tiên, quá trình polyme hóa luôn đòi hỏi sự có mặt của xúc tác FeCl3 ở 
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dạng rắn. Điều này đƣợc chứng minh thông qua phép phân tích chuẩn độ và oxi hóa 

khử [111]: phản ứng polyme hóa sẽ không xảy ra cho đến khi có sự xuất hiện của 

FeCl3 rắn. Khả năng hòa tan của FeCl3 trong dung môi CHCl3 giải thích cho ~50% 

lƣợng FeCl3 cần thêm so với trong phƣơng trình phản ứng. Ngoài ra, hiệu suất của 

phản ứng polyme hóa sẽ rất thấp nếu có sự xuất hiện của HCl đƣợc tạo thành, do 

đó, HCl sẽ kết hợp với FeCl3 để tạo thành phức FeCl4
–
 – điều này giải thích cho 

50% lƣợng FeCl3 còn lại cần thêm [65].  

 Do đó, tỉ lệ số mol giữa monome và xúc tác FeCl3 là 1:4 để luôn đảm bảo đủ 

lƣợng FeCl3 ở dạng rắn cho phản ứng polyme hóa xảy ra.  

Vai trò của sắt trong phản ứng polyme hóa:  

Với FeCl3 ở trạng thái rắn, ion Fe(III) hầu nhƣ trơ về mặt hóa học do nằm 

trong mạng lƣới tinh thể. Mỗi ion Fe(III) kết hợp với hai ion Cl
–
. Tuy nhiên, có sự 

khác biệt nhỏ trong cấu trúc trên bề mặt của mạng lƣới tinh thể: để trung hòa về 

tổng điện tích, bắt buộc phải có sự thiếu hụt của ion chloride và một số ion chloride 

chỉ kết hợp với một ion Fe(III).  

Vị trí hoạt động trong quá trình polyme hóa là các ion Fe(III) (có tính acid 

Lewis mạnh) trên bề mặt tinh thể. Đặc trƣng tính acid Lewis cũng giải thích khả 

năng hút ẩm mạnh của FeCl3, do đó, phản ứng polyme hóa luôn thực hiện trong môi 

trƣờng khi trơ N2. Trong dung môi CHCl3, phần FeCl3 bị hòa tan không giữ vai trò 

gì vì nó tồn tại ở dạng đime không có obital trống [138]. Các phân tử momone 

thiophene ở gần xúc tác FeCl3 rắn dễ dàng kết hợp với các ion Fe(III) có obital 

trống thông qua cặp electron tự do trên nguyên tử lƣu huỳnh. Tuy nhiên, khả năng 

oxi hóa của ion Fe(III) đủ mạnh để oxi hóa các phân tử thiophene thành cation gốc. 

Cơ chế của phản ứng polyme hóa: Phƣơng pháp sử dụng tác nhân oxi hóa 

FeCl3 không làm xuất hiện các khớp nối ở vị trí số 2 và 4 trong mạch polythiophene. 

Xúc tác FeCl3 chỉ khơi mào cho phản ứng tạo gốc ở vị trí số 2 và 5 trong vòng 

thiophene. Ví dụ nhƣ trong phân tử 3-methylthiophene, nguyên tử carbon số 2 có 

mật độ electron lớn nhất nên dễ dàng tạo ra carbocation, thuận lợi cho việc gắn 2 

nguyên tử carbon này với nhau. Bên cạnh đó, năng lƣợng của các ion đƣợc tạo ra ở 
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carbon số 2 và số 5 là khá thấp nên các ion này bền vững, có khả năng phản ứng với 

các phân tử khác để tạo cấu trúc đầu – đuôi [111]. 

Hình 1.17. Cơ chế trùng hợp thiophene sử dụng xúc tác FeCl3   

1.3.2.2. Tổng hợp các dẫn xuất của polythiophene bằng phương pháp hóa học 

Phản ứng polyme hóa đơn giản nhất đƣợc thực hiện với thiophene với xúc 

tác FeCl3 làm tác nhân oxi hóa, từ đó làm tiền đề cho việc tổng hợp các dẫn xuất 

polythiophene từ đơn giản đến phức tạp [44, 117, 131] (Hình 1.18).  

 

Hình 1.18. Tổng hợp các dẫn xuất 3-polythiophene sử dụng FeCl3  

Năm 2001, nhóm nghiên cứu của Lukkari đã tổng hợp đƣợc poly-3-(3’-

thiennyloxy)propyltriethylammonium) tan tốt trong nƣớc sử dụng monome tƣơng 

ứng từ 3-(3-bromo)-propoxythiophene, triethylamine trong ethanol, và trùng hợp 

monome này bằng phƣơng pháp hóa học với xúc tác FeCl3 [93]. Sau đó, năm 2002, 

Ho và cộng sự đã tổng hợp monome 52 bằng cách cho 3-(3-bromo)-propoxythiophene 

tác dụng với 1-methyl imidazole trong acetonitrile ở 70
o
C (hiệu suất 88%) (Hình 

1.19). Polyme 53 đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp hóa học với xúc tác FeCl3 [77]. 
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Hình 1.19. Sơ đồ tổng hợp poly(3-ankoxy-4-methylthiophene) 

 
Hình 1.20. Sơ đồ tổng hợp poly[3-(3-N,N-diethyl aminopropoxy)thiophene] 

 
Hình 1.21. Quá trình tổng hợp polyme 60 

Nhóm nghiên cứu của Pang đã tổng hợp hợp chất 54 từ 3-methoxythiophene 

và 3-bromopropanol khi có mặt NaHSO4 (Hình 1.20). 54 phản ứng với diethylamine 

thu đƣợc amine 55, sau đó amine này đƣợc polyme hóa trong dung môi chloroform 
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với xúc tác FeCl3 để tạo polyme 56. Polyme này trong môi trƣờng có pH thấp sẽ tạo 

thành polyme mang điện tích dƣơng 57 [119]. 

Năm 2012, nhóm nghiên cứu của Li đã tổng hợp dẫn xuất của thiophene 59 

bằng cách cho 58 tác dụng với Me2SO4 trong acetonitrile, sau đó polyme hóa thu 

đƣợc poly[3-(1,10-dimethyl-4-piperidinemethylene)thiophene-2,5-diyl chloride] 60 

(Hình 1.21) [86]. 

Hình 1.22. Sơ đồ tổng hợp polyme mang điện tích dƣơng 64 từ phản ứng thêm 

nhóm thế vào polythiophene trung hòa 63 

Bên cạnh đó, sơ đồ tổng hợp poly(N,N,N-trimethyl-3-(2-(thiophen-3-

yl)acetamido)propan-1-aminium iodide) 64 đƣợc nhóm nghiên cứu của Carroen đƣa 

ra từ polyme 62 (Hình 1.22). Cho 3-thiophene acetic acid tác dụng với MeOH khan 

có xúc tác H2SO4 thu đƣợc monome 61. Polyme hóa với xúc tác FeCl3 thu đƣợc 

polyme 62. Polyme 34 thu đƣợc khi cho polyme 63 tác dụng với lƣợng dƣ CH3I 

trong MeOH/Et2O ở nhiệt độ phòng [45]. 

 
Hình 1.23. Sơ đồ tổng hợp gián tiếp dẫn xuất polythiophene sulfonate 67 

Năm 1987, polythiophene sulfonate lần đầu tiên đƣợc tổng hợp thành công 

sử dụng phƣơng pháp gián tiếp bởi nhóm của Patil (Hình 1.23) [120]. Polythiophene 

trung hòa 66 đƣợc tổng hợp từ phản ứng polyme hóa methyl 2-(thiophen-3-yl)ethan 

sulfonate 65. Sau đó, polyme 66 phản ứng với NaI trong acetone thu đƣợc sodium 

poly(3-thiophene-β-ethanesulfonate) có nhóm thế tích điện âm 67. 
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Quy trình trên cũng đƣợc nhóm nghiên cứu của Wudl dùng để tổng hợp dẫn 

xuất sodium poly(3-thiophene-δ-buthylsulfonate) [121]. 

 

Hình 1.24. Sơ đồ tổng hợp dẫn xuất polythiophene sulfonate 71 

Năm 1997, Leclerc cũng đã thành công trong việc tổng hợp dẫn xuất 

polythiophene sulfonate 71 (Hình 1.24) từ phản ứng polyme hóa trực tiếp monome 

sulfonate. Ở giai đoạn đầu, 3-methoxy-4-methylthiophene 68 đƣợc tổng hợp từ 3-

bromo-4-methylthiophene với xúc tác sodium methoxide và CuBr trong N-methyl-

2-pyrrolidone (NMP). Tiếp đó, thiophene có nhóm thế methoxy phản ứng với 2-

bromoethanol trong toluene, xúc tác sodium hydrosulfite thu đƣợc 3-(2-

bromoethoxy)-4-methylthiophene 69. Monome sodium 2-(4-methyl-3-thienyl-1-

oxy)ethan sulfonate 70 thu đƣợc khi cho 69 tác dụng với sodium sulfide trong dung 

môi acetone/nƣớc. Từ việc thay thế 2-bromoethanol bằng các alcohol với nhóm thế 

khác nhau nhƣ halogen, carboxylic acid và amine, một số dẫn xuất của 

polythiophene mang điện đã đƣợc tổng hợp [58]. 

 

Hình 1.25. Sơ đồ tổng hợp gián tiếp dẫn xuất polythiophene carboxylate 73 
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Năm 2005, nhóm nghiên cứu của Balamurugan đã tổng hợp 3-[1-ethyl-2-(2-

bromoisobutyrate)]thiophene 74 (Hình 1.26) từ phản ứng của thiophen-3-ethanol 

với triethylamine. 2,5-poly(3-[1-ethyl-2-(2-bromoisobutyrate)]thiophene 75 đƣợc 

tổng hợp từ 74 bằng quá trình polyme hóa với xúc tác FeCl3 [38]. Polythiophene-g-

poly(N-isopropyl acrylamide) 76 thu đƣợc từ polyme 75 với xúc tác/phối tử là 

CuBr/1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane [38]. 

Hình 1.26. Tổng hợp dẫn xuất polythiophene 75 và 76 

Ngoài ra, các dẫn xuất của polythiophene với cấu trúc điều hòa thƣờng đƣợc 

tổng hợp qua ba phƣơng pháp phổ biến với xúc tác ghép cặp chéo Nikel: 

McCullough [100], Rieke [48] và GRIM (Grignard metathesis) [92] (Hình 1.27).  

Hình 1.27. Tổng hợp rrP3AT sử dụng phản ứng coupling xúc tác Nikel 

Phương pháp McCullough: Dẫn xuất poly(3-alkylthiophene) có cấu trúc điều 

hòa đƣợc tổng hợp lần đầu vào năm 1992 [100] sử dụng 2-brom-5-bromomagie-3-

alkylthiophene 78 từ phản ứng của 2-bromo-3-alkylthiophene 77 với LDA ở –40
o
C, 
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xúc tác MgBr2.Et2O. Tiếp đó, phản ứng polyme hóa sử dụng xúc tác Ni(dppp)Cl2 

dựa trên phản ứng ghép cặp chéo Kumada với hiệu suất 44–69% [136] thu đƣợc 

polyme có cấu trúc điều hòa đầu – đuôi đạt 98–100% và khối lƣợng phân tử mol 

trung bình (Mn) vào khoảng 20–40 K [100, 102, 104, 105]. 

Phương pháp Rieke [47, 49, 50, 137, 143]: Trong phƣơng pháp này, 2,5-

dibromo-3-alkylthiophene phản ứng với tác nhân hoạt động mạnh “Rieke Zinc” 

(Zn*) [106,107] tạo ra hỗn hợp hai đồng phân 78 và 79 với tỉ lệ 90:10. Tiếp đó, 

Ni(dppp)Cl2 đƣợc sử dụng để thực hiện phản ứng polyme hóa với hiệu suất đạt 

~75% [46]. Mn của polyme với cấu trúc điều hòa nằm trong khoảng 24–34 K. 

Phương pháp GRIM: Năm 1999, phƣơng pháp tạo polyme điều hòa có tính 

công nghiệp đƣợc đề xuất  [91, 92]. Ƣu điểm là không cần sử dụng nhiệt độ thấp 

hay kim loại hoạt tính mạnh, do đó, phản ứng polyme hóa xảy ra trong điều kiện 

đơn giản hơn và thu đƣợc polyme với khối lƣợng phân tử lớn. Mặc dù tỉ lệ giữa 

đồng phân mong muốn và không mong muốn cao hơn hai phƣơng pháp 

McCullough và Rieke, song vẫn đạt cấu trúc điều hòa trên 99%. 

1.4. Tình hình nghiên cứu tổng hợp polyme dẫn tại Việt Nam 

 Trong những năm gần đây, tại Việt Nam, có một số nhóm đã nghiên cứu về 

tổng hợp, chế tạo polyme dẫn, cũng nhƣ định hƣớng ứng dụng vào thực tế. 

 Nhóm nghiên cứu của GS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phòng Polyme chức năng 

và vật liệu Nano – Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về các polyme nhƣ poly(phenylenvinylene), 

polypyrrole và polyaniline, copolyme và ứng dụng của chúng trong điốt phát quang 

và pin mặt trời hữu cơ. Ví dụ nhƣ: Nhóm đã tổng hợp và nghiên cứu tính chất 

quang điện của poly(phenylenvinylene) và copolyme của nó bằng phƣơng pháp 

lắng đọng pha hơi hoá học [19]. Nghiên cứu quá trình tổng hợp polypyrrole trong 

dung dịch dodecylbenzene sulfonic acid với chất oxi hóa là NH4(S2O8)2 và khảo sát 

tính chất dẫn điện của polypyrrole sử dụng phƣơng pháp quét thế tuần hoàn [13]. 

Ngoài ra, nhóm còn nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của nonocomposite 

polyme (Fe2O3.NiO và polyaniline), cũng nhƣ màng nano từ copolyme p-
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phenylenevinylene và p-phenyleneethylene bằng phƣơng pháp lắng đọng hóa học 

ứng dụng vào các điốt phát quang và tế bào năng lƣợng mặt trời hữu cơ [113, 114]. 

Nhóm nghiên cứu của GS.TS. Trần Đại Lâm (Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam) đã nghiên cứu tổng hợp, đặc trƣng vật lý và hóa học một số 

vật liệu tổ hợp cấu trúc nano trên nền polyme thiên nhiên chitosan và polyme dẫn 

polyaniline, polypyrrole với Fe3O4/Ag: nano chitosan, Ag/chitosan, Fe3O4/ chitosan, 

Fe3O4/polypyrrole, Fe3O4/polyaniline, Fe3O4/polyaniline /PSA. Nghiên cứu làm vật 

liệu chế tạo cảm biến sinh học để xác định nồng độ glucose và cholesterol [1, 21, 115].  

Nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Mai Anh Tuấn (Viện Đào tạo Quốc tế 

về Khoa học Vật liệu – Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội) đã nghiên cứu tổng hợp 

dây nano polyaniline bằng phƣơng pháp điện hóa lên vi điện cực Pt, khảo sát các 

đặc tính và cấu trúc và ứng dụng trong cảm biến khí và cảm biến sinh học [22-25].  

Nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Lê Xuân Quế (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã nghiên cứu quá trình tổng hợp 

điện hóa polyaniline trong dung dịch H2SO4 dƣới tác động của pH và nồng độ 

aniline. Nghiên cứu  định hƣớng trong xử lý môi trƣờng: lọc và hấp thu một số ion 

kim loại Fe
2+

, Pb
2+

. Tuy nhiên, khả năng hấp thu ion kim loại của polyaniline tổng 

hợp bằng phƣơng pháp hóa học tốt hơn so với polyaniline tổng hợp bằng phƣơng 

pháp điện hóa [4-6, 20].  

Tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, PGS.TS. Vũ Quốc Trung và các cộng 

sự đã nghiên cứu tổng hợp đƣợc màng polypyrrole phủ trên các mẫu thép CT3 bằng 

phƣơng pháp phân cực dòng không đổi, trong môi trƣờng oxalic acid, citric acid và 

10-camphorsulfonic acid. Các màng phủ polypyrrole tổng hợp đƣợc đã kết hợp 

đƣợc hai ứng dụng bảo vệ: khả năng chống ăn mòn và khả năng che chắn hấp thụ 

sóng điện từ [7-11]. Các nhóm nghiên cứu của TS. Trần Văn Mẫn (Trƣờng Đại học 

Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh), GS. Trần Trung (Đại học Hƣng Yên) cũng có 

nhiều công trình nghiên cứu về polyme dẫn. 

 Trong đó, mới chỉ có một số nghiên cứu về tổng hợp polythiophene của 

nhóm nghiên cứu TS. Nguyễn Trần Hà (Trƣờng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
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Chí Minh): Tổng hợp nghiên cứu tiềm năng của regioregular star-shaped poly(3-

hexylthiophene) cho ứng dụng pin năng lƣợng mặt trời có sử dụng nền chất polyme 

[3]. Song đến thời điểm hiện tại, P3HT đã đƣợc nghiên cứu và ứng dụng rất nhiều 

trên thế giới, thêm vào đó là các nghiên cứu gắn thêm nhóm mang điện vào mạch 

hexyl để hoàn thiện thêm các đặc tính. 

 

Như vậy:  

– Việc nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất của polythiophene bằng phương 

pháp hóa học thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Phương 

pháp polyme hóa hóa học thường chỉ cho polyme có độ dẫn điện ở mức trung bình 

nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp tổng hợp polyme do những ưu 

điểm vượt trội như: điều kiện phản ứng đơn giản, dễ tách thu sản phẩm và có thể 

sản xuất với lượng lớn. Cấu trúc polyme không điều hòa có thể được cải thiện bằng 

nhiều cách như sử dụng monome liên hợp với dị vòng, các nhóm thế alkyl và alkoxy 

để tăng khả năng hòa tan, hoàn thiện đặc tính dẫn điện của các polyme trong các 

dung môi hữu cơ phổ biến. 

–  Ở Việt Nam, việc nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của các polyme dẫn, 

cụ thể là polyaniline và polypyrrole đang được phát triển rộng rãi. Tuy nhiên, việc 

nghiên cứu tổng hợp polythiophene để từ đó làm tiền đề cho các ứng dụng vào thực 

tiễn vẫn còn khiêm tốn. 

Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của một số 

dẫn xuất polythiophene” nhằm tập trung nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất của 

polythiophene có khả năng hòa tan trong các dung môi thông dụng, được tổng hợp 

bằng phương pháp hóa học với xúc tác oxi hóa FeCl3 trên cơ sở các monome có 

mạch nhánh dài liên hợp, có chứa các nhóm chức như –COOH, –NH, –NH2 hoặc 

chứa dị vòng ở vị trí số 3 của vòng thiophene. Đồng thời, nghiên cứu các tính chất 

đặc trưng về độ bền nhiệt, tính chất quang và độ dẫn điện gắn liền với cấu trúc của 

các polyme đã tổng hợp. 
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CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Hóa chất 

Bảng 2.1. Hóa chất dùng để tổng hợp monome 

Tên hóa chất Công thức phân tử 
Hãng/Nơi  

sản xuất 

Độ tinh 

khiết 

2-(Thiophen-3-yl)acetic acid C6H6O2S Sigma Aldrich 98% 

3-Thiophenecarbaldehyde C5H4OS Sigma Aldrich 98% 

Benzaldehyde C6H5CHO Trung Quốc 99% 

4-Hydroxybenzaldehyde HOC6H4CHO Merck 98% 

4-Chlorobenzaldehyde ClC6H4CHO Merck 98% 

4-Methoxybenzaldehyde CH3OC6H4CHO Merck 98% 

3-Methoxybenzaldehyde CH3OC6H4CHO Merck 98% 

4-Nitrobenzaldehyde NO2C6H4CHO Merck 98% 

4-Methylbenzaldehyde CH3C6H4CHO Merck 95% 

4-N-Dimethylbenzaldehyde (CH3)2NC6H4CHO Merck 98% 

Cinnamaldehyde C6H5CH=CHCHO Việt Nam 98% 

Acetophenone C6H5COCH3 Trung Quốc 99% 

4-Methoxyacetophenone CH3OC6H4COCH3 Merck 98% 

4-Hydroxyacetophenone HOC6H4COCH3 Merck 98% 

4-Chloroacetophenone ClC6H4COCH3 Merck 98% 

4-Bromoacetophenone BrC6H4COCH3 Merck 98% 

o-Aminothiophenol H2NC6H4SH Merck 98% 

Triethylamine N(C2H5)3 Sigma Aldrich 99% 

Phenyl isothiocyanate C6H5NCS Sigma Aldrich 98% 

1-Methylimidazole C4H6N2 Merck 99% 

Carbon disulfide CS2 Trung Quốc 99% 

Hydrazine hydrate N2H4.H2O Merck 80% 

Methanol CH3OH Trung Quốc 99,8% 

Ethanol C2H5OH Trung Quốc 99,8% 

Hexane C6H14 Trung Quốc 95% 

Diethyl ether (C2H5)2O Trung Quốc 95% 

Acetic acid CH3COOH Trung Quốc 99,95% 

Sulfuric acid H2SO4 Trung Quốc 98% 

Hydrochloric acid HCl Trung Quốc 38% 

Potassium hydroxide KOH Trung Quốc 99,9% 

Sodium hydroxide NaOH Trung Quốc 99,9% 

 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/196282?lang=en&region=US
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Bảng 2.2. Hóa chất dùng để tổng hợp polyme 

Tên hóa chất Công thức phân tử Nơi sản xuất Độ tinh khiết 

Iron(III) chloride FeCl3 Merck 98% 

Chloroform CHCl3 Trung Quốc 99,8% 

Methanol CH3OH Trung Quốc 99,8% 

2.1.2. Dụng cụ 

 Các dụng cụ thông dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm: bình cầu một cổ và 

ba cổ, cốc thủy tinh, bình tam giác, phễu, pipet, đũa thủy tinh, sinh hàn hồi lƣu, máy 

khuấy từ gia nhiệt, tủ sấy, phễu chiết Soxhlet,... 

2.1.3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

2.1.3.1. Phương pháp nghiên cứu cấu trúc 

* Nhiệt độ nóng chảy 

Nhiệt độ nóng chảy của các chất đƣợc xác định trên máy Galenkamp tại Bộ 

môn Hóa Hữu cơ – Khoa Hóa học – Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội. 

* Phổ hồng ngoại  

Phổ hồng ngoại (Infrared spectroscopy – IR) đƣợc xác định trên máy IMPAC 

410–NICONET (FT-IR) ở Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam, đo ở dạng ép viên với KBr rắn. 

Phổ hồng ngoại hoạt động dựa trên nguyên lí các hợp chất hoá học có khả 

năng hấp thụ chọn lọc các bức xạ hồng ngoại. Sau khi hấp thụ các bức xạ hồng 

ngoại, các phân tử của hợp chất dao động và xuất hiện dải phổ hấp thụ gọi là phổ 

hấp thụ bức xạ hồng ngoại. Phổ hồng ngoại rất có ý nghĩa trong việc kiểm tra sự có 

mặt của các nhóm chức và các liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ nhƣ –OH, –NH, 

–CH, C=C, C=N, C=O,… trong vùng phổ có số sóng từ 4000 cm
–1 

đến 400 cm
–1

. 

Phổ hồng ngoại thƣờng thể hiện cƣờng độ hấp thụ của các vân phổ (trục tung) và vị 

trí các vân hấp thụ đƣợc biểu diễn dƣới dạng số sóng (trục hoành).  

* Phổ cộng hưởng từ hạt nhân  

Phổ cộng hƣởng từ hạt nhân (Nuclear Magnetic Resonance – NMR: 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, HSQC, HMBC) ghi trên máy Bruker XL-500, dùng dung môi CDCl3 và  
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DMSO tại Viện Hoá học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Phổ cộng hƣởng từ hạt nhân là phƣơng pháp vật lý hiện đại nghiên cứu cấu 

tạo của các hợp chất hữu cơ, xác định cấu tạo của các phân tử phức tạp nhƣ hợp 

chất thiên nhiên. Phƣơng pháp phổ NMR dựa vào tƣơng tác bức xạ điện từ ở tần số 

radio với các hạt nhân đặt trong từ trƣờng mạnh, cung cấp thông tin về cấu trúc của 

phân tử. Trong khi phổ hồng ngoại cho biết sự có mặt của các nhóm chức trong 

phân tử, thì phổ cộng hƣởng từ hạt nhân cho biết về số lƣợng nguyên tử khác biệt 

về mặt từ tính ở trong phân tử.  

* Phổ khối 

Phổ khối (Mass Spectrometry – MS) ghi trên máy Agilent 1100 số LC-MSD-

Trap-SL, sử dụng dung môi CH3OH tại Viện Hoá học – Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam. 

* Phổ hấp thụ UV-Vis 

Phổ hấp thụ UV-Vis của các mẫu ở dạng dung dịch đƣợc tiến hành phân tích 

trên máy GBC CITRA 40 tại Viện Kỹ thuật Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam trong khoảng bƣớc sóng 200–900 nm. Phổ UV-Vis của các 

mẫu ở dạng rắn đƣợc đo trên máy Jasco V670 tại Khoa Vật lý – Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội trong khoảng bƣớc sóng 250–700 nm. 

Phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến (UV-Vis) biểu thị mối liên hệ giữa cƣờng độ 

hay hệ số hấp thụ ánh sáng với bƣớc sóng ánh sáng chiếu vào vật liệu. Phép đo cho 

biết thông số về vật liệu nhƣ: độ rộng vùng cấm quang, dự đoán bƣớc sóng huỳnh 

quang nếu vật liệu phát quang... Trong luận án, phổ hấp thụ dùng để xác định khả 

năng hấp thụ photon ánh sáng vùng tử ngoại khả kiến của dung dịch polyme.  

* Phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ  

Lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density Functional Theory - DFT) là lý thuyết 

cơ học lƣợng tử dựa trên mật độ electron ρ(r) = │Ψ(r)│
2
 để tính năng lƣợng của hệ 

[137]. Mật độ của electron phụ thuộc vào ba biến tọa độ trong không gian mà không 

phụ thuộc vào số lƣợng electron trong hệ. Kết quả tính toán theo phƣơng pháp DFT 

chính xác nhất là đối với những phép tính hiệu chỉnh gradient hoặc phép tính lai 
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(hybrid). Sự kết hợp giữa 2 dạng hàm hiệu chỉnh gradient Becke và Lee–Yang–Parr 

tạo nên phƣơng pháp B-LYP. Các hàm lai: là hàm trao đổi, là sự kết hợp tuyến tính 

của phép tính Hartree – Fock, phép tính cục bộ và phép tính trao đổi hiệu chỉnh 

gradient. Hàm lai đƣợc biết nhiều nhất là hàm 3 tham biến của Becke: B3LYP và 

B3PW91 [137, 64]. Hiện nay, phƣơng pháp hỗn hợp B3LYP là một trong những 

phƣơng pháp đƣợc sử dụng rộng rãi nhất cho các phép tính phân tử vì cho kết quả 

tính toán khá chính xác trên một phạm vi rộng các hợp chất, đặc biệt là đối với các 

phân tử hữu cơ.  

* Phân tích nhiễu xạ đơn tinh thể tia X 

 Phân tích nhiễu xạ đơn tinh thể tia X đƣợc đo trên máy Brucker APEXII 

CCD tại Khoa Hóa học – Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.  

2.1.3.2. Phương pháp nghiên cứu tính chất 

* Phân tích nhiệt TGA/DTA 

Phép phân tích nhiệt TGA/DTA đƣợc tiến hành phân tích trên máy DTG-

60H tại Bộ môn Hóa lý – Khoa Hóa học – Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, tốc độ 

tăng nhiệt 10
0
C/phút trong môi trƣờng không khí từ nhiệt độ phòng đến 600

0
C. 

Phƣơng pháp phân tích nhiệt trọng (Thermal Gravimetri Analysis – TGA) là 

phƣơng pháp xác định sự thay đổi khối lƣợng mẫu phân tích vào nhiệt độ, xác định 

nhiệt phân huỷ và nhiệt tồn tại của chất cần đo; là một trong những phép đo quan 

trọng để xác định độ bền nhiệt của các polyme đã đƣợc tổng hợp. 

Phân tích nhiệt vi sai (Differential Thermal Analysis – DTA) là phƣơng pháp 

phát hiện sự chênh lệch nhiệt độ của mẫu đo và mẫu chuẩn để xác định những biến 

đổi về nhiệt bên trong mẫu đang diễn ra sự thay đổi vật lý hoặc hóa học gia nhiệt 

hoặc làm lạnh. Dùng để khảo sát định tính các phản ứng tỏa nhiệt và thu nhiệt, nhiệt 

độ bắt đầu và kết thúc của phản ứng. 

* Kính hiển vi điện tử quét FE-SEM 

Hình thái bề mặt mẫu đƣợc khảo sát bằng  hiển vi điện tử quét trƣờng phát 

xạ (FE-SEM) chụp qua kính hiển vi điện tử quét SEM trên máy SEM-HITACHI-

4800 ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ƣơng – Phố Yecxanh – Hà Nội. 
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Phƣơng pháp hiển vi điện tử quét (FE-SEM) sử dụng để xác định hình thái 

và kích thƣớc hạt của các mẫu polyme đã tổng hợp. Nguyên tắc cơ bản của phƣơng 

pháp SEM là sử dụng chùm điện tử để tạo ảnh của mẫu, ảnh đó khi đến màn huỳnh 

quang có thể đạt độ phóng đại từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn lần.   

* Phổ huỳnh quang và phổ kích thích huỳnh quang 

Phổ huỳnh quang và phổ kích thích huỳnh quang đƣợc đo trên máy HP 340-

LP 370 (Nhật Bản) ở Viện Khoa học vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam và máy NanoLog Spectrofluorometer, HORIBA Jobin Yvon tại Viện 

Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST) – Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Phổ huỳnh quang biểu thị mối liên hệ giữa cƣờng độ huỳnh quang với bƣớc 

sóng phát quang khi có ánh sáng kích thích. Nguyên lý của phép đo là khi vật liệu 

bị kích thích bởi ánh sáng, các điện tử ở mức HOMO nhận năng lƣợng kích thích sẽ 

chuyển lên mức LUMO, tạo các cặp điện tử - lỗ trống. Sau khoảng thời gian rất 

ngắn, các cặp điện tử - lỗ trống tái hợp và bức xạ, tạo ra huỳnh quang. 

* Độ dẫn điện 

Độ dẫn điện của các mẫu ở dạng viên nén với đƣờng kính 0,5 cm đƣợc thực 

hiện trên máy Agilent E4980A Precision LCR Meter (United States) tại Viện Kỹ 

thuật Nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2.2. TỔNG HỢP POLY[(THIOPHENE-3-YL-ACETIC) ACID] VÀ CÁC 

POLYELECTROLYTE TỪ POLY[(THIOPHENE-3-YL-ACETIC) ACID] 

2.2.1. Tổng hợp methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate (80) 

Đun hồi lƣu hỗn hợp gồm 0,03 mol 2-(thiophen-3-yl)acetic acid trong 10 ml 

methanol với 3–4 giọt acid H2SO4 98% trong 24 giờ ở 70
0
C. Hỗn hợp sau phản ứng 

đƣợc chƣng cất ở 68
0
C để loại dung môi, chiết bằng diethyl ether. Dung dịch chứa 

sản phẩm đƣợc làm khô bằng MgSO4 khan, loại bỏ ether thông qua cất quay chân 

không trong 10 phút ở 40
0
C.  

Sản phẩm 80 dạng dung dịch, màu vàng nâu, hiệu suất 90%.  

IR (cm
–1

): 3104, 2999, 2952 (C–H), 1735 (C=O), 1536 (C=C thiophene). 

(Phụ lục trang 1) 
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1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,32 dd J4–2 = 1,0, J5–2 = 2,0 (H

2
); 

7,03 d J5–4 = 5,0 (H
4
); 7,47 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 3,69 s (2H, H

6
); 3,62 

s (3H, H
8
). (Phụ lục trang 19, 20) 

Sơ đồ tổng hợp 1: 

2.2.2. Tổng hợp poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] (PTAA) 

Trong bình cầu ba cổ, thêm FeCl3 (8 mmol) vào 30 ml chloroform khan, 

khuấy trong môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Sau đó, thêm từ từ hỗn hợp của 

monome 80 (2 mmol) và 20 ml chloroform khan vào hỗn hợp có FeCl3, khuấy trong 

48 giờ ở nhiệt độ phòng và trong môi trƣờng khí N2. 

Hỗn hợp sản phẩm đƣợc lọc, rửa nhiều lần với methanol để loại FeCl3 dƣ và 

các oligome, thu đƣợc chất rắn màu nâu đỏ. Đun hồi lƣu poly(3-thiophene methyl 

acetate) với 5 ml dung dịch NaOH 2M trong 24 giờ ở 100
0
C. Sau đó, phần chất rắn 

bị loại bỏ, phần dung dịch tan trong nƣớc đƣợc trung hòa bằng HCl loãng. Chất rắn 

tạo thành đƣợc lọc, rửa nhiều lần với nƣớc cất, thu đƣợc poly[(thiophene-3-yl-

acetic) acid] PTAA dạng bột, màu nâu đỏ, hiệu suất 70%.  

2.2.3. Tổng hợp các polyelectrolyte từ poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] 

1 mmol PTAA hòa tan trong dung dịch NaOH với tỉ lệ mol là 1:1, sau đó 

đun hồi lƣu trong 48 giờ ở 100
0
C. Dung dịch sau phản ứng đƣợc đun đuổi nƣớc, 
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làm khô trong tủ sấy, thu đƣợc sodium poly(3-thiophene acetate)  (PTAA-Na). 

Thực hiện tƣơng tự khi hòa tan PTAA trong các dung dịch ammonium 

hydroxide, triethylamine và N-methylimidazole, thu đƣợc các polyelectrolyte tƣơng 

ứng: ammonium poly(3-thiophene acetate) (PTAA-NH4), triethylammonium 

poly(3-thiophene acetate) (PTAA-NH(C2H5)3) và N-methylimidazolium poly(3-

thiophene acetate) (PTAA-imidazole).  

2.3. TỔNG HỢP DẪN XUẤT CỦA POLYTHIOPHENE TỪ 2-(THIOPHEN-3-

YL)ACETIC ACID         

2.3.1. Tổng hợp 2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide (82) 

Hòa tan 5 mmol methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate 80, 40 mmol  hydrazine 

hydrate (N2H4.H2O) trong 5 ml ethanol, đun hồi lƣu 6 giờ ở 70
0
C. Dung dịch sau 

phản ứng đƣợc đuổi bớt dung môi, kết tinh trong nƣớc đá. Sản phẩm rắn tách ra 

đƣợc lọc, rửa bằng ethanol lạnh, sau đó kết tinh lại nhiều lần trong ethanol đến khi 

có nhiệt độ nóng chảy ổn định. Sản phẩm 82 là chất rắn, tinh thể hình kim, màu 

trắng sữa, T
0

nc = 55
0
C, hiệu suất 70%.  

IR (cm
–1

): 3323, 3068 (NH), 3068, 2957 (C–H), 1641 (C=O), 1526 (C=C 

thiophene). (Phụ lục trang 2) 

1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,22 dd J4–2 = 1,0, J5–2 = 2,0 (H

2
); 

7,01 d J5–4 = 5,0 (H
4
); 7,43 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 4,5 (H

5
); 3,32 s (2H, H

6
); 9,14 s 

(H
8
); 4,19 s (2H, H

9
). (Phụ lục trang 20, 21) 

13
C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,0 (C

2
), 135,9 (C

3
), 128,6 (C

4
), 125,5 

(C
5
), 35,1 (C

7
), 169,1 (C

8
). (Phụ lục trang 21, 22) 

Sơ đồ tổng hợp 2: 
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2.3.2. Tổng hợp poly[4-phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-

5(4H)-thione] (P83) 

* 4-Phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione (83) 

Hòa tan 10 mmol 82 vào 20 ml ethanol, sau đó thêm tiếp 10 mmol 

phenylisothiocyanate. Đun hồi lƣu hỗn hợp phản ứng trong 8 giờ ở 80
0
C. Chất rắn 

tách ra đƣơc lọc, rửa và kết tinh lại trong ethanol. Hòa tan 0,29 gam chất rắn thu 

đƣợc vào 10 ml ethanol, sau đó thêm 1,25 mmol NaOH 10%. Đun hồi lƣu hỗn hợp 
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phản ứng trong 3 giờ ở 80
0
C. Acid hóa hỗn hợp bằng HCl loãng đến pH = 1–2. Lọc 

lấy chất rắn 83, kết tinh lại trong ethanol. 

 Sản phẩm 83 là chất rắn, dạng tinh thể hình kim, màu vàng cam nhạt, T
0

nc = 

178
0
C, hiệu suất 65%. CTPT C13H11N3S.  

IR (cm
–1

): 3453 (NH), 3088, 2911 (CH), 1576 (C=C), 1278, 1207 (C=S). 

(Phụ lục trang 2) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 6,96 m (H

2
); 6,75 d J5–4 = 4,5 (H

4
); 7,38 

dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 4,5 (H
5
); 3,85 s (2H, H

6
); 13,77 s (H

8
); 7,26–7,28 m (2H, H

11
, 

H
15

); 7,48–7,50 m (3H, H
12

, H
13

, H
14

). (Phụ lục trang 22, 23) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 123,8 (C
2
), 134,2 (C

3
), 128,0 (C

4
), 126,1 

(C
5
), 26,3 (C

6
), 150,8 (C

7
), 167,8 (C

9
), 133,5 (C

10
), 128,1 (C

11
, C

15
), 129,2 (C

12
, 

C
14

), 129,3 (C
13

). (Phụ lục trang 23, 24) 

 Cấu trúc của 83 xác định bằng phƣơng pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể: 

Chƣơng 3 trang 57. 

* Poly[4-phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione] (P83) 

Trong bình cầu ba cổ, khuấy đều hỗn hợp gồm FeCl3 (4 mmol) và 30 ml 

chloroform khan trong môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Sau đó, thêm từ từ hỗn hợp 

của monome 83 (1 mmol) hòa tan trong 20 ml chloroform khan vào bình cầu, tiếp 

tục khuấy trong 48 giờ ở nhiệt độ phòng và trong môi trƣờng khí N2. 

Hỗn hợp sản phẩm đƣợc lọc, rửa nhiều lần với methanol, thu đƣợc chất rắn 

màu nâu đỏ. Để loại bỏ hoàn toàn monome dƣ và xúc tác, chất rắn đƣợc đem chiết 

Soxhlet bằng dung môi methanol trong 3 ngày. Polyme tạo thành đƣợc lọc, rửa 

nhiều lần với nƣớc cất, thu đƣợc P83 dạng bột, màu cam đỏ, hiệu suất 82%.  

2.3.3. Tổng hợp poly[4-amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-

thione] (P84) 

* 4-Amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione (84) 

Hòa tan 5 mmol 82 vào hỗn hợp dung dịch chứa 0,01 mol KOH trong 10 ml 

ethanol, sau đó thêm tiếp 0,01 mol carbon disulfua. Khuấy đều hỗn hợp phản ứng ở 

nhiệt độ phòng trong 5 giờ đến khi không còn khí H2S sinh ra. Chất rắn màu vàng 
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tách ra đƣợc lọc và rửa bằng diethyl ether. Tiếp đó, chất rắn đƣợc hòa tan vào 10 ml 

nƣớc cùng 15 mmol hydrazine hydrate và đun hồi lƣu trong 8 giờ ở 80
0
C. Hỗn hợp 

phản ứng đƣợc làm lạnh, acid hoá bằng acetic acid loãng đến khi xuất hiện chất rắn 

màu vàng. Lọc thu lấy chất rắn, rửa và kết tinh lại trong hỗn hợp ethanol–nƣớc (4:1).  

 Sản phẩm 84 là chất rắn, dạng tinh thể hình kim, màu trắng, T
0

nc = 105
0
C, 

hiệu suất 70%. CTPT C7H8N4S2. 

 IR (cm
–1

): 3452 (NH), 3088, 2911 (CH), 1576 (C=C), 1278, 1207 (C=S).  

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,33 m J4–2 = 2,0 (H

2
); 7,06 m J2–4 = 

1,0, J5–4 = 5,0 (H
4
); 7,49 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 4,04 s (2H, H

6
); 13,54 s (1H, 

H
8
); 5,58 s (2H, H

10
). (Phụ lục trang 27) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 123,0 (C
2
), 135,6 (C

3
), 128,9 (C

4
), 126,6 

(C
5
), 25,6 (C

6
), 151,5 (C

7
), 166,4 (C

9
). (Phụ lục trang 28) 

 Cấu trúc của 84 xác định bằng phƣơng pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể: 

Chƣơng 3 trang 58 và phụ lục trang 102. 

* Poly[4-amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione] (P84) 

Trong bình cầu ba cổ, khuấy đều hỗn hợp gồm FeCl3 (4 mmol) và 30 ml 

clorofom khan trong môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Sau đó, thêm từ từ hỗn hợp 

của monome 84 (1 mmol) hòa tan trong 20 ml chloroform khan vào bình cầu, tiếp 

tục khuấy trong 48 giờ ở nhiệt độ phòng và trong môi trƣờng khí N2. 

Hỗn hợp sản phẩm đƣợc lọc, rửa nhiều lần với, thu đƣợc chất rắn màu nâu 

đỏ. Để loại bỏ hoàn toàn monome còn dƣ và xúc tác, chất rắn đƣợc đem chiết 

Soxhlet bằng dung môi methanol trong 3 ngày. Polyme tạo thành đƣợc lọc, rửa 

nhiều lần với nƣớc cất, thu đƣợc P84 dạng bột, màu nâu đỏ, hiệu suất 78%.  

2.3.4. Tổng hợp poly{3-[2-(thiophen-3-yl)acetyl]-2-thioxothiazolidin-4-one} (P85) 

* 3-[2-(Thiophen-3-yl)acetyl]-2-thioxothiazolidin-4-one (85) 

Hòa tan 10 mmol 85 trong 5 ml ethanol, sau đó thêm tiếp 10 mmol 

thiocarbonyl-bis-thioglycolic acid. Đun hồi lƣu hỗn hợp phản ứng trong 8 giờ ở 

80
0
C. Sản phẩm rắn tách ra đƣợc lọc, rửa và kết tinh lại trong ethanol.  

 Sản phẩm 85 là chất rắn, dạng tinh thể hình kim, màu vàng nhạt, T
0

nc = 99
0
C, 
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hiệu suất 61%. CTPT C9H8O2N2S3. 

 IR (cm
–1

): 3442, 3292, 3226 (NH), 3148, 2965, 2921 (C–H), 1727,1684 

(C=O), 1614, 1532 (C=C thiophene), 1244, 1177 (C=S). (Phụ lục trang 3) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,35 dd J4–2 = 2,0 (H

2
); 7,08 m (H

4
); 

7,50 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 4,5 (H
5
); 3,69 s (2H, H

6
); 11,19 s (1H, H

8
); 4,42 s (2H, 

H
10

). (Phụ lục trang 28, 29) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 123,0 (C
2
), 134,3 (C

3
), 128,8 (C

4
), 126,1 

(C
5
), 33,6 (C

6
), 170,5 (C

7
), 168,5 (C

9
), 34,6 (C

10
). (Phụ lục trang 29, 30) 

 Cấu trúc của 85 xác định bằng phƣơng pháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể: 

Chƣơng 3 trang 59 và phụ lục trang 103. 

* Poly{3-[2-(thiophen-3-yl)axetyl]-2-thioxothiazolidin-4-one} (P85) 

Trong bình cầu ba cổ, khuấy đều hỗn hợp gồm FeCl3 (8 mmol) và 50 ml 

chloroform khan trong môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Sau đó, thêm từ từ hỗn hợp 

của monome 85 (0,57 gam, 2 mmol) hòa tan trong 30 ml chloroform khan vào bình 

cầu, tiếp tục khuấy trong 48 giờ ở nhiệt độ phòng và trong khí N2. 

Chất rắn sau phản ứng đƣợc lọc, rửa nhiều lần trong methanol và đem chiết 

Soxhlet bằng dung môi methanol trong 3 ngày để loại bỏ hoàn toàn monome còn dƣ 

và xúc tác. Sản phẩm đƣợc sấy khô, thu đƣợc polyme P85 dạng bột, màu nâu đỏ 

đậm, hiệu suất 70%.  

2.3.5. Tổng hợp các polythiophene từ dẫn xuất của benzaldehyde (P86-P93) 

* Tổng hợp các monome từ dẫn xuất của benzaldehyde (86-93) 

  Hòa tan 1 mmol 82 trong 10 ml ethanol, sau đó thêm vào hỗn hợp phản ứng 

2 mmol benzaldehyde và 0,5 ml CH3COOH. Đun hồi lƣu hỗn hợp ở 80
0
C trong 6 

giờ. Chất rắn tách ra đƣợc lọc, rửa và kết tinh lại trong ethanol, thu đƣợc sản phẩm 

86. Thay các aldehyde thơm bằng các dẫn xuất với nhóm thế R khác nhau (R: 

OCH3, OH, Cl, NO2, CH3, N(CH3)2), thu đƣợc sản phẩm gồm 8 monome 86-93 là 

các chất rắn, dạng tinh thể hình kim, màu từ trắng đến vàng: 

 Chất 86: N'-benzylidene-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: Tinh thể hình kim, 

màu trắng, T
0

nc = 135
0
C, hiệu suất 65%.  
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 IR (cm
–1

): 3449, 3182 (NH), 3076, 2954 (C–H), 1666 (C=O), 1607 (C=C), 

1518 (C=N). (Phụ lục trang 3) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,22 m (H

2
); 7,12 dd J2–4 = 1,0, J5–4 = 

5,0 (H
4
); 7,36 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 4,13 s (2H, H

6
); 9,84 s (H

8
); 7,80 s (H

9
); 

7,67 dd J = 7,5, J = 2 (H
11

, H
15

); 7,40 m (H
12

, H
14

); 7,41 m (H
13

). (Phụ lục trang 30, 31) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 123,1/123,0 (C
2
), 134,7 (C

3
), 129,3/129,4 

(C
4
), 126,0/126,3 (C

5
), 34,1/36,4 (C

6
), 166,6/172,3 (C

7
), 143,3/146,9 (C

9
), 135,74 

(C
10

), 127,2/127,4 (C
11

, C
15

), 129,1/129,2 (C
12

, C
14

), 130,2/130,4 (C
13

). (Phụ lục 

trang 31, 32) 

Chất 87: N'-(3-methoxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: Tinh 

thể hình kim, màu trắng sữa.  

IR (cm
–1

): 3449, 3182 (NH), 3076, 2954 (C–H), 1666 (C=O), 1607 (C=C), 

1518 (C=N). (Phụ lục trang 4) 

1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 6,97–7,48 m (8H thiophene và vòng 

benzene); 3,99/3,56 (2H, H6); 11,73/11,56 (H8); 7,97/8,18 (H9); 3,79 s (H16). (Phụ 

lục trang 32, 33) 

 Chất 88: N'-(4-methoxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: Tinh 

thể kim, màu trắng, T
0

nc = 158
0
C, hiệu suất 53%. CTPT C14H14O2N2S: M = 274,9 

au. (Phụ lục trang 104) 

 IR (cm
–1

): 3442, 3112 (NH), 3014, 2950 (C–H), 1706 (C=O), 1617 (C=C), 

1558 (C=N). (Phụ lục trang 4) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,22 m (H

2
); 7,12 d J5–4 = 4,5 (H

4
); 

7,26 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H
5
); 4,11 s (2H, H6); 8,97 s (H

8
); 7,69 s (H

9
); 7,61 d    

J = 8,5 (H
11

, H
15

); 6,94 d J = 8,5 (H
12

, H
14

); 3,85 m (3H, H
16

). (Phụ lục trang 33, 34) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,8 (C
2
), 134,4 (C

3
), 129,3 (C

4
), 125,4 

(C
5
), 34,3 (C

6
), 172,9 (C

7
), 143,6 (C

9
), 126,4 (C

10
), 128,8 (C

11
, C

15
), 114,3 (C

12
, 

C
14

), 161,3 (C
13

), 55,4 (C
16

). (Phụ lục trang 35) 

 Chất 89: N'-(4-hydroxybenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: Tinh thể 

hình kim, màu trắng sữa, T
0

nc = 170
0
C, hiệu suất 63%. CTPT C13H12O2N2S: M = 
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260,9 au. (Phụ lục trang 105)  

 IR (cm
–1

): 3289, 3207 (NH), 3050, 2874 (C–H), 1621 (C=O), 1606 (C=C), 

1511 (C=N). (Phụ lục trang 5) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,19 m (H

2
); 7,11 d J5–4 = 5,0 (H

4
); 

7,25 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H
5
); 4,07/3,66 s (2H, H

6
); 9,17 s (H

8
); 7,79 s (H

9
); 

7,52 d J = 8,5 (H
11

, H
15

); 6,87 d J = 8,5 (H
12

, H
14

); 10,10/10,04 s (H16). (Phụ lục 

trang 39) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,3/122,4 (C
2
), 135,3/135,4 (C

3
), 

128,7/128,8 (C
4
), 125,4/125,8 (C

5
), 33,6/35,9 (C

6
), 165,7/171,4 (C

7
), 146,7 (C

9
), 

143,5 (C
10

), 128,3/128,6 (C
11

, C
15

), 115,6/116,6 (C
12

,C
14

), 159,6/159,2 (C
13

). (Phụ 

lục trang 40) 

 Chất 90: N'-(4-chlorobenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: Tinh thể 

kim, màu trắng, T
0

nc = 173
0
C, hiệu suất 81%. CTPT C13H11ON2SCl: M = 278,8 au. 

(Phụ lục trang 105) 

 IR (cm
–1

): 3534, 3317 (NH), 3081, 2945 (C–H), 1662 (C=O), 1551 (C=N). 

(Phụ lục trang 5) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,12 m (H

2
); 7,10 d J5–4 = 4,5 (H

4
); 7,27 

dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 4,5 (H
5
); 4,11 s (2H, H

6
); 9,52 s (H

8
); 7,74 s (H

9
); 7,60 d J = 8,5 

(H
11

, H
15

); 7,39 d J = 8,5 (H
12

, H
14

). (Phụ lục trang 41) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,9 (C
2
), 134,1 (C

3
), 128,6 (C

4
), 125,58 

(C
5
), 34,3 (C

6
), 173,1 (C

7
), 142,4 (C

9
), 132,1 (C

10
), 128,3 (C

11
, C

15
), 129,1 (C

12
, C

14
), 

136,1 (C
13

). (Phụ lục 2 trang 42, 43) 

 Chất 91: N'-(4-nitrobenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: Tinh thể 

hình kim, màu vàng, T
0

nc = 160
0
C, hiệu suất 70%.  

 IR (cm
–1

): 3455, 3185 (NH), 3101, 2946 (C–H), 1666 (C=O), 1582 (C=C), 

1516 (C=N). (Phụ lục trang 6) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,19 d J = 2 (H

2
); 7,10 d J5–4 = 5,0 

(H
4
); 7,28 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 4,11/3,69 s (2H, H

6
); 11,16 s (H

8
); 8,00 s 

(H
9
); 7,82 d J = 9,0 (H

11
, H

15
); 8,24 d J = 8,5 (H

12
, H

14
). (Phụ lục trang 46) 
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13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,7/122,8 (C
2
), 135,0 (C

3
), 127,7/127,9 

(C
4
), 124,0/124,1 (C

5
), 33,6/35,9 (C

6
), 166,6/172,3 (C

7
), 144,1 (C

9
), 140,5/140,6 

(C
10

), 125,7/126,0 (C
11

, C
15

), 128,6/129,0 (C
12

,C
14

), 147,6/147,8 (C
13

). (Phụ lục 

trang 47) 

 Chất 92: N'-(4-(dimethylamino)benzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: 

Tinh thể hình kim, màu đỏ nhạt, T
0
nc = 175

0
C, hiệu suất 40%.  

 IR (cm
–1

): 3436, 3240 (NH), 3089, 2935 (C–H), 1663 (C=O), 1603 (C=C), 

1526 (C=N). (Phụ lục trang 6) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,22 m (H

2
); 7,13 d J5–4 = 4,5 (H

4
); 7,25 

d J4–5 = 4,5 (H
5
); 4,10 s (2H, H

6
); 8,63 s (H

8
); 7,62 s (H

9
); 7,54 d J = 9,0 (H

11
, H

15
); 

6,70 d J = 8,5 (H
12

, H
14

), 3,02 (6H, H
16

). (Phụ lục trang 48) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,5/122,6 (C
2
), 135,3 (C

3
), 128,6/129,0 

(C
4
), 125,6/125,9 (C

5
), 33,7/35,9 (C

6
), 166,1/171,8 (C

7
), 143,0/146,5 (C

9
), 131,5 

(C
10

), 127,0/126,7 (C
11

, C
15

), 129,4/129,5 (C
12

, C
14

), 139/139,8 (C
13

), 21,0 (C
16

). 

(Phụ lục trang 49) 

 Chất 93: N'-(4-methylbenzylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: Tinh 

thể hình kim, màu trắng, T
0

nc = 155
0
C, hiệu suất 62%. CTPT C14H14ON2S: M = 

258,9 au. (Phụ lục trang 106) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,22 d J4–2 = 1,0 (H

2
); 7,12 d J5–4 = 

4,5 (H4); 7,26 d J2–5 = 3,0 (H
5
); 4,12 s (2H, H

6
); 9,29 s (H

8
); 7,73 s (H

9
); 7,56 d J = 

8,0 (H
11

, H
15

); 7,22 d J = 7,5 (H
12

, H
14

), 2,39 (3H, H
16

). (Phụ lục trang 50, 51) 

* Tổng hợp các polythiophene từ dẫn xuất của benzaldehyde (P86-P93) 

Trong bình cầu hai cổ, khuấy đều hỗn hợp gồm từng monome 86-93 (2 

mmol) và 20 ml chloroform khan trong môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Trong 

bình cầu ba cổ khác, thêm FeCl3 (8 mmol) vào 30 ml chloroform khan, khuấy trong 

môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Sau đó, thêm từ từ hỗn hợp của monome vào hỗn 

hợp trên, khuấy trong 48 giờ ở nhiệt độ phòng và trong môi trƣờng khí N2. Sau phản 

ứng polyme hóa, hỗn hợp chất rắn có màu nâu đen, lọc và rửa nhiều lần trong 

methanol. Để loại bỏ hoàn toàn monome còn dƣ và xúc tác, chất rắn đƣợc đem chiết 
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Soxhlet bằng dung môi methanol trong 3 ngày. Sản phẩm đƣợc sấy khô, thu đƣợc 

tám polyme P86-P93 dạng bột, màu cam đến nâu đỏ.  

Riêng đối với polyme P89 có nhóm –OH: Hỗn hợp sản phẩm đƣợc lọc, rửa 

nhiều lần với methanol và nƣớc cất để loại FeCl3 dƣ và các oligome, thu đƣợc chất 

rắn. Đun hồi lƣu chất rắn thu đƣợc với dung dịch NaOH 2M trong 24 giờ ở 100
0
C. 

Sau phản ứng, phần chất rắn bị loại bỏ, phần dung dịch tan trong nƣớc đƣợc trung 

hòa bằng HCl loãng đến pH = 5–6. Polyme tạo thành đƣợc lọc, rửa nhiều lần với 

nƣớc cất, thu đƣợc P89 dạng bột, màu nâu đậm.  

2.3.6. Tổng hợp các polythiophene từ dẫn xuất của acetophenone (P94-P98) 

* Tổng hợp các monome từ dẫn xuất của acetophenone (94-98) 

Hòa tan 1 mmol 82 trong 10 ml ethanol, sau đó thêm vào hỗn hợp phản ứng 2 

mmol acetophenone và 0,5 ml CH3COOH vào bình cầu. Đun hồi lƣu hỗn hợp ở 

80
0
C trong 6 giờ. Chất rắn tách ra đƣợc lọc, rửa và kết tinh lại trong ethanol, thu 

đƣợc sản phẩm 86. Thay các acetophenone thơm bằng các dẫn xuất với nhóm thế R 

khác nhau (R: OCH3, OH, Cl, Br), thu đƣợc sản phẩm gồm 5 monome 94-98 là các 

chất rắn, dạng tinh thể hình kim, màu từ trắng đến trắng sữa: 

 Chất 94: N'-(1-phenylethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: Tinh 

thể hình kim, màu trắng, T
0

nc = 163
0
C, hiệu suất 60%. CTPT C14H14ON2S: M = 

258,9 au. (Phụ lục trang 106) 

 IR (cm
–1

): 3402, 3185 (NH), 3020 (C–H), 1660 (C=O), 1547 (C=N). (Phụ 

lục trang 7) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,20 m J = 2 (H

2
); 7,11 dd J2–4 = 1,0, 

J5–4 = 5,0 (H
4
); 7,26 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 4,15 s (2H, H

6
); 8,90 s (H

8
); 7,74–

7,76 m (H
11

,H
15

); 7,38–7,42 m (H
12

, H
13

, H
14

); 2,22 s (H
16

). (Phụ lục trang 52, 53) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,8 (C
2
), 134,5 (C

3
), 128,8 (C

4
), 125,4 

(C
5
), 34,3 (C

6
), 173,2 (C

7
), 147,3 (C

9
), 137,9 (C

10
), 125,4 (C

11
, C

15
), 128,5 (C

12
, 

C
14

), 129,4 (C
13

), 12,7 (C
16

). (Phụ lục trang 53, 54) 

 Chất 95: N'-(1-(4-methoxyphenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: 

Tinh thể hình kim, màu trắng, T
0

nc = 165
0
C, hiệu suất 75%. 



 

 
 

46 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,20 m (H

2
); 7,10 dd J5–4 = 5,0 (H

4
); 

7,26 m J2–5 = 3,0 (H
5
); 4,14 s (2H, H

6
); 8,73 s (H

8
); 7,71 d J = 9,0 (H

11
, H

15
); 6,92 d J = 

9,0  (H
12

, H
14

); 2,18 s (H
16

); 3,84 s (3H, H
17

). (Phụ lục trang 58) 

 Chất 96: N'-(1-(4-hydroxyphenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: 

Tinh thể hình kim, màu trắng sữa, T
0
nc = 200

0
C, hiệu suất 60%. CTPT C14H14O2N2S: 

M = 274,9 au. (Phụ lục trang 107) 

 IR (cm
–1

): 3438, 3188 (NH), 2874 (C–H), 1629 (C=O), 1575 (C=N). (Phụ 

lục trang 7) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,27/7,30 m (H

2
); 7,03/7,07 d J5–4 = 

5,0/4,5 (H
4
); 7,43/7,47 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 3,65/3,99 s (2H, H

6
); 9,69 s 

(H
8
); 7,63 d J = 8,5 (H

11
, H

15
); 7,76 d J = 8,5 (H

12
, H

14
); 2,18/2,21 s (H

16
); 10,34 s 

(H
17

). (Phụ lục trang 59, 60) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,3/122,4 (C
2
), 135,5/135,8 (C

3
), 

128,9/129,0 (C
4
), 125,4/125,6 (C

5
), 34,0/35,7 (C

6
), 166,3/172,4 (C

7
), 152,2 (C

9
), 

127,5 (C
10

), 127,4/127,8 (C
11

, C
15

), 115,9/115,1 (C
12

, C
14

), 158,4/158,6 (C
13

), 

13,3/13,9 (C
16

). (Phụ lục trang 60, 61) 

 Chất 97: N'-(1-(4-chlorophenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: 

Tinh thể kim, màu trắng sữa, T
0

nc = 164
0
C, hiệu suất 60%. CTPT C14H13ON2SCl: M = 

292,8 au. (Phụ lục trang 107) 

 IR (cm
–1

): 3484, 3184 (NH), 3103, 2962 (C–H), 1676 (C=O), 1614 (C=C), 

1530 (C=N). (Phụ lục trang 8) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,28/7,31 m (H

2
); 7,03/7,08 d J5–4 = 

5,0/4,5 (H
4
); 7,44 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 3,69/4,03 s (2H, H

6
); 10,54/10,59 s 

(H
8
); 7,81 d J = 8,5 (H

11
, H

15
); 7,46 d J = 8,0 (H

12
, H

14
); 2,24/2,27 s (H

16
). (Phụ lục 

trang 65, 66) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,4/122,5 (C
2
), 135,3/135,5 (C

3
), 

128,7/128,9 (C
4
), 125,5/125,7 (C

5
), 34,0/35,6 (C

6
), 166,6/172,7 (C

7
), 146,0/152,2 

(C
9
), 133,6/133,8 (C

10
), 127,7/128,0 (C

11
, C

15
), 128,2/128,3 (C

12
, C

14
), 136,9 (C

13
), 

13,4/13,9 (C
16

). (Phụ lục trang 67) 



 

 
 

47 

 Chất 98: N'-(1-(4-bromophenyl)ethylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide: 

Tinh thể kim, màu trắng sữa, hiệu suất 70%.  

 IR (cm
–1

): 3448, 3225 (NH), 3005, 2959 (C–H), 1679, 1661 (C=O), 1660 

(C=C), 1542 (C=N). (Phụ lục trang 8) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,19 m J = 1,5 (H

2
); 7,08 d J5–4 = 4,5 

(H
4
); 7,27 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 4,13 s (2H, H

6
); 8,74 s (H

8
); 7,61 d J = 8,5 

(H
11

, H
15

); 7,53 d J = 9,0 (H
12

, H
14

); 2,19 s (H
16

). (Phụ lục trang 71, 72) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,8 (C
2
), 134,4 (C

3
), 128,7 (C

4
), 125,4 

(C
5
), 34,4 (C

6
), 173,5 (C

7
), 146,4 (C

9
), 136,8 (C

10
), 127,6 (C

11
, C

15
), 131,6 (C

12
, 

C
14

), 123,7 (C
13

), 12,7 (C
16

). (Phụ lục 2 trang 72, 73) 

* Tổng hợp các polythiophene từ dẫn xuất của acetophenone (P94-P98) 

 Khuấy đều hỗn hợp gồm FeCl3 (4 mmol) và 30 ml chloroform khan trong 

bình cầu ba cổ, môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Sau đó, thêm từ từ hỗn hợp của 

các monome 94-98 (1 mmol) hòa tan trong 20 ml clorofom khan vào bình cầu, tiếp 

tục khuấy trong 48 giờ ở nhiệt độ phòng và trong môi trƣờng khí N2. 

Chất rắn sau phản ứng đƣợc lọc, rửa nhiều lần trong methanol và đem chiết 

Soxhlet bằng dung môi methanol trong 3 ngày để loại bỏ hoàn toàn monome còn dƣ 

và xúc tác. Polyme tạo thành đƣợc lọc, rửa nhiều lần với nƣớc cất, thu đƣợc năm 

polyme P94-P98 dạng bột, màu màu cam đến nâu đỏ. 

2.3.7. Tổng hợp poly[N'-(3-phenylallylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] (P99) 

* N'-(3-phenylallylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide (99) 

Hòa tan 1 mmol 82 trong 10 ml ethanol, sau đó thêm vào hỗn hợp phản ứng 

2 mmol cinnamaldehyde và 0,5 ml CH3COOH. Đun hồi lƣu hỗn hợp ở 80
0
C trong 6 

giờ. Chất rắn tách ra đƣợc lọc, rửa và kết tinh lại trong ethanol.  

 Sản phẩm 99 là chất rắn, tinh thể hình kim, màu vàng nhạt, T
0

nc = 204
0
C, 

hiệu suất 60%. CTPT C15H14ON2S: M = 270,8 au. (Phụ lục trang 108) 

 IR (cm
–1

): 3465 (NH), 3167, 3095, 2963 (C–H), 1667 (C=O), 1571 (C=N). 

(Phụ lục trang 9) 

 
1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 7,29 m (H

2
); 7,05 m J2–4 = 1,0, J5–4 = 
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5,0 (H
4
); 7,45 d J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 3,53/3,90 s (2H, H

6
); 11,23/11,41 s (H

8
); 

7,82/7,97 (H
9
); 6,97 m (H

10
); 7,01 (H

11
); 7,58–7,60 m (H

13
, H

17
); 7,36–7,39 m (H

14
, 

H
16

); 7,33 (H
15

). (Phụ lục trang 76) 

 
13

C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 122,4/122,6 (C
2
), 135,0/135,2 (C

3
), 129,0 

(C
4
), 125,4/125,7 (C

5
), 33,3/35,8 (C

6
), 165,9/171,4 (C

7
), 145,4/148,3 (C

9
), 

125,2/125,4 (C
10

), 138,3/ 138,7 (C
11

, C
15

), 135,8 (C
12

, C
14

), 126,9 (C
13

, C
17

), 128,6–

128,7 (C
14

, C
16

), 128,7 (C
15

). (Phụ lục trang 77, 78) 

* Poly[N'-(3-phenylallylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide] (P99) 

Trong bình cầu ba cổ, khuấy đều hỗn hợp gồm FeCl3 (4 mmol) và 30 ml 

chloroform khan trong môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Sau đó, thêm từ từ hỗn hợp 

của monome 99 (1 mmol) hòa tan trong 20 ml chloroform khan vào bình cầu, tiếp 

tục khuấy trong 48 giờ ở nhiệt độ phòng và trong môi trƣờng khí N2. 

Hỗn hợp sản phẩm đƣợc lọc, rửa nhiều lần với methanol. Để loại bỏ hoàn 

toàn monome còn dƣ và xúc tác, chất rắn đƣợc đem chiết Soxhlet bằng dung môi 

methanol trong 3 ngày. Polyme tạo thành đƣợc lọc, rửa nhiều lần với nƣớc cất, thu 

đƣợc P99 dạng bột, màu rêu đậm, hiệu suất 66%.  

 

2.4. TỔNG HỢP DẪN XUẤT CỦA POLYTHIOPHENE CHỨA DỊ VÒNG 

BENZO[D]THIAZOLE TỪ 3-THIOPHENECARBOXALDEHYDE 

Sơ đồ tổng hợp 3: 

 

* 5-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(thiophen-3-yl)benzo[d]oxazole (100) 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/196282?lang=en&region=US


 

 
 

49 

Hỗn hợp phản ứng gồm 1 mmol 2-amino-4-(benzo[d]thiazol-2-yl)phenol 

hydrochloride [27], 1 mmol 3-thiophenecarboxaldehyde và 2 ml acetic acid đƣợc 

chiếu xạ bằng lò vi sóng 400 watt trong 14 phút. Tiến trình phản ứng đƣợc theo dõi 

bằng sắc kí bản mỏng trong hệ dung môi hexane–ethanol (1:1). Thời gian phản ứng 

14 phút. Sản phẩm thô đƣợc thu hồi, rửa bằng nƣớc lạnh và kết tinh trong hệ dung 

môi ethanol–nƣớc (4:1).  

Sản phẩm 100 là chất rắn, dạng bột mịn màu trắng xám, hiệu suất 87%.  

IR (cm
–1

): 3087, 3056 (C–H), 1621 (C=C), 1616 (C=C), 1576 (C=N). (Phụ 

lục trang 9)
 

1
H-NMR [d6-DMSO, δ (ppm), J (Hz)]: 8,25 d  J5–2 = 2,0 (H

2
); 7,82 d J2–4 = 

2,0 (H
4
); 7,47 dd J2–5 = 3,0, J4–5 = 5,0 (H

5
); 8,42 d J11–9 = 1,0 (H

9
); 8,18 dd J = 1,5, 

J12–11 = 7,5 (H
11

); 7,65 d J11–12 = 7,5 (H
12

); 8,09 d J17–16 = 7,0 (H
16

); 7,51 dd J16–17  = 

7,5, J18–17 = 8,0 (H
17

); 7,39 dd J19–18  = 7,5, J17–18 = 8,0 (H
18

); 7,39 d J18–19 = 7,5 

(H
19

). (Phụ lục trang 81, 82) 

13
C-NMR [d6-DMSO, δ (ppm)]: 128,7 (C

2
), 128,8 (C

3
), 126,7 (C

4
), 127,2 

(C
5
), 160,9 (C

6
), 152,1 (C

7
), 142,7 (C

8
), 119,3 (C

9
), 130,8 (C

10
), 124,8 (C

11
), 111,0 

(C
12

), 167,6 (C
13

), 135,2 (C
14

), 154,2 (C
15

), 123,2 (C
16

), 126,4 (C
17

), 125,2 (C
18

), 

121,6 (C
19

). (Phụ lục trang 82, 83) 

*Poly{5-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(thiophen-3-yl)benzo[d]oxazole} (P100) 

Khuấy đều hỗn hợp gồm FeCl3 (8 mmol) và 50 ml chloroform khan trong 

bình cầu ba cổ, môi trƣờng khí N2 trong 15 phút. Sau đó, thêm từ từ hỗn hợp của 

monome 100 (2 mmol) hòa tan trong 30 ml chloroform khan vào bình cầu, tiếp tục 

khuấy trong 48 giờ ở nhiệt độ phòng và trong khí N2. 

Chất rắn sau phản ứng đƣợc lọc, rửa nhiều lần trong methanol và đem chiết 

Soxhlet bằng dung môi methanol trong 3 ngày để loại bỏ hoàn toàn monome còn dƣ 

và xúc tác. Sản phẩm đƣợc sấy khô, thu đƣợc polyme P100 ở dạng bột, màu nâu đỏ 

đậm, hiệu suất 62%.  

 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/196282?lang=en&region=US
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. CẤU TRÚC CỦA CÁC MONOME 

Đã tổng hợp đƣợc 18 monome 83-100 mới (chƣa có trong tài liệu tham khảo) 

là các dẫn xuất của thiophene có mạch nhánh ở vị trí số 3. Trong đó bao gồm:   

– 2 monome 83, 84 chứa dị vòng 1,2,4-triazole  

– 1 monome 85 chứa dị vòng thioxothiazolidin-4-one  

– 8 monome 86-93 N-thế từ dẫn xuất của benzaldehyde  

– 5 monome 94-98 N-thế từ dẫn xuất của acetophenone  

– 1 monome 99 N-thế từ cinnamaldehyde  

– 1 monome 100 chứa dị vòng benzo[d]thiazole  

Cấu trúc của các monome đã đƣợc xác định dựa vào các phƣơng pháp vật lí 

hiện đại: phổ hồng ngoại IR, phổ cộng hƣởng từ 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, HSQC và 

HMBC. Nhiệt độ nóng chảy và các số liệu quy kết về phổ IR, 
1
H-NMR và 

13
C-NMR 

đƣợc trình bày ở Chƣơng 2 trong phần tổng hợp từng monome. Công thức cấu tạo, 

màu sắc và hình dạng bề ngoài của các monome đƣợc liệt kê ở Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Monome là các dẫn xuất của thiophene 83-100 

TT Kí hiệu Công thức T
0

nc Dạng bề ngoài 

 

1 
 

83 

 

 

178 
Tinh thể hình kim 

Màu vàng cam nhạt 

 

2 
 

84 

 

 

105 
Tinh thể hình kim 

Màu trắng 

 

3 
 

85 

 

 

99 
Tinh thể hình kim 

Màu vàng nhạt 

 

4 
 

86 
 

 

135 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng 

 

5 
 

87 
 

 

- 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng sữa 
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6 
 

88 

 

 

158 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng 

 

7 
 

89 

 

 

170 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng sữa 

 

8 
 

90 
 

 

173 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng 

 

9 
 

91 
 

 

160 

Tinh thể hình kim 

Màu vàng 

 

10 
 

92 

 

 

175 

Tinh thể hình kim 

Màu đỏ nhạt 

 

11 
 

93 
 

 

155 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng 

 

12 
 

94 

 

 

163 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng 

 

13 
 

95 
 

 

165 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng 

 

14 
 

96 
 

 

200 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng sữa 

 

15 
 

97 
 

 

164 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng sữa 

 

16 
 

98 
 

 

- 

Tinh thể hình kim 

Màu trắng sữa 

 

17 
 

99 
 

 

204 

Tinh thể hình kim 

Màu vàng nhạt 

 

18 
 

100 

 

 

 

- 

 

Bột mịn 

Màu trắng xám 

 

3.1.1. Cấu trúc của các monome  
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  Sau đây là kết quả phân tích cụ thể đối với monome 83 có chứa dị vòng 

1,2,4-triazole: 

Để tổng hợp dẫn xuất thiophene 83 chứa dị vòng 1,2,4-triazole, 2-(thiophen-

3-yl)acetohydrazide 82 phản ứng với phenylisothiocyanate, chất rắn thu đƣợc tiếp 

tục đƣợc đun hồi lƣu trong môi trƣờng kiềm. Ở đây xảy ra phản ứng khép vòng nội 

phân tử. Do sự tấn công của nguyên tử nitơ trong nhóm –NH còn cặp electron tự do 

vào nguyên tử carbon của nhóm carbonyl –C=O, sau đó xảy ra phản ứng tách nƣớc 

và tautomer hóa tạo vòng 1,2,4-triazole: 

 

Sản phẩm là chất rắn hình kim, màu vàng cam nhạt, nhiệt độ nóng chảy 178
0
C 

cao hơn nhiệt độ nóng chảy của hydrazide. Để xác định cấu trúc của 83, đã tiến hành 

đo phổ IR, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR, HSQC, HMBC và nhiễu xạ tia X đơn tinh thể. 

 

Hình 3.1. Phổ IR của 83 

 Trên phổ hồng ngoại (Hình 3.1) xuất hiện vân phổ hấp thụ tại khoảng 3453 

cm
–1 đặc trƣng cho tần số dao động hóa trị của liên kết N–H. Các vân phổ hấp thụ ở 

khoảng 3088–2911 cm
–1 đặc trƣng cho dao động hóa trị của nhóm C–H no và C–H 
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không no. Ngoài ra, còn có vân phổ hấp thụ ở 1576 cm
–1 đặc trƣng cho dao động 

hóa trị của liên kết C=C thơm. 

 

Hình 3.2. Phổ 
1
H-NMR của 83 

Phổ 
1
H-NMR của 83 (Hình 3.2) thể hiện rõ tín hiệu đặc trƣng của các proton 

trong vòng thiophene ở khoảng 6,75–7,39 ppm: Tín hiệu cộng hƣởng của proton H
2
 

có độ dịch chuyển hóa học là δ = 6,96 ppm (multiplet). Tín hiệu cộng hƣởng của 

proton H
4
 (doublet, J5–4 = 4,5 Hz) có độ chuyển dịch hóa học nhỏ hơn δ = 6,75 ppm 

do ít chịu ảnh hƣởng đẩy electron của nguyên tử lƣu huỳnh trong vòng thiophene. 

Tín hiệu cộng hƣởng của proton H
5
 có δ = 7,38 ppm (double-double, J2–5 = 3 Hz,   

J4–5 = 5 Hz). Tín hiệu của proton H
8
 (nhóm –NH) ở dạng singlet xuất hiện ở vùng 

trƣờng yếu (δ = 13,77 ppm). 

 Trong vùng 7,26–7,50 ppm là tín hiệu cộng hƣởng của các proton trong vòng 

phenyl. Tín hiệu của hai proton H
11

, H
15

 có δ = 7,26–7,28 ppm và có hằng số tách   

J = 7,5 Hz; còn tín hiệu của ba proton H
12

, H
13

 và H
14 

có δ = 7,48–7,50 ppm. Tín 

hiệu cộng hƣởng của hai proton H11 và H15 dịch chuyển về phía trƣờng mạnh hơn 

so với ba proton của H12, H13 và H14 do gần nguyên tử nitơ hút electron.  
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Hình 3.3. Một phần phổ 
13

C-NMR của 83 

Trên phổ 
13

C-NMR của 83 (Hình 3.3) có 11 pic tƣơng đƣơng với 13 nguyên 

tử carbon (có 2 cặp nguyên tử carbon tƣơng đƣơng) trong công thức dự kiến. Trong 

vùng trƣờng mạnh, xuất hiện một tín hiệu cộng hƣởng của nhóm methylene (C
6
) với 

độ chuyển dịch hóa học δ = 26,35 ppm. Vùng trƣờng yếu nhất có tín hiệu cộng 

hƣởng ở 167,85 ppm của C
9
, do C

9
 liên kết với hai nguyên tử nitơ và một nguyên tử 

lƣu huỳnh, đều là các nguyên tử có độ âm điện lớn làm tăng độ chuyển dịch hóa 

học. Nguyên tử carbon còn lại (C
7
) của dị vòng triazole xuất hiện ở trƣờng yếu hơn 

với δ = 150,83 ppm. 

Tín hiệu cộng hƣởng của các nguyên tử carbon trong vòng thiophene và 

vòng benzene ở khoảng 122,86–134,24 ppm. Để tiến hành quy kết rõ hơn các tín 

hiệu proton và nguyên tử carbon trong dị vòng thiophene và vòng benzene, đã tiến 

hành đo thêm phổ hai chiều HSQC và HMBC.  

Dựa vào phổ tƣơng tác trực tiếp HSQC, quy kết đƣợc các proton ứng với 

nguyên tử carbon tƣơng ứng, tìm đƣợc vân giao của các cặp proton tƣơng đƣơng và 

các cặp nguyên tử carbon tƣơng đƣơng. Vân đơn ở 3,85 ppm của proton H
6 

có giao 

với C
6
  ở δ = 26,35 ppm.  
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 Hình 3.4. Một phần phổ HSQC của 83 

Đối với dị vòng thiophene:  

Xác định đƣợc C
2
 (δ = 122,86 ppm), C

4 
(δ = 128,02 ppm) và C

5
 (δ = 126,14 

ppm) do trên phổ HSQC lần lƣợt xuất hiện pic giao với các proton H
2
, H

4
 và H

5
. 

Đối với vòng benzene:  

Vân bội ở khoảng 7,26–7,28 ppm của hai proton H
11

 và H
15

 có giao với C
11

 

và C
15

 ở δ = 128,16 ppm trên phổ HSQC; giao với C
13

 (δ = 129,34 ppm) trên phổ 

HMBC. Vân bội ở khoảng 7,48–7,50 ppm của ba proton H
12

, H
13

 và H
14

 có giao với 

C
12

, C
13

 và C
14

 ở δ = 129,20–129,34 ppm trên phổ HSQC; giao với C
11

, C
15

 ở δ = 

128,16 ppm và giao với C
10

 ở δ = 133,55 ppm trên phổ HMBC. 
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Hình 3.5. Một phần phổ HMBC của 83 

Bảng 3.2. Bảng quy kết tín hiệu phổ 
1
H-NMR và 

13
C-NMR (δ, ppm) của 83 

Vị trí 
1
H-NMR 

13
C-NMR 

2 6,96 (m, 1H) 122,86  

3 - 134,24 

4 6,75 (d, 1H) J = 4,5 Hz 128,02 

5 7,38 (dd, 1H) J = 3 Hz, J = 5 Hz 126,14 

6 3,85 (s, 2H)  26,35 

7 - 150,83 

8 13,77 (s, 1H) - 

9 - 167,85 

10 - 133,55 

11, 15 7,26–7,28 (m, 2H) 128,16 

12, 14 
7,48–7,50 (m, 3H) 

129,20 

13 129,34 
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* Cấu trúc của 83 sử dụng nhiễu xạ tia X đơn tinh thể   

 

Hình 3.6. Cấu trúc của 83 xác định bằng nhiễu xạ tia X đơn tinh thể 

 Vòng phenyl tạo góc xoắn 63,35 (9)° với mặt phẳng của vòng 1,2,4-triazole 

và góc xoắn 47,35 (9)° với mặt phẳng của vòng thiophene. Trong tinh thể, các chuỗi 

phân tử hình thành bởi các tƣơng tác N–H...S chạy dọc theo trục tinh thể c. Vòng 

1,2,4-triazole và phenyl tƣơng tác với nhau qua tƣơng tác π–π với khoảng cách giữa 

tâm của các vòng là 3.4553 (10) Å. Vòng thiophene tham gia vào tƣơng tác C–H...S 

và C–H...π. Các tƣơng tác nội phân tử trong mạng tinh thể đƣợc phân tích sâu hơn 

bằng cách sử dụng phƣơng pháp phân tích bề mặt Hirshfield. Kết quả cho thấy liên 

kết chiếm ƣu thế nhất là H...H (35,8%), tiếp sau là S...H/H...S (26,7%) ) và 

C...H/H...C (18,2%).  

Bảng 3.3. Dữ liệu từ phổ nhiễu xạ tia X đơn tinh thể của 83 

Công thức kinh nghiệm / M C13H11N3S / 278,37 

Nhiệt độ / K 100,0 

Hệ tinh thể Đơn tà 

Kích thƣớc ô mạng (Å): a, b, c 8,8234(7); 16,0662(13); 9,7435(8) 

Góc (
o
): α, β, γ 90; 116,319(2); 90 

Thể tích ô mạng cơ sở (Å
3
) 1238,05(17) 

Kích thƣớc tinh thể (mm) 0,308 × 0,212 × 0,093 

 Cấu trúc của 83 xác định bằng phƣơng pháp X-ray phù hợp với kết quả xác 

định bằng cách phối hợp các phổ IR và NMR, nhƣng về chi tiết thì ƣu việt hơn ở 

điểm sau: Cho thấy rõ sự có mặt của liên kết NH–C=S trong vòng triazole.  
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 Nhƣ vậy, các số liệu về nhiệt độ nóng chảy, phổ IR, NMR và X-ray đã xác 

nhận sản phẩm thu đƣợc là monome 4-phenyl-3-(thiophen-3-yl-methyl)-1H-1,2,4-

triazole-5(4H)-thione 83. 

3.1.2. Cấu trúc tinh thể của các monome chứa dị vòng 

 Phƣơng pháp nhiễu xạ đơn tinh thể tia X đƣợc sử dụng để hoàn tất việc xác 

định cấu trúc của 3 monome mới 83-85có chứa dị vòng. Dƣới đây là kết quả phân 

tích cấu trúc tinh thể của hai monome còn lại: 84 và 85. 

* Cấu trúc tinh thể của 84  

Bảng 3.4. Dữ liệu từ phổ nhiễu xạ tia X đơn tinh thể của 84 

Công thức kinh nghiệm / M C7H8N4S2 / 212,29 

Nhiệt độ / K 100 

Hệ tinh thể Đơn tà 

Kích thƣớc ô mạng (Å): a, b, c 7,6904 (4), 13,0429 (7), 9,0220 (4) 

Thể tích ô mạng cơ sở (Å
3
) 904,95 (8) 

Kích thƣớc tinh thể (mm) 0,32 × 0,20 × 0,08 

 

Hình 3.7. Cấu trúc của 84 xác định bằng nhiễu xạ tia X đơn tinh thể 

 Vòng thiophene chiếm hai vị trí theo hai hƣớng ngƣợc nhau với tỉ lệ xác suất 

0,6957 (15) : 0,30 (15). Mặt phẳng của vòng 1,2,4-triazole tạo góc nhị diện 75,02 

(17)
o
 với thành phần chính của vòng thiophene. Trong tinh thể, hai loại đime đƣợc 

tạo thành bởi các tƣơng tác N–H...S. Chuỗi phân tử tạo thành từ  liên kết bởi các 

tƣơng tác yếu hơn N–H...N chạy dọc theo hƣớng [101]. Vòng thiophene tham gia 

vào tƣơng tác π–π và C–H...π. 

* Cấu trúc tinh thể của 85  

 Hợp chất 85 kết tinh với hai phân tử (A và B) trong đơn vị cấu trúc bất đối 
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xứng. Hai phân tử có cấu dạng tƣơng tự nhau và liên kết với nhau qua liên kết 

hydro N–H…O. Trong cả hai phân tử, vòng thiophene chiếm hai vị trí với xác suất 

tƣơng ứng cho phân tử A là 0,6727 (17) và 0,3273 (17) và cho phân tử B là 0,7916 

(19) và 0,2084 (19). Trong phân tử A và B, các vòng năm cạnh lần lƣợt tạo với 

nhau góc 79,7 (2)
o
 và góc 66,8 (2)

o
. Chuỗi phân tử tạo thành bởi liên kết hydro      

N–H…O chạy dọc theo hƣớng trục tinh thể a. Sự tƣơng tác giữa các chuỗi liền kề 

thông qua liên kết hydo N–H…O tạo ra hai loại cấu trúc vòng, trong đó mỗi vòng 

chứa bốn phân tử. 

Bảng 3.5. Dữ liệu từ phổ nhiễu xạ tia X đơn tinh thể của 85 

Công thức kinh nghiệm / M C9H8N2O2S3 / 272,35 

Nhiệt độ / K 100 

Hệ tinh thể Triclinic 

Kích thƣớc ô mạng (Å): a, b, c 9,6205 (3); 10,8252 (3); 11,5703 (3) 

Góc (
o
): α, β, γ 97,836 (2); 102,720 (2); 95,047 (2) 

Thể tích ô mạng cơ sở (Å
3
) 1149,42 (6) 

Kích thƣớc tinh thể (mm) 0,22 × 0,07 × 0,04 

 

Hình 3.8. Cấu trúc của 85 xác định bằng nhiễu xạ tia X đơn tinh thể 

3.2. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLY[(THIOPHENE-3-YL-ACETIC) ACID] VÀ 

CÁC POLYELECTROLYTE TỪ POLY[(THIOPHENE-3-YL-ACETIC) ACID] 

3.2.1. Cấu trúc và tính chất của poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] (PTAA) 

3.2.1.1. Cấu trúc của poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] (PTAA) 

* Phổ IR của PTAA 

Trên phổ IR của PTAA (Hình 3.9) xuất hiện vân phổ hấp thụ của nhóm 

carbonyl C=O ứng với một cực đại ở 1705 cm
–1

. Vân phổ hấp thụ ở dạng tù với 
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cƣờng độ mạnh ở khoảng 3600–2800 cm
–1

 đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên 

kết O–H, che khuất các tín hiệu dao động hóa trị của nhóm C–H no và C–H không 

no. Vân phổ hấp thụ ở 1637 cm
–1

 đặc trƣng cho dao động hóa trị của hệ liên hợp 

C=C–C=C đƣợc hình thành trong mạch liên hợp polythiophene. 

 

Hình 3.9. Phổ IR của PTAA 

* Phổ 
1
H-NMR của PTAA  

 

Hình 3.10. Phổ 
1
H-NMR của PTAA 
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Phổ 
1
H-NMR của PTAA (Hình 3.10) cho thấy phản ứng polyme hoá đã xảy 

ra. Có thể thấy điều này qua hình dạng phổ với tín hiệu của các proton ở dạng vân tù 

đặc trƣng cho polyme: tín hiệu cộng hƣởng của proton vòng thiophene nằm trong 

khoảng 7,27–7,33 ppm. Tín hiệu cộng hƣởng ở khoảng 3,79 ppm đặc trƣng cho 

proton H
6
 nhóm methylene –CH2 gắn với vòng thiophene (bị che khuất một phần 

bởi pic dung môi DMSO) phù hợp với proton nhóm methylene –CH2 của monome ở 

3,69 ppm. Tín hiệu cộng hƣởng của proton nhóm –COOH không đƣợc thể hiện rõ, 

chỉ ứng với một phần hơi gồ ở khoảng trên 12 ppm. 

3.2.1.2. Tính chất của poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] (PTAA) 

* TGA của PTAA  

Dựa vào đƣờng TGA, khoảng 10% khối lƣợng ban đầu của PTAA giảm khi 

tăng từ nhiệt độ phòng lên đến 200
0
C do sự bay hơi của nƣớc bị hấp phụ vào 

polyme. Sự giảm khối lƣợng này ứng với pic thu nhiệt ở 60
0
C trên đƣờng DTA. 

 

Hình 3.11. Giản đồ nhiệt vi sai của PTAA 

Khối lƣợng của PTAA giảm liên tục khi nhiệt độ tăng lên trên 200
0
C với 

khoảng 62% trọng lƣợng ban đầu của polyme đã bị mất ở 600
0
C trong môi trƣờng 

không khí. Trong khoảng nhiệt độ từ 250
0
C đến 600

0
C, khối lƣợng của polyme 
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giảm 43,08%. Đƣờng DTA cũng chỉ ra rằng sự phân hủy của polyme bắt đầu ở trên 

200
0
C. Trên 600

0
C, khối lƣợng mẫu vẫn còn 37,89%. 

Có thể thấy rằng, PTAA có độ bền nhiệt cao, điều này có thể giải thích do sự 

hình thành liên kết hydro giữa các nhóm –COOH trong mạch nhánh của polyme. So 

sánh với kết quả nghiên cứu của nhóm Z. Durmus, đối với poly[(thiophen-3-yl-

acetic) acid] cũng đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp hóa học, khối lƣợng của 

polyme giảm 45% khi tăng nhiệt độ đến 700
0
C trong môi trƣờng khí trơ [33, 56]. 

Có thể thấy, PTAA tổng hợp đƣợc có độ bền nhiệt khá tốt. 

* Mô hình cấu trúc, phổ UV-Vis và biểu đồ năng lƣợng của PTAA bằng 

phƣơng pháp hóa tính toán 

Trong phần nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng phƣơng pháp DFT ở mức 

lý thuyết CAM-B3LYP/6-31+G(d) với mô hình PTAA chứa 3 vòng và 5 vòng để 

xây dựng mô hình cấu trúc, phổ UV-Vis và biểu đồ năng lƣợng. 

Với PTAA chứa 3 vòng, hai dải hấp thụ tập trung ở bƣớc sóng 230 nm và 

277 nm (đƣờng màu đen). Với PTAA chứa 5 vòng, hai dải hấp thụ tập trung ở bƣớc 

sóng 252 nm và 310 nm (đƣờng màu tím) (Hình 3.11). 

Điều này phù hợp với lý thuyết, khi độ dài mạch polythiophene liên hợp tăng 

lên, khoảng cách giữa các mức năng lƣợng giảm, do đó các vân hấp thụ chuyển dịch 

về bƣớc sóng dài hơn (từ 277 nm sang 310 nm) và cƣờng độ hấp thụ tăng (từ 0,7 

a.u. lên 1,45 a.u.).  

  

Hình 3.11. Cấu trúc không gian của PTAA (3 vòng và 5 vòng) đƣợc tối ƣu hóa  
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Hình 3.12. Phổ UV-Vis (3 vòng và 5 vòng) trong nƣớc (a) và biều đồ năng 

lƣợng của PTAA (3 vòng) trong nƣớc (b) 

Phổ hấp thụ UV-Vis của PTAA đƣợc biểu thị ở Hình 3.12 và Hình 3.15. Các 

đƣờng màu đen thể hiện cho trạng thái singlet và các đƣờng màu đỏ đại diện cho 

trạng thái triplet. 

3.2.2. Cấu trúc và tính chất của các polyelectrolyte từ poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] 

Phản ứng trung hòa của PTAA với các dung dịch NaOH, ammonium 

hydroxide, triethylamine và N-methylimidazole, lần lƣợt thu đƣợc bốn polyelectrolyte 

tƣơng ứng:   

(PTAA-Na)    sodium poly(3-thiophene acetate)   

(PTAA-NH4)   ammonium poly(3-thiophene acetate) 

(PTAA-NH(C2H5)3)  triethylammonium poly(3-thiophene acetate)  

(PTAA-imidazole)   N-methylimidazolium poly(3-thiophene acetate) 

Đã có một số công trình nghiên cứu về các polyelectrolyte tổng hợp từ 

poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] và các dung dịch bazơ của các ion kiềm Li
+
 đến 

Cs
+
 [76, 99, 138]. Tuy nhiên, chƣa có một nghiên cứu nào về các polyelectrolyte 

tổng hợp từ PTAA và các dung dịch bazơ: ammonium hydroxide, triethylamine và 

N-methylimidazole nhƣ trong luận án. 

3.2.2.1. Cấu trúc của các polyelectrolyte từ poly[(thiophene-3-yl-acetic)acid] 

* Phổ IR của PTAA và các polyelectrolyte 
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Hình 3.13. Phổ IR của PTAA và các polyelectrolyte  

Nhìn vào phổ hồng ngoại (Hình 3.13), nhận thấy không có sự khác biệt lớn 

giữa các polyelectrolyte PTAA-Na, PTAA-NH4, PTAA-NH(C2H5)3, PTAA-

imidazole và polyme gốc PTAA. Nguyên nhân do vẫn có đầy đủ các dao động hóa 

trị của các liên kết: C=O (1705–1699 cm
–1

), C–H no và C–H không no (bị che 

khuất) ở vùng 3100–2900 cm
–1

, C–C trong vòng thiophene ở vùng dƣới 1600 cm
–1

. 

Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của vân phổ ở khoảng 1637–1629 cm
–1 

với cƣờng độ 

mạnh và rõ, đặc trƣng cho dao động hóa trị của hệ liên hợp C=C–C=C đƣợc hình 

thành trong mạch polyme. 

* Phổ UV-Vis của PTAA và các polyelectrolyte  

Bảng 3.6. Vân hấp thụ UV-Vis của PTAA và các polyelectrolyte, λmax (nm)/logξ 

Mẫu Tính toán Thực nghiệm 

Dung dịch Dung dịch Rắn 

PTAA 434 - 471/0,9115 

PTAA-Na 479 432/1,3070 510/0,9062 

PTAA-NH4 474 399/0,9049 487/0,9152 

PTAA-NH(C2H5)3 - 416/1,4764 492/0,8668 

PTAA-imidazole - 459/1,6272 525/0,9171 
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Hình 3.14. Phổ UV-Vis của PTAA và các polyelectrolyte trong nƣớc (a) và 

dạng rắn (b) – thực nghiệm 

 

Hình 3.15. Phổ UV-Vis của PTAA, PTAA-Na và PTAA-NH4 (tính toán theo DFT) 

Phổ UV-Vis và giá trị λmax cùng cƣờng độ hấp thụ của vân hấp thụ của các 

polyelectrolyte trong dung dịch nƣớc theo thực nghiệm và tính toán đƣợc trình bày 

ở Hình 3.14a, Hình 3.15 và Bảng 3.6. Có thể thấy:  

Thứ nhất, kết quả tính toán có λmax hấp thụ cao hơn so với kết quả thực 

nghiệm do tính toán lý thuyết trong dung môi nhƣng không tính đƣợc ảnh hƣởng 

của nƣớc đến sự đồng phẳng của mạch liên hợp. Trên thực tế, polyme trong dung 

dịch sẽ chuyển động tự do trong quá trình hòa tan và tƣơng tác giữa các phân tử 

dung môi làm phân tử polyme quay tự do, từ đó ảnh hƣởng đến hệ liên hợp, làm 

giảm giá trị λmax hấp thụ. 

Thứ hai, polyme gốc PTAA cũng nhƣ các polyelectrolyte đều hấp thụ ở 

vùng sóng dài (399–525 nm) tƣơng ứng với sự chuyển trạng thái π → π
* 

do mạch 

liên hợp π polythiophene. Ở trạng thái rắn, λmax của cả bốn polyelectrolyte đều cao 
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hơn so với polyme gốc PTAA. Điều này có thể giải thích nhƣ sau: giá trị λmax cao 

của các polyelectrolyte là do sự xuất hiện của nhóm mang điện –COO
–
 ƣu tiên sự 

hình thành của mạch liên hợp giữa các vòng thiophene ở dạng đồng phẳng so với 

dạng xoắn, từ đó làm tăng tính linh động của các electron π chạy dọc mạch liên hợp 

trong polyelectrolyte. So sánh với phổ hấp thụ của sodium poly(3-thiophene 

acetate) trong dung dịch thể hiện một dải phổ tƣơng ứng sự chuyển π → π
* 

của 

mạch chính có λmax = 429 nm (Gregor Hostnik [76]) hay λmax = 435 nm (Vallat P. 

[138]), có thể thấy gần nhƣ không có sự khác biệt so với PTAA-Na đã đƣợc tổng 

hợp với λmax = 432 nm.  

Thứ ba, sự thay đổi bƣớc sóng hấp thụ của các mẫu phụ thuộc vào bản chất 

của các nhóm mang điện trong dung dịch. Trong đó, PTAA-NH4 có λmax cũng nhƣ 

cƣờng độ hấp thụ yếu nhất do phản ứng giữa polyme gốc PTAA và dung dịch 

ammonium hydroxide yếu nên giá trị λmax chủ yếu vẫn phụ thuộc vào gốc –COOH. 

Ba polyelectrolyte còn lại hấp thụ ở bƣớc sóng dài hơn 17–70 nm do đƣợc tổng hợp 

từ các dung dịch bazơ mạnh, giá trị λmax phụ thuộc vào nồng độ của ion –COO
–
. 

Trong đó, PTAA-imidazole với cực đại hấp thụ lớn nhất có thể do nhóm mang điện 

có dị vòng thơm imidazole làm tăng hiệu ứng liên hợp. Phổ hấp thụ UV-Vis phụ 

thuộc vào bản chất của các ion mang điện trong dung dịch cũng đã đƣợc chứng 

minh theo nghiên cứu của nhóm McCollough với poly[3-(thiophen-3-yl)propionic 

acid)], giá trị λmax thay đổi 40 nm khi ion mang điện thay đổi từ Li
+ 

sang Cs
+ 

[99].
 

Với phổ UV-Vis của PTAA và các polyelectrolyte ở dạng rắn (Hình 3.14b): 

So với phổ hấp thụ của các mẫu tƣơng ứng ở dạng dung dịch, phổ hấp thụ ở 

dạng rắn đều có λmax hấp thụ ở vùng bƣớc sóng dài hơn khoảng 70–90 nm do sự gia 

tăng tƣơng tác sắp xếp chồng lớp π–π giữa các chuỗi trong mạch polythiophene 

[54]. So với phổ hấp thụ của poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] ở trạng thái rắn với 

λmax = 416 nm (Gregor Hostnik [76]), PTAA đã đƣợc tổng hợp hấp thụ ở bƣớc sóng 

dài hơn với λmax = 471 nm do có mạch liên hợp π dài hơn và tính đồng phẳng của 

mạch polyme cao hơn. 
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λmax hấp thụ của các polyelectrolyte có sự khác biệt so với polyme gốc 

PTAA, tuy nhiên, sự khác biệt là không đáng kể đối với hai polyelectrolyte PTAA-

NH4 và PTAA-NH(C2H5)3 do phản ứng giữa polyme gốc PTAA và dung dịch 

ammonium hydroxide hay triethylamine yếu nên giá trị λmax chủ yếu vẫn phụ thuộc 

vào gốc –COOH. Trong khi đó, hai polyelectrolyte PTAA-Na và PTAA-imidazole 

có giá trị λmax hấp thụ lớn hơn so với polyme gốc PTAA khá nhiều (39 nm và 54 

nm) do giá trị λmax chủ yếu là ảnh hƣởng của các nhóm mang điện –COO
–
Na

+ 
và     

–COO
–
imidazole

+
. 

Vậy có thể thấy rằng khi tăng độ bazơ của các gốc ester trong các 

polyelectrolyte thì giá trị λmax hấp thụ tăng lên.   

3.2.2.2. Hình thái và tính chất của các polyelectrolyte từ poly[(thiophene-3-yl-acetic) acid] 

* Ảnh SEM của PTAA và các polyelectrolyte 

Kết quả phân tích ảnh SEM của các PTAA và các polyelectrolyte đều cho 

thấy bề mặt cấu trúc của các polyme ở dạng vô định hình. Các hạt polyme có sự 

phân tán khá đồng đều; kích thƣớc, hình thái tƣơng đồng và có độ kết dính cao. 

    

   

* TGA của PTAA và các polyelectrolyte 

Có thể nhận thấy đƣờng cong TGA của polyme gốc PTAA và các 

polyelectrolyte khá tƣơng đồng (Hình 3.16). Trong khoảng nhiệt độ dƣới 100
0
C, 

khối lƣợng của các mẫu giảm do sự bay hơi của nƣớc trong mẫu. Trong khoảng trên 
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100
0
C, khối lƣợng các mẫu giảm do sự phân hủy của mạch nhánh và một phần 

mạch polyme liên hợp trong polyme. Ở nhiệt độ 600
0
C, khối lƣợng của tất cả các 

mẫu còn khá nhiều (27,66%–60,48%). Chứng tỏ các mẫu có độ bền nhiệt tốt, do 

trong polyme có nhóm –COOH làm tăng khả năng tạo liên kết hydro giữa các phân 

tử trong mạch polyme hoặc các polyelectrolyte ở dạng muối. 
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Hình 3.16. Giản đồ nhiệt vi sai của PTAA và các polyelectrolyte  

Bảng 3.7. Kết quả phân tích nhiệt của PTAA và các polyelectrolyte  

Polyme Khối lƣợng còn lại ở 600
0
C (%) 

PTAA 37,89 

PTAA-Na 60,48 

PTAA-NH4 29,76 

PTAA-NH(C2H5)3 33,52 

PTAA-imidazole 27,66 

Tuy nhiên, có thể nhận thấy rõ sự khác biệt về độ bền nhiệt của polyme gốc 

PTAA với các mẫu polyelectrolyte nhƣ sau: 

Khi nhóm –COOH trong polyme gốc PTAA đƣợc thay thế bằng nhóm mang 

điện tích –COO
–
Na

+
, độ bền nhiệt của polyelectrolyte PTAA-Na tăng đáng kể: Khi 

tăng nhiệt độ đến 600
0
C, khối lƣợng của polyme còn lại 60,48%. Nguyên nhân là do 

sự hình thành của các nhóm mang điện tích –COO
–
Na

+ 
ở dạng muối vô cơ, tạo cấu 

trúc tinh thể bền chặt.   

Khi thay thế nhóm –COOH bằng các nhóm mang điện tích khác trong các 

polyelectrolyte PTAA-NH4, PTAA-NH(C2H5)3, PTAA-imidazole, độ bền nhiệt 
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giảm: Khi tăng nhiệt độ đến 600
0
C, khối lƣợng của các mẫu giảm nhiều hơn so với 

polyme gốc PTAA (từ 4,37% đến 10,23%). So với polyme gốc PTAA có nhóm        

–COOH làm tăng khả năng tạo liên kết hydro giữa các phân tử trong mạch polyme 

từ đó làm tăng độ bền nhiệt, các polyelectrolyte này có nhóm mang điện đều ở dạng 

muối hữu cơ làm giảm độ bền nhiệt của polyme. 

* Phổ huỳnh quang của PTAA và các polyelectrolyte 

 

Hình 3.17. Phổ huỳnh quang của PTAA và các polyelectrolyte trong nƣớc (a) 

và dạng rắn (b) 
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Hình 3.18. Phổ huỳnh quang chuẩn hóa của PTAA và các polyelectrolyte dạng rắn  

Bảng 3.8. Cực đại huỳnh quang của PTAA và các polyelectrolyte, λmax (nm)/logξ 

Mẫu Dung dịch Rắn 

PTAA Không phát quang Phát quang yếu 

PTAA-Na 565/54388      686/10392 

PTAA-NH4 -      684/1393 

PTAA-NH(C2H5)3 566/40319 684/5203 ; 644/4699 

PTAA-imidazole 569/18660 675/5775 ; 643/5628 
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Nhìn vào phổ huỳnh quang (Hình 3.17), có thể thấy: khi thay thế nhóm         

–COOH (trong PTAA) bằng các nhóm mang điện tích –COO
–
X

+
, cƣờng độ phát 

huỳnh quang tăng lên đáng kể. Trong đó, mẫu PTAA-Na có cƣờng độ phát huỳnh 

quang mạnh nhất ở 686 nm, sau đó là mẫu PTAA-NH(C2H5)3 và PTAA-imidazole 

(gần tƣơng đƣơng nhau), cuối cùng là mẫu PTAA-NH4 có cƣờng độ phát quang rất 

yếu - gần tƣơng tự nhƣ polyme gốc PTAA không phát quang.  

Ở dạng rắn (Hình 3.17b): Đối với polyme gốc PTAA, phổ huỳnh quang kéo 

dài từ khoảng 530 nm đến 830 nm với cực đại phát quang ở 630 nm và một vai phổ 

ở 690 nm - đặc trƣng cho trạng thái triplet exciton của mạch liên hợp [122]. Tuy 

nhiên, khi nhóm –COOH trong PTAA đƣợc thay thế bằng các nhóm mang điện      

–COO
–
X

+
, có sự dịch chuyển của cực đại phát quang về bƣớc sóng dài hơn (Hình 

3.18). Khi có sự xuất hiện của ion –COO
–
, mạch liên hợp giữa các vòng thiophene 

đƣợc ƣu tiên hình thành ở dạng đồng phẳng so với dạng xoắn, từ đó làm độ dài 

mạch liên hợp trong polyelectrolyte, tăng khả năng phát huỳnh quang. Do vậy, cực 

đại huỳnh quang ở khoảng 630 nm là của PTAA với sự có mặt của nhóm –COOH, 

còn cực đại huỳnh quang ở khoảng 690 nm là của các polyelectrolyte với sự có mặt 

của nhóm mang điện –COO
–
. Có thể thấy, khi tính bazơ của dung dịch càng mạnh, 

dải phát huỳnh quang của các polyelectrolyte có xu hƣớng chuyển về bƣớc sóng dài 

hơn. Cụ thể nhƣ sau: Hai polyelectrolyte PTAA-NH4 và PTAA-imidazole (đƣợc 

tổng hợp từ dung dịch bazơ yếu) có cực đại phát quang ở khoảng 630 nm do nồng độ 

của –COOH chiếm ƣu thế. Ngƣợc lại, hai polyelectrolyte PTAA-Na và PTAA-

NH(C2H5)3 (đƣợc tổng hợp từ dung dịch bazơ mạnh) có cực đại phát quang ở 

khoảng 690 nm do sự phân cực mạnh của gốc –COO
–
. 

* Độ dẫn điện của PTAA và các polyelectrolyte 

Hình 3.19 biểu diễn sự biến thiên của độ dẫn điện của PTAA và các 

polyelectrolyte vào tần số trong khoảng từ 100Hz đến 1MHz. Các mẫu đƣợc đo 

dƣới dạng viên ép với đƣờng kính 0,5 cm, ở trạng thái không pha tạp.  

Theo các nghiên cứu trƣớc đây, độ dẫn điện của poly[(3-thiophene acetic) 

acid] rất thấp [95]. Theo nghiên cứu của nhóm Mukherjee, độ dẫn điện của poly[(3-
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thiophene acetic) acid] chƣa pha tạp có giá trị 1,2×10
–8 

S/cm [109]. Đối với PTAA 

đã tổng hợp, độ dẫn điện đo đƣợc có giá trị cao hơn khoảng 100 lần - 1,7×10
–6 

S/cm 

ở tần số 1MHz.  
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Hình 3.19. Độ dẫn điện của PTAA và các polyelectrolyte  

Khi thay thế nhóm –COOH trong polyme gốc PTAA bằng các nhóm mang 

điện tích trong ba polyelectrolyte PTAA-NH4, PTAA-NH(C2H5)3, PTAA-imidazole, 

độ dẫn điện của các mẫu gần nhƣ không thay đổi do các nhóm mang điện đều ở 

dạng muối hữu cơ. Tuy nhiên, trong PTAA-Na, độ dẫn điện của polyme có sự tăng 

mạnh, đạt đến 7,4×10
–6 

S/cm. Nguyên nhân do có nhóm mang điện –COO
–
Na

+ 
ở 

dạng muối vô cơ tạo cấu trúc tinh thể, thuận lợi cho sự di chuyển của các hạt mang 

điện và phân li hoàn toàn thành ion.  

So với polythiophene trung tính có độ dẫn điện chỉ 1,8×10
−8

 S/cm [72] hay 

poly[(3-thiophene acetic) acid] chƣa pha tạp là 1,2×10
–8 

S/cm, PTAA và bốn 

polyelectrolyte ở dạng rắn khi chƣa pha tạp đều có độ dẫn điện cao hơn. Trong đó, 

PTAA-Na có độ dẫn điện tốt hơn cả. 

* Nhận xét 

 Dựa vào kết quả của các phép đo TGA, phổ UV-Vis, phổ huỳnh quang và độ 

dẫn điện, có thể thấy rằng khi thay thế nhóm –COOH trong polyme gốc PTAA bằng 

nhóm mang điện trong các polyelectrolyte, tính chất của các polyelectrolyte thay 

đổi đáng kể. Ví dụ: PTAA-Na có độ bền nhiệt cao nhất, độ dẫn điện tốt nhất và 

cường độ phát huỳnh quang mạnh nhất ở khoảng gần 690 nm. Hay PTAA-imidazole 

ở hai trạng thái rắn và trong dung dịch nước đều hấp thụ ở vùng bước sóng dài nhất 
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trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khác biệt trong tính 

chất giữa các polyelectrolyte là do sự khác biệt về bản chất của các nhóm mang 

điện tích dương và sự xuất hiện của nhóm –COO
– 

đã ưu tiên sự hình thành của 

mạch liên hợp giữa các vòng thiophene ở dạng đồng phẳng so với dạng xoắn, từ đó 

làm tăng độ dài hệ liên hợp π và tăng tính linh động của các electron π chạy dọc 

mạch liên hợp polythiophene trong polyelectrolyte. 

 

3.3. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC POLYTHIOPHENE CÓ CHỨA DỊ VÒNG 

Đã tiến hành tổng hợp đƣợc 3 dẫn xuất của polythiophene P83-P85có chứa 

dị vòng từ 2-(thiophen-3-yl)acetic acid. Trong đó, có 2 polyme (P83 và P84) có 

chứa dị vòng 1,2,4-triazole và 1 polyme P85 có chứa dị vòng thioxothiazolidin-4-

one (Bảng 3.9). Luận án tập trung tiến hành các phép đo và phân tích vào hai 

polyme P83 và P85 do quá trình tổng hợp monome cũng nhƣ polyme tƣơng ứng dễ 

dàng, hiệu suất cao hơn và polyme đã loại bỏ đƣợc hoàn toàn tạp chất.  

Bảng 3.9. Ba dẫn xuất polythiophene P83-P85 có chứa dị vòng  

TT Polyme Công thức H (%) Dạng bề ngoài 

 

1 

 

P83 

 

 

82 

 

Bột, màu cam đỏ 

 

2 

 

P84 

 

 

78 

 

Bột, màu nâu đỏ 

 

3 

 

P85 

 

 

70 

 

Bột, màu nâu đỏ đậm 

Bảng 3.10. Tính tan của ba dẫn xuất polythiophene P83-P85 có chứa dị vòng  

Polyme DMSO CH2Cl2 CHCl3 THF 

P83 Ít tan Ít tan x x 

P84 Tan x x x 

P85 Tan x x x 
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So sánh với các tài liệu tham khảo đến hiện tại, mới chỉ có các dẫn xuất 

polythiophene chứa dị vòng 1,2,3-triazole [54], dị vòng chứa nitơ (pyridine, 

pyrimidine) [81] hay dị vòng thơm (benzothiazole, benzotriazole, N-benzo triazole) 

[124]… Ngoài ra, các dẫn xuất thiophene đƣợc sử dụng rộng rãi do có khả năng vận 

chuyển electron/và chặn không cho electron di chuyển dựa vào các dị vòng năm 

cạnh chứa dị tố nitơ giúp tăng cƣờng ái lực electron của vật liệu [125]. Trong đó, 

các polyme chứa dị vòng nhƣ 1,2,4-triazole, 1,3,5-triazine hay quinoxaline đã đƣợc 

ứng dụng thành công nhƣ vật liệu vận chuyển electron (electrontransporting - ET) 

giữa catốt và các lớp polyme trong đèn LED [132]. Do đó, có thể thấy, các dẫn xuất 

polythiophene có mạch nhánh chứa dị vòng 1,2,4-triazole và dị vòng 

thioxothiazolidin-4-one này đều là những polyme mới, đồng thời mở ra khả năng 

ứng dụng vào thực tiễn. 

3.3.1. Cấu trúc và tính chất của poly[4-phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-

1,2,4-triazole-5(4H)-thione] (P83)  

3.3.1.1. Cấu trúc của poly[4-phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-

5(4H)-thione] (P83) 

* Phổ IR của P83 

 

Hình 3.20. Phổ IR của monome và polyme tƣơng ứng P83 
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Tiến hành phản ứng polyme hóa monome 83 bằng phƣơng pháp hóa học với 

xúc tác FeCl3 là tác nhân oxi hóa, thu đƣợc polyme tƣơng ứng P83. Đặc trƣng cấu 

trúc và sự hình thành mạch liên hợp polythiophene của polyme đƣợc xác định dựa 

vào phổ hồng ngoại. 

Polyme tổng hợp đƣợc có vị trí các vân phổ tƣơng đồng về vị trí so với 

monome (Hình 3.20). Các vân phổ ở khoảng 1592 cm
–1

, 1495 cm
–1 

và 1424 cm
–1 

đặc trƣng cho dao động hóa trị bất đối xứng của liên kết C=N và dao động hóa trị 

của liên kết C–C trong vòng thơm; vân phổ ở 691 cm
–1 

đặc trƣng cho dao động biến 

dạng ngoài mặt phẳng của liên kết thơm C–C.  

Tuy nhiên, so sánh với monome, trên phổ hồng ngoại của P83 có sự xuất 

hiện của vân phổ ở 1629 cm
–1 

với cƣờng độ mạnh và rõ, đặc trƣng cho dao động 

hóa trị của hệ liên hợp C=C–C=C đƣợc hình thành trong mạch polyme; và sự giảm 

cƣờng độ của các vân phổ ở khoảng 3062 cm
–1

 do sự biến mất của liên kết C–H 

trong vòng thiophene của monome để hình thành các liên kết C–C trong mạch 

polyme. Bên cạnh đó, vân phổ đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên kết N–H ở 

khoảng 3449 cm
–1

 có dạng tù, rộng hơn so với monome do sự cuộn của các mạch 

polyme hình thành các liên kết hydro trong mạch.  

* Phổ UV-Vis của P83 

 

Hình 3.21. Phổ UV-Vis của P83 trong DMSO (a) và dạng rắn (b) 

Phổ hấp thụ UV-Vis của P83 trong dung môi DMSO (Hình 3.21a) có hai vân 

hấp thụ chính. Theo nhóm nghiên cứu của B. X. Valderrama-García [142]: vân hấp 

thụ ở khoảng 286 nm đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái n → π
* 

của mạch 
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polythiophene ở dạng bán vặn xoắn (semi-twisted). Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu 

của Yingping Z. [146] và Zhou E. [149] lại cho rằng vân hấp thụ ở khoảng 286 nm 

đặc trƣng cho hệ liên hợp ở mạch nhánh của polyme. Ngoài ra, một vân hấp thụ 

chính ở vùng khả kiến (382 nm) đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của 

mạch liên hợp polyme, phù hợp với màu cam đỏ của sản phẩm thu đƣợc. 

Ở dạng rắn (Hình 3.21b), phổ hấp thụ UV-Vis của P83 chỉ có một vân hấp 

thụ chính ở 469 nm đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của mạch 

polythiophene; và giá trị λmax hấp thụ ở dạng rắn có bƣớc sóng dài hơn so với λmax 

hấp thụ của mẫu trong dung dịch do sự tƣơng tác sắp xếp chồng lớp π–π giữa các 

chuỗi trong mạch polythiophene ở dạng rắn. So sánh với poly(3-benzyl-1,2,3-

triazole thiophene) có cấu trúc khá tƣơng đồng với P83 đƣợc tổng hợp bằng phƣơng 

pháp GRIM với cấu trúc mạch liên hợp điều hòa có λmax = 438 nm [54], P83 đƣợc 

tổng hợp bằng phƣơng pháp hóa học sử dụng xúc tác FeCl3 với cấu trúc mạch liên 

hợp bất điều hòa có λmax = 469 nm (lớn hơn), có thể do mức độ liên hợp π và tính 

đồng phẳng của P83 lớn hơn. Bên cạnh đó, vân phổ hấp thụ đặc trƣng cho sự 

chuyển trạng thái n → π
* 
vẫn xuất hiện ở khoảng trên 300 nm, tuy nhiên, chỉ ở dạng 

vai phổ rất nhỏ. 

3.3.1.2. Hình thái và tính chất của poly[4-phenyl-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-

1,2,4-triazole-5(4H)-thione] (P83) 

* Ảnh SEM của P83 

  

Kết quả phân tích ảnh SEM của cho thấy P83 có bề mặt cấu trúc ở dạng vô 

định hình. Các hạt ở dạng hạt và phiến, có độ kết dính cao, các lớp chồng lên nhau 

và kích thƣớc hạt tƣơng đối đồng đều (khoảng 5 µm). 
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* TGA của P83 

 

Hình 3.22. Giản đồ nhiệt vi sai của P83 

Giản đồ nhiệt vi sai của P83 cho thấy polyme bị phân hủy hoàn toàn khi tăng 

nhiệt độ đến 500
0
C (Hình 3.22). Đƣờng cong TGA cho thấy có 2 vùng mà sản phẩm 

có sự giảm khối lƣợng: 

Vùng thứ nhất, từ nhiệt độ phòng đến 200
0
C, khối lƣợng polyme giảm 

5,54%, chủ yếu bởi sự bay hơi của nƣớc. So sánh với poly(3-benzyl-1,2,3-triazole 

thiophene), khối lƣợng của polyme cũng chỉ giảm 5% khi tăng nhiệt độ đến 174
0
C 

(nhiệt độ bắt đầu phân hủy Td = 174
0
C) [54]. 

Vùng thứ hai, từ 260
0
C đến 500

0
C, khối lƣợng của polyme giảm mạnh 

(94,59%) ứng với pic tỏa nhiệt ở 471
0
C. Sự giảm khối lƣợng ở nhiệt độ này do sự 

phân hủy của mạch polythiophene. 

Ở nhiệt độ trên 500
0
C, khối lƣợng mẫu đã phân hủy hoàn toàn, điều này cho 

thấy trong polyme không còn có sự xuất hiện của các tạp chất vô cơ. 

* Phổ huỳnh quang và phát xạ huỳnh quang của P83 

Phổ huỳnh quang và phát xạ huỳnh quang so sánh giữa monome và polyme 

tƣơng ứng P83 (Hình 3.23) có sự khác biệt rõ ràng.  
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Hình 3.23. Phổ huỳnh quang (a) và phát xạ huỳnh quang (b) của monome và 

polyme tƣơng ứng P83 

Đối với phổ huỳnh quang: Monome 83 có dải phổ với ba đỉnh phát xạ trong 

khoảng 450–530 nm. Trong khi đó, P83 có cực đại phát huỳnh quang ở bƣớc sóng dài 

hơn (596 nm) do sự hình thành mạch liên hợp π sau phản ứng polyme hóa. 

Đối với phổ phát xạ huỳnh quang, P83 có dải phổ với hai cực đại phát xạ ở 

371 nm và 523 nm, còn monome 83 có cực đại phát xạ ở 415 nm. 

3.3.2. Cấu trúc và tính chất của poly[4-amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-

1,2,4-triazole-5(4H)-thione] (P84) 

3.3.2.1. Cấu trúc của poly[4-amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole-

5(4H)-thione] (P84) 

* Phổ IR của P84 

Trên phổ IR của P84 (Hình 3.24) cho thấy vẫn có sự xuất hiện của các vân 

phổ hấp thụ đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên kết C–H no và C–H trong vòng 

thiophene ở khoảng 3100–2900 cm
–1

. Ngoài ra, còn có các vân phổ hấp thụ rộng với 

cƣờng độ mạnh đặc trƣng cho dao động hóa trị không đối xứng và đối xứng ở 

khoảng 3500–3300 cm
–1

 và dao động biến dạng ở 1621 cm
–1

 của liên kết N–H trong 

nhóm –NH2. Vân phổ hấp thụ ở khoảng 1285 cm
–1

 đặc trƣng cho dao động hóa trị 

của nhóm C=S trong dị vòng triazole. Nhìn chung, hình dạng phổ IR của polyme 

P84 có sự tƣơng đồng với monome 84, song các vân phổ của nhóm –NH2 ở dạng 

vân tù, rộng hơn nhiều do sự tạo thành liên kết hydro mạnh bởi mạch liên hợp 

polyme dạng cuộn.  
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Hình 3.24. Phổ IR của P84 

* Phổ 
1
H-NMR của P84  

 

Hình 3.25. Phổ 
1
H-NMR của P84  

Phổ 
1
H-NMR của P84 trong dung môi DMSO (Hình 3.25) thể hiện rõ cấu 

trúc của polyme, đặc trƣng bởi các vân tù. Trên phổ đồ vẫn xuất hiện đầy đủ các 

vân phổ ứng với các proton của monome (Phụ lục trang 27), trừ hai proton trong 
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vòng thiophene. Polyme đƣợc tổng hợp thông qua quá trình polyme hóa hóa học tại 

các vị trí số 2 và 5 ở vòng thiophene, do vậy trên phổ 
1
H-NMR chỉ còn xuất hiện 

một vân phổ tù ứng với proton H
4
 ở khoảng 7,04–7,47 ppm.  

Hai proton H
10

 của nhóm –NH2 bị tách thành hai vân đơn ở 5,06 ppm và 6,06 

ppm do sự hình thành liên kết hydro của một proton với nguyên tử lƣu huỳnh trong 

nhóm C=S và một proton ở dạng tự do. Proton H
6
 của nhóm methylene thể hiện tín 

hiệu cộng hƣởng ở khoảng 4,00–4,19 ppm, tƣơng đồng với proton H
6
 của monome 

ở 4,04 ppm. Tuy nhiên, proton H
8
 của nhóm –NH không thể hiện rõ rệt trên phổ, chỉ 

ở dạng vân tù nhỏ. 

3.3.2.2. Cấu trúc và hình thái của poly[4-amino-3-(thiophen-3-ylmethyl)-1H-

1,2,4-triazole-5(4H)-thione] (P84) 

* Ảnh SEM của P84 

Kết quả phân tích ảnh SEM của P84 cho thấy bề mặt cấu trúc ở dạng vô định 

hình. Các hạt có sự phân tán đồng đều và có độ xốp cao hơn so với polyme P83 

cũng có dị vòng triazole. 

  

* TGA của P84 

Giản đồ nhiệt vi sai của P84 cho thấy polyme có độ bền nhiệt tốt, chƣa bị 

phân hủy hoàn toàn khi tăng nhiệt độ đến 600
0
C (Hình 3.26).  

Khi tăng nhiệt độ từ nhiệt độ phòng đến 200
0
C, khối lƣợng polyme giảm 

3,33% do sự bay hơi của nƣớc đã hấp thụ vào polyme.  

Trong khoảng nhiệt độ từ 220
0
C đến 600

0
C, khối lƣợng polyme chỉ giảm 

51,82% khối lƣợng, chứng tỏ P84 có độ bền nhiệt tốt. Điều này có thể xuất phát từ 

quá trình hình thành các liên kết hydro, tạo chuỗi polyme liên hợp dạng khâu mạch, 
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từ đó làm tăng độ bền nhiệt của polyme. Tuy nhiên, nhìn vào đƣờng DrTGA, nhận 

thấy polyme chƣa đƣợc làm sạch hoàn toàn. Dựa vào đƣờng cong DTA, polyme tỏa 

nhiệt mạnh nhất ở khoảng 250–343
0
C, ứng với quá trình oxi hóa khử phân hủy 

mạch polythiophene liên hợp. 

 

Hình 3.26. Giản đồ nhiệt vi sai của P84 

* Phổ huỳnh quang của P84  
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Hình 3.27. So sánh phổ huỳnh quang của P83 và P84 

So sánh phổ huỳnh quang giữa hai polyme P84 và P83 đều chứa dị vòng 

triazole (Hình 3.27): Bƣớc sóng của cực đại phát huỳnh quang của P83 ở vị trí nhỏ 

hơn so với P84. Cƣờng độ phát huỳnh quang của hai polyme không khác nhau nhiều. 
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3.3.3. Cấu trúc và tính chất của poly{3-[2-(thiophen-3-yl)acetyl]-2-

thioxothiazolidin-4-one} (P85)  

3.3.3.1. Cấu trúc của poly{3-[2-(thiophen-3-yl)acetyl]-2-thioxothiazolidin-4-one} (P85)  

* Phổ IR của P85 

Hình 3.28 biểu thị phổ hồng ngoại của monome 85 và polyme tƣơng ứng 

P85. Nhìn chung, hình dạng và vị trí của các vân phổ trong polyme P85 có sự tƣơng 

đồng với monome 85. Tuy nhiên, vân phổ đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên 

kết N–H ở khoảng 3471 cm
–1

 có dạng tù, rộng hơn nhiều so với monome, nguyên 

nhân có thể do sự cuộn của các mạch polyme tạo thành các liên kết hydro trong 

mạch. Bên cạnh đó, có thể quan sát thấy sự giảm cƣờng độ của các vân phổ ở 

khoảng 3224 cm
–1

 và 3147 cm
–1

 do sự biến mất của liên kết C–H trong vòng 

thiophene của monome để hình thành các liên kết C–C trong mạch polyme, xác 

minh rằng phản ứng trùng hợp diễn ra.  

 

Hình 3.28. Phổ IR của P85 

Ngoài ra, trên phổ hồng ngoại của P85 vẫn có sự xuất hiện vân phổ hấp thụ 

trong vùng 1753–1704 cm
–1

 (có vai phổ) với cƣờng độ mạnh đặc trƣng cho dao 

động hóa trị của hai liên kết C=O và vân phổ hấp thụ ở 1519 cm
–1

 đặc trƣng cho 

dao động biến dạng của liên kết C=O nhóm amide. Vân phổ hấp thụ ở khoảng 
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1241–1181 cm
–1

 (cƣờng độ mạnh) đặc trƣng cho dao động hóa trị của nhóm C=S 

trong dị vòng thioxothiazolidin-4-one.  

* Phổ 
1
H-NMR của P85 

P85 tan tốt trong dung môi DMSO nên tiến hành đo phổ 
1
H-NMR (Hình 

3.29). Có thể nhận thấy các vân đều ở dạng tù đặc trƣng của polyme.  

Tín hiệu cộng hƣởng của proton H
4
 vòng thiophene trong polyme nằm trong 

khoảng 7,00–7,40 ppm với sự giảm cƣờng độ so với tín hiệu cộng hƣởng của ba 

proton vòng thiophene trong monome (Phụ lục trang 28, 29). So sánh với phổ 
1
H-

NMR của poly[3-(6-bromohexyl)thiophene-2,5-diyl] với cấu trúc mạch liên hợp 

điều hòa đầu – đuôi, tín hiệu proton H
4
 của vòng thiophene cũng ở khoảng 6,98 

ppm (trong dung môi CDCl3) với vai phổ ở khoảng 7,00 ppm do có một phần nhỏ 

của cấu trúc bất điều hòa đầu – đầu. Sự khác biệt này là do mạch liên hợp π trong 

P85 có cấu trúc bất điều hòa. 

 

Hình 3.29. Phổ 
1
H-NMR của P85 

Tín hiệu cộng hƣởng ở khoảng 3,62 ppm đặc trƣng cho proton H
6
 nhóm 

methylene –CH2 gắn với vòng thiophene (bị che khuất một phần bởi pic dung môi 

DMSO), phù hợp với proton H
6 

nhóm methylene của monome 85 ở 3,69 ppm. Tín 
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hiệu cộng hƣởng của proton nhóm methylene H
10

 trong dị vòng thioxothiazolidin-4-

one ở 4,39 ppm cũng có sự tƣơng ứng về vị trí với tín cộng hƣởng của proton H
10

 

trong monome ở 4,42 ppm.  

Bên cạnh đó, proton H
8
 nhóm amide ở 11,02 ppm của polyme cũng có sự 

tƣơng đồng về vị trí với proton tƣơng ứng ở 11,27 ppm trong monome. Tuy nhiên, 

tín hiệu cộng hƣởng lại có sự tách thành hai vân đơn, có thể giải thích rằng do quá 

trình tautomer hóa giữa –CO–NH và –C(OH)=N– hoặc do công thức polyme tổng 

hợp đƣợc tồn tại ở hai cấu dạng syn/anti. 

* Phổ UV-Vis của P85 

Phổ hấp thụ UV-Vis của P85 trong dung môi DMSO đƣợc trình bày ở Hình 

3.30a. Phổ hấp thụ thể hiện một dải hấp thụ trong khoảng 200–700 nm với ba vân 

hấp thụ chính. Một vân hấp thụ ở khoảng 312 nm đặc trƣng cho sự chuyển trạng 

thái n → π
* 

của mạch polythiophene ở dạng bán vặn xoắn (semi-twisted) [43]. Hai 

vân hấp thụ ở vùng khả kiến (451 nm và 550 nm) đặc trƣng cho sự chuyển trạng 

thái π → π
* 
của mạch liên hợp polyme song có cƣờng độ rất yếu. 

 

Hình 3.30. Phổ UV-Vis của P85 trong DMSO (a) và dạng rắn (b) 

Đối với phổ hấp thụ UV-Vis của P85 ở dạng rắn (Hình 3.30b), xuất hiện hai 

vân hấp thụ ở vùng khả kiến (425 nm và 541 nm) đặc trƣng cho sự chuyển trạng 

thái π → π
* 
của mạch liên hợp polythiophene, phù hợp với màu nâu đỏ đậm của sản 

phẩm thu đƣợc. Ngoài ra, còn có vân hấp thụ (dạng vai phổ rất nhỏ) ở khoảng trên 

300 nm đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái n → π
*
. So sánh với phổ UV-Vis của 

poly(3-hexylthiophene) có cấu trúc điều hòa đƣợc đặc trƣng bởi các vân phổ có 
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bƣớc sóng ở 560 nm và 610 nm [50, 88, 130], phổ UV-Vis của P85 ở dạng rắn có 

sự hấp thụ ở vùng bƣớc sóng ngắn hơn. Điều này có thể giải thích do việc tổng hợp 

bằng phƣơng pháp hóa học thu đƣợc P85 có cấu trúc mạch liên hợp bất điều hòa và 

mạch liên hợp ngắn hơn với tính đồng phẳng thấp hơn.  

3.3.3.2. Hình thái và tính chất của poly{3-[2-(thiophen-3-yl)acetyl]-2-

thioxothiazolidin-4-one} (P85)  

* Ảnh SEM của P85 

Kết quả phân tích ảnh SEM của P85 thể hiện bề mặt cấu trúc ở dạng vô định 

hình. Các hạt polyme có sự phân tán tƣơng đối đồng đều; kích thƣớc hạt khoảng 

500 nm, hình thái tƣơng đồng và có độ kết dính cao.  

  

* TGA của P85 

 

Hình 3.31. Giản đồ nhiệt vi sai của P85 
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Giản đồ nhiệt vi sai của P85 cho thấy polyme bị phân hủy hoàn toàn khi tăng 

nhiệt độ đến 500
0
C (Hình 3.31). Đƣờng cong nhiệt trọng TGA cho thấy có 3 vùng 

mà sản phẩm có sự giảm khối lƣợng: 

Vùng thứ nhất, từ nhiệt độ phòng đến 220
0
C, khối lƣợng polyme giảm 

6,07%, chủ yếu bởi sự bay hơi của nƣớc đã hấp thụ vào polyme.  

Vùng thứ hai, từ 220
0
C đến 420

0
C, khối lƣợng của polyme giảm 41,58%, 

trên đƣờng cong xuất hiện pic tỏa nhiệt ở 280
0
C. Sự giảm khối lƣợng này có thể do 

sự phân hủy của các oligome và phần mạch nhánh chứa dị vòng thiazolidin-4-one 

của polyme. 

Vùng thứ ba, từ 420
0
C đến 500

0
C, có sự giảm mạnh về khối lƣợng (50,74%) 

do sự phân hủy của mạch polyme liên hợp. Sự tổn hao khối lƣợng này liên quan đến 

pic tỏa nhiệt ở 433
0
C. 

Ở nhiệt độ trên 500
0
C, khối lƣợng mẫu đã phân hủy hoàn toàn, điều này cho 

thấy trong polyme không còn có sự xuất hiện của các tạp chất vô cơ. 

* Phổ huỳnh quang của P85 
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Hình 3.32. Phổ huỳnh quang của monome và polyme tƣơng ứng P85 

Hình 3.32 cho thấy sự khác biệt giữa phổ huỳnh quang giữa monome và 

polyme tƣơng ứng P85: Monome 85 có đỉnh phát huỳnh quang ở 523 nm (I = 8700 

a.u). Đối với polyme P85, vẫn có một đỉnh phát huỳnh quang gần tƣơng đồng với 

monome ở 531 nm (I = 15500 a.u) nhƣng xuất hiện thêm một đỉnh phát huỳnh 

quang ở 694 nm trong vùng ánh sáng màu đỏ (I = 23590 a.u). Nguyên nhân bởi sau 

khi hình thành mạch polythiophene liên hợp π do phản ứng polyme hóa, có sự 
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chuyển dịch đỉnh phát huỳnh quang về phía bƣớc sóng dài 694 nm và gia tăng hiệu 

suất lƣợng tử huỳnh quang. Còn một đỉnh phổ ở vị trí 531 nm (giống với monome) 

có thể quy kết cho dị vòng thioxothiazolidin-4-one vì qua kết quả TGA thấy polyme 

không chứa tạp chất. 

3.3.4. So sánh tính chất của các polythiophene chứa dị vòng P83-P85 

 Trong 3 dẫn xuất polythiophene có chứa dị vòng từ chất ban đầu là              

2-(thiophen-3-yl)acetic acid, có 2 polyme tan tốt trong dung môi DMSO là P84 và 

P85. Điều này rất thuận lợi cho việc nghiên cứu các tính chất ứng dụng bằng cách 

tạo màng polyme mỏng. 

* So sánh về độ bền nhiệt  

Dựa vào kết quả phân tích TGA của từng polyme P83, P84 và P85 có chứa 

dị vòng trong phần 3.3.1.2, 3.3.2.2, 3.3.3.2; cũng nhƣ giản đồ chung so sánh đƣờng 

TGA của 3 polyme (Hình 3.33), có thể nhận thấy rằng: 
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Hình 3.33. Đƣờng TGA của 3 polyme P83-P85 

 Thứ nhất, P83 và P85 đã sạch hoàn toàn, các mẫu bị phân hủy hoàn toàn khi 

nhiệt tăng đến 600
0
C. Mẫu P84 chƣa đƣợc làm sạch hoàn toàn. Nhìn chung, hai 

mẫu P83 và P85 có độ bền nhiệt trung bình, mẫu P84 có độ bền nhiệt tốt trong môi 

trƣờng không khí. 

 Thứ hai, dựa vào đƣờng phân tích nhiệt trọng TGA, xác định đƣợc nhiệt độ 

bắt đầu phân hủy Td (nhiệt độ tại đó khối lƣợng polyme giảm 5%) của P83, P84 và 

P85 lần lƣợt là 230
0
C, 252

0
C và 227

0
C. Từ nhận định này cho thấy, nhiệt độ bắt đầu 
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phân hủy Td của cả ba polyme đều khá cao (trên 220
0
C). Nguyên nhân có thể do cả 

ba polyme đều đƣợc tổng hợp từ các monome có mạch nhánh dài với nhóm thế 

cồng kềnh, do đó, cấu trúc bất điều hòa của polyme đƣợc cải thiện đáng kể. 

 Thứ ba, P84 có độ bền nhiệt tốt nhất do trong mạch nhánh của polyme có 

thêm nhóm –NH2 làm tăng khả năng hình thành liên kết hydro, tạo polyme dạng 

khâu mạch. Sau đó là P83 với độ bền nhiệt khá tốt do nhóm phenyl có khối lƣợng 

phân tử lớn gắn vào dị vòng triazole ở mạch nhánh, đồng thời các hạt polyme có sự 

sắp xếp đặc khít với độ kết dính cao (ảnh SEM – trang 77). 

* So sánh về khả năng phát huỳnh quang 

Trong ba dẫn xuất polythiophene P83, P84 và P85 có chứa dị vòng, polyme 

P83 có cƣờng độ phát quang mạnh nhất ở vùng ánh sáng màu vàng cam (596 nm) 

và hai polyme P84 và P85 có cƣờng độ phát quang thấp hơn ở vùng ánh sáng màu 

đỏ (677 nm và 694 nm). 

 

Hình 3.34. Phổ huỳnh quang của ba polyme P83-P85 

* So sánh về độ dẫn điện 

 

Hình 3.35. Độ dẫn điện của hai polyme P83 và P85 
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 Do lƣợng mẫu P84 không đủ để đo độ dẫn điện nên chỉ tiến hành so sánh độ 

dẫn điện giữa hai polyme P83 và P85. Các mẫu đƣợc đo dƣới dạng viên ép với 

đƣờng kính 0,5 cm, ở trạng thái không pha tạp. Hình 3.35 biểu diễn sự biến thiên 

của độ dẫn điện của hai polyme vào tần số trong khoảng từ 100Hz đến 1MHz. Độ 

dẫn điện của cả hai polyme tỉ lệ thuận với sự tăng của tần số.  

Hai polyme có độ dẫn điện biến thiên trong khoảng từ 0 đến 1,8×10
–7 

S/cm, 

trong đó, dẫn xuất polythiophene P85 chứa dị vòng thioxothiazolidin-4-one có độ 

dẫn điện tốt hơn so với dẫn xuất polythiophene P83 chứa dị vòng triazole (lớn hơn 

0,5×10
–7 

S/cm ở 1MHz).  

Đối với polythiophene không pha tạp, độ dẫn điện nằm trong khoảng 

10
−5

−10
−4

 S/m (10
−7

−10
−6

 S/cm) với độ di động 10
−9

−10
−8

 m
2
/V/s [67]. Trong một 

tài liệu tham khảo khác [62, 72], polythiophene trung tính có độ dẫn điện chỉ 

1,8×10
−8

 S/cm. Tuy nhiên, độ dẫn điện của polyme sẽ thay đổi, phụ thuộc nhiều vào 

chất pha tạp đƣợc sử dụng. Ví dụ, polythiophene khi pha tạp 10% SnO2 có độ dẫn 

điện khoảng 4×10
−4

 S/cm ở 1MHz. Đối với poly(3-hexylthiophene) – một polyme 

bán dẫn loại p đƣợc sử dụng rộng rãi với vai trò cho electron trong tế bào năng 

lƣợng mặt trời, có độ dẫn điện ở trạng thái không pha tạp tƣơng đối thấp, ∼10
−6

 S/m 

(10
−8

 S/cm) trong dải tần số đƣợc quan tâm cho hầu hết các ứng dụng điện tử [116]. 

Có thể thấy, các dẫn xuất của polythiophene P83 và P85 có chứa dị vòng đã 

đƣợc tổng hợp có độ dẫn điện ở mức khá khi chƣa pha tạp, tốt hơn so với 

polythiophene hoặc poly(3-hexylthiophene) chƣa pha tạp. 

* Nhận xét 

Sử dụng phương pháp polyme hóa hóa học với xúc tác FeCl3 trong dung môi 

CHCl3, đã tổng hợp được 3 dẫn xuất polythiophene P83-P85 có chứa dị vòng 1,2,4-

triazole và thioxothiazolidin-4-one từ chất ban đầu là 2-(thiophen-3-yl)acetic acid. 

Quá trình tổng hợp tiến hành dễ dàng, hiệu suất cao và các polyme đã loại bỏ được 

hoàn toàn tạp chất. Trong đó, có 2 polyme tan tốt trong DMSO là P84 và P85, 

thuận lợi cho việc nghiên cứu các tính chất ứng dụng bằng cách tạo màng  mỏng. 

Các dẫn xuất polythiophene có mạch nhánh chứa dị vòng 1,2,4-triazole và dị vòng 
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thioxothiazolidin-4-one này đều là những polyme mới và có khả năng ứng dụng vào 

thực tiễn. Đặc biệt, hai dẫn xuất polythiophene P83 và P84 chứa dị vòng 1,2,4-

triazole có các nhóm –NH và –NH2 có thể ứng dụng làm vật liệu trong cảm biến sinh 

học. Dựa vào kết quả của các phép đo TGA, phổ UV-Vis, phổ huỳnh quang và độ 

dẫn điện, có thể thấy rằng: Cả ba polyme đều có nhiệt độ bắt đầu phân hủy trên 

220
0
C và P84 có độ bền nhiệt tốt nhất. Phổ hấp thụ UV-Vis của các polyme đều xuất 

hiện vân hấp thụ ở vùng khả kiến đặc trưng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của 

mạch liên hợp polythiophene và vân hấp thụ ở vùng tử ngoại gần đặc trưng cho sự 

chuyển trạng thái n → π
*
. P83 phát quang ở vùng ánh sáng màu vàng cam và hai 

polyme P84, P85 phát quang ở vùng ánh sáng màu đỏ. Hai polyme P83 và P85 có 

độ dẫn điện ở mức khá khi chưa pha tạp, P85 có độ dẫn điện tốt hơn so với P83.  

 

3.4. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC POLYTHIOPHENE N-THẾ TỪ 

THIOPHEN-3-YL-ACETIC ACID 

Đã tiến hành tổng hợp đƣợc 14 dẫn xuất của polythiophene N-thế ở vị trí số 3 

của vòng thiophene từ chất ban đầu là 2-(thiophen-3-yl)acetic acid. Có 8 polyme 

P86-P93 đƣợc tổng hợp từ các dẫn xuất của benzaldehyde, 5 polyme P94-P98 đƣợc 

tổng hợp từ các dẫn xuất của acetophenone và 1 polyme P99 từ cinnamaldehyde. 

Trong đó, có hai polyme tan tốt trong nhiều dung môi nhƣ DMSO, CH2Cl2, CHCl3 

và THF: P90, P93 và  có 5 polyme tan tốt trong một số dung môi: P88, P89, P90, 

P91 và P99 (Bảng 3.12). Có rất nhiều công trình nghiên cứu về dẫn xuất của 

polythiophene có chứa vòng benzene ở mạch nhánh [68, 149] song 14 dẫn xuất của 

polythiophene N-thế đã tổng hợp đều là các polyme mới. 

Công thức cấu tạo, hiệu suất, màu sắc và hình dạng bề ngoài của các polyme 

đƣợc liệt kê ở Bảng 3.11. 

  



 

 
 

90 

Bảng 3.11. Các dẫn xuất polythiophene P86-P99 N-thế  

TT Kí hiệu Công thức H (%) Dạng bề ngoài 

 

1 
 

P86 

 

 

66 

 

Bột, nâu đậm 

 

2 
 

P87 

 

 

72 

 

Bột, nâu đỏ 

 

3 
 

P88 

 

 

68 

 

Bột, nâu đỏ 

 

4 
 

P89 

 

 

56 

 

Bột, đỏ tối 

 

5 
 

P90 

 

 

61 

 

Bột, cam đỏ 

 

6 
 

P91 

 

 

74 

 

Bột, đỏ tối 

 

7 
 

P92 

 

 

65 

 

Bột, cam đỏ 

 

8 
 

P93 

 

 

60 

 

Bột, nâu đậm 

 

9 
 

P94 

 

 

63 

 

Bột, nâu đậm 

 

10 
 

P95 

 

 

61 

 

Bột, nâu đỏ 

 

11 
 

P96 

 

 

71 

 

Bột, nâu đỏ 

 

12 
 

P97 
 

 

59 

 

Bột, nâu đỏ 

 

13 
 

P98 
 

 

68 

 

Bột, cam đỏ 

 

14 
 

P99 
 

 

66 

 

Bột, đỏ đậm 
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Bảng 3.12. Tính tan của các dẫn xuất polythiophene P88-P93 N-thế 

Polyme DMSO CH2Cl2 CHCl3 THF 

P88 Tan Tan  Ít tan Ít tan 

P89 Tan x x Tan 

P90 Tan Tan Ít tan Tan 

P91 Tan Ít tan x Ít tan 

P92 Ít tan Ít tan x Ít tan 

P93 Tan Tan Tan Tan 

P94 Ít tan Ít tan Ít tan x 

P96 Ít tan Ít tan x x 

P97 Ít tan Ít tan x x 

P98 Ít tan Ít tan Ít tan Ít tan 

P99 Tan Ít tan Tan Ít tan 

3.4.1. Cấu trúc và tính chất của các polythiophene N-thế từ dẫn xuất của 

benzaldehyde (P86-P93) 

3.4.1.1. Cấu trúc của các polythiophene N-thế từ dẫn xuất của benzaldehyde 

(P86-P93) 

* Phổ IR của các polyme P86-P93 

 

Hình 3.36. Phổ IR của một số polythiophene từ dẫn xuất của benzaldehyde 
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Nhìn chung, phổ hồng ngoại của các polythiophene từ dẫn xuất của 

benzaldehyde có hình dạng và vị trí các vân phổ khá tƣơng đồng do có cấu trúc 

phân tử tƣơng tự nhau, chỉ khác nhau ở các nhóm thế trong vòng thơm (Hình 3.36 

và Bảng 3.13). Trên phổ hồng ngoại của các polyme đều xuất hiện vân phổ tù với 

cƣờng độ mạnh trong vùng 3430–3450 cm
–1

 đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên 

kết –NH. Các vân phổ đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên kết C–H nằm trong 

vùng 3100–2800 cm
–1

 hầu hết bị che phủ bởi vùng vân phổ tù, mạnh của dao động 

hóa trị N–H. 

Bảng 3.13. Một số dao động chính trên phổ IR (cm
–1

) của P86-P93 

Polyme υNH υC=O υC=C và υC=N υC–H ngoài mặt phẳng 

P86 3431 1663 - 838 

P87 3432 1665 - 831 

P88 3428 1663 1601, 1505 826 

P90 3441 1667 1607, 1502 814 

P91 3448 1675 1594, 1517 852 

P92 3440 1663 1603, 1521 815 

P93 3434 1667 1596,     - 823 

 Bên cạnh đó, đều thấy xuất hiện cực đại hấp thụ trong vùng 1660–1675 cm
–1 

với cƣờng độ mạnh đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên kết C=O. Tần số dao 

động hóa trị của các liên kết C=N và C=C nằm trong vùng 1600–1500 cm
–1

 với 

cƣờng độ từ yếu đến trung bình. Tuy vậy, trên phổ đồ hấp thụ của hầu hết polyme 

lại không nhìn thấy các cực đại hấp thụ trong vùng này, chỉ ở dạng vai phổ do bị 

che phủ bởi các liên kết C=O có cƣờng độ mạnh hơn. 

 Ngoài ra, còn có một vân hấp thụ khá rõ nét ở khoảng 838–814 cm
–1

 (dao 

động ngoài mặt phẳng của liên kết C–H), đặc trƣng nổi bật của vòng thiophene có 

nhóm thế ở vị trí số 2, 3 và 5. Điều này phù hợp với các đơn phân tử thiophene ghép 

cặp ở vị trí α–α và xác minh phản ứng trùng hợp đã xảy ra [32]. 

Thông qua sự so sánh giữa phổ hồng ngoại của monome và polyme tƣơng 

ứng đƣợc hình thành, sự hình thành mạch polythiophene của polyme đƣợc xác định. 

Ví dụ nhƣ đối với P86 (Hình 3.37): Trên phổ hồng ngoại của P86 vẫn xuất hiện vân 
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phổ đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên kết N–H ở khoảng 3428 cm
–1

 có dạng 

tù, rộng hơn so với monome 86 do sự cuộn của các mạch polyme hình thành các 

liên kết hydro trong mạch. Thêm vào đó, có sự giảm cƣờng độ của các vân phổ ở 

khoảng hơn 3000 cm
–1

 do sự biến mất của liên kết C–H trong vòng thiophene của 

monome để hình thành các liên kết C–C trong mạch polyme.  

 

Hình 3.37. Phổ IR của monome và polyme tƣơng ứng P86 

* Phổ 
1
H-NMR của các polyme P86-P93 

Để góp phần xác định cấu trúc, luận án đã tiến hành ghi phổ 
1
H-NMR của 

bốn polyme có khả năng tan tốt trong dung môi DMSO: P88, P90, P91 và P93. 

Quy ƣớc đánh số vị trí của các nguyên tử trong phân tử nhƣ sau: 

 

Nhìn chung, hình dạng vân phổ của polyme có sự tƣơng đồng về vị trí so với 

monome tƣơng ứng song các vân phổ ở dạng tù, rộng hơn so với monome (88: Phụ 

lục trang 33, 34; 90: Phụ lục trang 41; 91: Phụ lục trang 46; 93: Phụ lục trang 50, 

51). Nguyên nhân có thể do sự chồng chập của các vân phổ của nhiều phân tử giống 

nhau trong mạch polyme. 
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 Trên phổ 
1
H-NMR, dễ dàng nhận thấy tín hiệu cộng hƣởng proton H

4
 của 

vòng thiophene, proton H
9
 nhóm –CH=N cũng nhƣ các proton của vòng benzene 

xuất hiện ở một khoảng rộng 6,6–8,2 ppm. Rất khó để phân biệt rõ từng proton 

trong vùng này. 

 

Hình 3.38. Phổ 
1
H-NMR của P88 

 

Hình 3.39. Phổ 
1
H-NMR của P91 
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Tín hiệu cộng hƣởng của proton H
8
 nhóm amide thƣờng nằm trong khoảng 

11,09–11,69 ppm ở dạng vân phổ tù. Tuy nhiên, tín hiệu cộng hƣởng lại có sự tách 

thành hai hoặc ba pic đơn, có thể giải thích rằng do quá trình tautomer hóa giữa      

–CO–NH và –C(OH)=N– hoặc do công thức polyme tổng hợp đƣợc tồn tại ở hai 

cấu dạng syn/anti. Trên phổ 
1
H-NMR của các polyme cũng luôn xuất hiện vân phổ 

ở khoảng 3,38–4,00 ppm, đặc trƣng cho tín hiệu cộng hƣởng của proton H
6 

nhóm 

methylene. Các vân phổ đặc trƣng cho proton H
8
 và H

6
 giữa monome và polyme 

tƣơng ứng có sự tƣơng đồng về vị trí. 

 

Hình 3.40. Phổ 
1
H-NMR của P90 

* Phổ UV-Vis của các polyme P86-P93 

 

Hình 3.41. Phổ UV-Vis của P90 trong DMSO (a) và dạng rắn (b) 
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Sau đây là kết quả phân tích phổ UV-Vis cụ thể của P90 tan tốt trong dung 

môi DMSO. Trong quá trình đo, nhận thấy DMSO có vân phổ hấp thụ mạnh ở 

khoảng trên 200 nm song đã bị triệt tiêu khi thực hiện các phép đo với polyme. 

Phổ UV-Vis của P90 trong dung môi DMSO đƣợc trình bày ở Hình 3.41a. 

Phổ hấp thụ thể hiện một dải hấp thụ trong khoảng 200–600 nm với hai vân hấp thụ 

tập trung ở hai khoảng 294 nm và 419 nm. Vân hấp thụ trong vùng tử ngoại gần ở 

281 nm và 294 nm có thể đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái n → π
* 

của mạch 

polythiophene ở dạng bán vặn [43] hoặc cũng có thể đặc trƣng cho hệ liên hợp ở 

mạch nhánh của polyme [146, 149]. Vân hấp thụ trong vùng khả kiến ở khoảng 419 

nm đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của mạch liên hợp polyme, phù hợp 

với màu sắc cam đỏ của P90 đã tổng hợp. So sánh với poly(3-hexylthiophene) (HT 

= 74%) trong dung dịch CHCl3 cũng đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp polyme hóa 

hóa học với xúc tác FeCl3, có đỉnh hấp thụ ở 435 nm, P90 có λmax nhỏ hơn (16 nm). 

Điều này có thể giải thích do P90 có mạch liên hợp π ngắn hơn và tính đồng phẳng 

thấp hơn [148]. 

Đối với phổ hấp thụ UV-Vis của P90 ở dạng rắn (Hình 3.41b), có một vân 

hấp thụ chính ở 462 nm đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của mạch liên 

hợp polythiophene và hai vân phổ ở dạng vai phổ ở 294 nm và 319 nm đặc trƣng 

cho sự chuyển trạng thái n → π
*
. So với phổ UV-Vis trong dung dịch, phổ UV-Vis 

của P90 ở dạng rắn có vân hấp thụ ứng với bƣớc chuyển π → π
* 

ở bƣớc sóng dài 

hơn (43 nm) do sự tƣơng tác sắp xếp chồng lớp π–π giữa các chuỗi trong mạch 

polyme [54] hoặc do sự kết hợp của việc dịch chuyển có hƣớng của các electron π–

π và dao động trong mạng tinh thể [145]. So với P90, poly(3-hexylthiophene) (HT 

= 70%) ở dạng rắn tổng hợp bằng phƣơng pháp hóa học có dải hấp thụ với các đỉnh 

ở bƣớc sóng dài hơn (510, 550 và 600 nm) [148]. Nguyên nhân có thể do mạch liên 

hợp trong P90 ngắn hơn và có cấu dạng phẳng thấp hơn. 

Phổ hấp thụ UV-Vis của các polyme từ dẫn xuất của benzaldehyde ở dạng 

rắn và trong dung môi DMSO (với 4 polyme tan đƣợc) đƣợc trình bày ở Hình 3.42 

và giá trị λmax cùng cƣờng độ của các vân hấp thụ đƣợc liệt kê ở Bảng 3.14. 
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Nhìn chung, phổ hấp thụ của các polyme trong DMSO (Hình 3.42a) đều có 

đặc điểm chung là có hai vùng hấp thụ chính ở trong vùng tử ngoại gần và vùng khả 

kiến. Trong đó, hai mẫu P89 và P90 có bƣớc sóng hấp thụ ở vùng khả kiến đặc 

trƣng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của mạch liên hợp polyme lớn nhất (415 nm 

và 419 nm). Điều này có thể giải thích do hai polyme này có chiều dài mạch liên 

hợp polythiophene lớn hơn hoặc có cấu dạng phẳng hơn. Ảnh hƣởng của các nhóm 

thế trong vòng benzene đến vân hấp thụ ở vùng khả kiến là rất ít vì các nhóm thế 

này nằm cách xa mạch liên hợp polyme. Các nhóm thế này chỉ có thể ảnh hƣởng 

đến vân hấp thụ ở vùng tử ngoại gần đặc trƣng cho vòng benzene.  

 

Hình 3.42. Phổ UV-Vis của P88-P93 trong DMSO (a) và dạng rắn (b) 

Bảng 3.14. Các vân hấp thụ UV-Vis của P88-P93, λmax (nm)/logξ 

Polyme 
Trong DMSO 

Dạng rắn 

Vân I Vân II Vân III 

P88 - 460/0,8283 

P89 295/2,0680 307/1,9122 415/0,5330 510/0,8637 

P90 281/3,7434 294/3,8890 419/1,2771 459/0,8355 

P91 268/1,4853 334/1,8079 - 480/0,8693 

P92 258/0,5800 342/1,2063 - 458/0,8562 

P93 - 458/0,7389 

Đối với phổ hấp thụ của các polyme ở dạng rắn (Hình 3.42b), dải phổ hấp 

thụ ở vùng tử ngoại gần chỉ còn xuất hiện ở dạng vai phổ. Vân hấp thụ ở vùng khả 
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kiến (458–510 nm) đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của mạch liên hợp 

polyme trở nên rõ ràng hơn so với trong dung dịch. Ở cả hai phép đo trong dung 

dịch và dạng rắn, P89 đều có giá trị λmax hấp thụ lớn nhất, ứng với mạch liên hợp π 

dài nhất và tính đồng phẳng của polyme cao nhất. 

3.4.1.2. Hình thái và tính chất của các polythiophene N-thế từ dẫn xuất của 

benzaldehyde (P86-P93) 

* Ảnh SEM của các polyme P86-P93 

Kết quả phân tích ảnh SEM của các polyme P86-P93 đều thể hiện bề mặt 

cấu trúc ở dạng vô định hình. Nhìn chung, các hạt polyme có sự phân tán tƣơng đối 

đồng đều; kích thƣớc, hình thái tƣơng đồng và có độ kết dính cao. 
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* TGA của các polyme P86-P93 

Dƣới đây là kết quả phân tích nhiệt TGA cụ thể của hai polyme P91 và P92 - 

hai trong tám polythiophene từ dẫn xuất của benzaldehyde. 

Giản đồ nhiệt vi sai của P91 cho thấy polyme bị phân hủy hoàn toàn khi tăng 

nhiệt độ đến 580
0
C (Hình 3.43). Đƣờng cong TGA cho thấy có 2 vùng mà sản phẩm 

có sự giảm khối lƣợng: 

Vùng thứ nhất, từ nhiệt độ phòng đến 240
0
C, khối lƣợng polyme giảm 

6,06%, chủ yếu bởi sự bay hơi của nƣớc đã hấp thụ vào polyme. Giá trị nhiệt độ bắt 

đầu phân hủy của polyme Td = 230
0
C. 

Vùng thứ hai, từ 240
0
C đến 580

0
C, khối lƣợng của polyme giảm 93,55%. 

Trên đƣờng cong DTA xuất hiện hai pic tỏa nhiệt ở 325
0
C và 425

0
C. Sự giảm khối 
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lƣợng này do sự phân hủy của các oligome, mạch nhánh chứa dẫn xuất hydrazide 

N-thế của polyme và sau đó là mạch polyme liên hợp. 

Trên 580
0
C, khối lƣợng mẫu còn 0,38%. Mẫu coi nhƣ sạch hoàn toàn. 

 

Hình 3.43. Giản đồ nhiệt vi sai của P91 

 

Hình 3.44. Giản đồ nhiệt vi sai của P92 

Giản đồ nhiệt vi sai của P92 cho thấy polyme bị phân hủy hoàn toàn khi tăng 

nhiệt độ đến 510
0
C (Hình 3.44). Đƣờng cong nhiệt trọng TGA cho thấy có 2 vùng 

mà sản phẩm có sự giảm khối lƣợng: 
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Vùng thứ nhất, từ nhiệt độ phòng đến 200
0
C, khối lƣợng polyme giảm 

khoảng 5%, chủ yếu bởi sự bay hơi của nƣớc đã hấp thụ vào polyme. Giá trị nhiệt 

độ bắt đầu phân hủy của polyme Td = 200
0
C. 

Vùng thứ hai, từ 240
0
C đến 510

0
C, khối lƣợng của polyme giảm 92,75% với 

một pic tỏa nhiệt ở 479
0
C ứng với sự phân hủy của mạch nhánh và sau đó là mạch 

chính của polyme liên hợp. 

Ở nhiệt độ trên 510
0
C, khối lƣợng mẫu đã phân hủy hoàn toàn, điều này cho 

thấy trong polyme đã sạch hoàn toàn. 
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Hình 3.45. Giản đồ nhiệt vi sai TGA của các polyme P86-P93 

Bảng 3.15. Kết quả phân tích nhiệt của P86-P93 

Polyme T
0 

phân hủy của polyme (
0
C) Khối lƣợng còn lại (%) 

P86 480 1,49 

P87 480 6,86 

P88 480 1,05 

P89 - - 

P90 480 0,92 

P91 580 0,38 

P92 510 0 

P93 480 1,21 

Dựa vào giản đồ phân tích nhiệt trọng TGA (Hình 3.45) cũng nhƣ bảng phân 

tích nhiệt trọng của các các polyme P86-P93 (Bảng 3.15), nhận thấy:  
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Thứ nhất, các mẫu đều có độ bền nhiệt khá tốt trong môi trƣờng không khí ở 

khoảng 480
0
C–580

0
C. Trong đó, P91 có độ bền nhiệt tốt nhất (580

0
C) do mạch liên 

hợp polythiophene đƣợc hình thành có độ dài lớn. Sau đó là P92 (510
0
C) do trong 

P92 có nhóm –N(CH3)2 ở mạch nhánh, khi hình thành mạch liên hợp polythiophene 

làm tăng khả năng tạo liên kết hydro, từ đó làm tăng độ bền nhiệt. 

Thứ hai, nhiệt độ bắt đầu phân hủy Td của các polyme đều khá tốt, ở khoảng 

trên 200
0
C. Nguyên nhân có thể do các polyme đƣợc tổng hợp từ monome có mạch 

nhánh dài, do đó, làm tăng tính điều hòa của mạch liên hợp, làm tăng độ bền nhiệt. 

Thứ ba, quá trình tinh chế loại bỏ các tạp chất khá tốt, sự có mặt của xúc tác 

FeCl3 trong quá trình polyme hóa vẫn còn nhƣng không nhiều. Với các mẫu P90, 

P91 và P92, sản phẩm coi nhƣ sạch hoàn toàn.  

Tuy nhiên, P89 có độ bền nhiệt bất thƣờng, điều này có thể do nhóm –OH ở 

mạch nhánh làm tăng khả năng tạo liên kết hydro giữa các phân tử trong mạch 

polyme, từ đó làm tăng độ bền nhiệt. Song cũng có thể do quá trình tinh chế theo 

phƣơng pháp kiềm hóa-trung hòa làm xuất hiện tạp chất không mong muốn. 

* Phổ huỳnh quang của các polyme P86-P93 

Phổ huỳnh quang của các mẫu đều gồm có dải phổ với đỉnh phát xạ trong 

khoảng 591–603 nm (ngoại trừ P91 có đỉnh phát xạ tại 708 nm), tuy nhiên cƣờng độ 

của các mẫu là khác nhau (Hình 3.46 và Bảng 3.16). Trong đó, P92 có cƣờng độ 

phát huỳnh quang mạnh nhất và P89 có cƣờng độ phát huỳnh quang yếu nhất. 
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Hình 3.46. Phổ huỳnh quang của P86-P93 
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Về bƣớc sóng phát huỳnh quang: các mẫu gồm có dải phổ tƣơng đồng nhau 

trong khoảng 591–603 nm. Riêng với mẫu P91, có thêm một dải phổ bƣớc sóng dài 

hơn (710 nm).  

Về cƣờng độ phát huỳnh quang: mẫu có nhóm đẩy electron –N(CH3)2 có 

cƣờng độ phát huỳnh quang lớn nhất. Tuy nhiên, mẫu P88 cũng có nhóm đẩy 

electron –OCH3 nhƣng lại chỉ có cƣờng độ phát huỳnh quang trung bình; hoặc mẫu 

P89 có nhóm –OH lại có cƣờng độ phát quang yếu nhất so với các mẫu khác. 

Theo nhóm nghiên cứu của  Radhakrishnan S., ảnh hƣởng của các nhóm thế 

hút và đẩy electron đến khoảng cách giữa LUMO và HOMO trong polythiophene 

nhƣ sau: Các nhóm đẩy electron nhƣ –OC2H5 dẫn đến sự mất ổn định bất đối xứng 

của mức LUMO và HOMO trong mạch xƣơng sống polyme và mức HOMO sẽ cao 

hơn [106]. Mặt khác, các nhóm thế đẩy electron nhƣ –CN hay –NO2 tạo sự ổn định 

hơn, dẫn đến mức năng lƣợng LUMO giảm [83, 142]. Từ đó có thể thấy, các nhóm 

hút hay đẩy electron sẽ có ảnh hƣởng đến bƣớc sóng phát huỳnh quang của polyme. 

Tuy nhiên, dựa vào Hình 3.46 và Bảng 3.16 cho thấy, ảnh hƣởng của các nhóm hút 

electron hoặc đẩy electron ảnh hƣởng không nhiều và không theo quy luật đến đỉnh 

phát huỳnh quang cũng nhƣ cƣờng độ phát huỳnh quang. Điều này có thể giải thích 

do khoảng cách của các nhóm thế R đến vị trí mạch chính liên hợp polythiophene 

quá lớn. Sự chuyển dịch về bƣớc sóng đỏ của các đỉnh phát huỳnh quang đƣợc giải 

thích do sự gia tăng của chiều dài mạch liên hợp trong polyme. 

Bảng 3.16. Kết quả phân tích phổ huỳnh quang của P86-P93 

Polyme Bƣớc sóng phát xạ (nm) Cƣờng độ phát xạ (a.u) 

P86 596 29760 

P87 603 8036 

P88 592 17561 

P90 595 27725 

P91 594 15164 

P92 595 48088 

P93 591 21234 
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* Độ dẫn điện của các polyme P86-P93 

Do yêu cầu về lƣợng mẫu trong quá trình đo độ dẫn điện nên luận án chỉ tiến 

hành phép đo với bốn polyme P88, P90, P92 và P93. Các mẫu đƣợc đo dƣới dạng 

viên nén ở trạng thái chƣa pha tạp. Hình 3.47 cho độ dẫn điện của các mẫu nằm 

trong khoảng từ 0 S/cm đến 2×10
–7

 S/cm khi tần số tăng từ 0Hz đến 1MHz. 

Độ dẫn điện của các mẫu đều tăng theo sự tăng của tần số. Trong đó, ba mẫu 

P88, P90 và P92 có độ dẫn điện khá tƣơng đồng, không có sự khác biệt nhiều; mẫu 

P93 có độ dẫn điện thấp hơn khoảng 1,4×10
–7

 S/cm so với 3 mẫu còn lại (ở tần số 

1MHz). Có thể thấy, các nhóm hút hay đẩy electron ở mạch nhánh ảnh hƣởng 

không theo quy luật đến độ dẫn điện của các polyme do khoảng cách của các nhóm 

thế đến vị trí mạch chính liên hợp polythiophene quá lớn. 

0.0 200.0k 400.0k 600.0k 800.0k 1.0M

0.0

5.0x10
-8

1.0x10
-7

1.5x10
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2.0x10
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Hình 3.47. Độ dẫn điện của bốn polyme P88, P90, P92 và P93 

So sánh với một số tài liệu tham khảo [62, 67, 72, 116] về độ dẫn điện của 

polythiophene hoặc poly(3-hexylthiophene) khi chƣa pha tạp đã nêu ở phần 3.3.4, 

ba polyme P88, P90 và P92 có độ dẫn điện khá tốt. Tuy nhiên, polyme P93 có độ 

dẫn điện thấp hơn hẳn, sấp xỉ bằng polythiophene khi chƣa pha tạp. 
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3.4.2. Cấu trúc và tính chất của các polythiophene N-thế từ dẫn xuất của 

acetophenone (P94-P98) 

3.4.2.1. Cấu trúc của các polythiophene N-thế từ dẫn xuất của acetophenone 

(P94-P98) 

* Phổ IR của các polyme P94-P98 

So với phổ hồng ngoại của các monome 94-98, trên phổ hồng ngoại của các 

polyme P94-P98 vẫn xuất hiện các vân phổ dao động đặc trƣng tƣơng ứng với 

monome song ở dạng tù, rộng hơn so với monome. Nguyên nhân có thể do sự cuộn 

của các mạch polyme tạo liên kết hydro trong mạch và sự chồng chập của các vân 

phổ của nhiều phân tử giống nhau trong mạch polyme. Điều này xác minh phản ứng 

polyme hóa đã xảy ra.  

 
Hình 3.48. Phổ IR của một số polythiophene từ dẫn xuất của acetophenone 

Bảng 3.17. Một số dao động chính trên phổ IR (cm
–1

) của P94-P98 

Polyme υNH υC=O υC=C và υC=N υC–H ngoài mặt phẳng 

P94 3442 1662 - , 1540 - 

P95 3435 1664 - , 1527 834 

P96 3434 1650 - , 1519 829 

P97 3440 1647 1613, 1528 834 

P98 3444 1668 - , 1528 829 
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Phổ hồng ngoại của các polythiophene từ dẫn xuất của acetophenone có 

hình dạng và vị trí các vân phổ tƣơng đồng do cấu trúc phân tử tƣơng tự nhau, chỉ 

khác nhau ở các nhóm thế trong vòng thơm (Hình 3.48 và Bảng 3.17). Trên phổ 

hồng ngoại của các polyme đều xuất hiện các vân phổ trong vùng 1640–1670 cm
–1 

với cƣờng độ mạnh đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên kết C=O. Và các vân 

phổ nằm trong vùng 1600–1500 cm
–1

 với cƣờng độ từ yếu đến trung bình (bị che 

khuất một phần) đặc trƣng cho dao động hóa trị của các liên kết C=N và C=C. 

Các vân phổ tù với cƣờng độ mạnh trong vùng 3430–3450 cm
–1

 đặc trƣng 

cho dao động hóa trị của liên kết –NH. Các vân phổ đặc trƣng cho dao động hóa trị 

của liên kết C–H nằm trong vùng 3100–2800 cm
–1

 hầu hết bị che phủ bởi vùng vân 

phổ tù, mạnh của dao động hóa trị N–H. 

 Bên cạnh đó, xuất hiện một vân hấp thụ khá rõ nét ở khoảng 829–834 cm
–1

 

đặc trƣng cho dao động ngoài mặt phẳng của liên kết C–H trong vòng thiophene có 

nhóm thế ở vị trí số 2, 3 và 5. Điều này phù hợp với các đơn phân tử thiophene ghép 

cặp ở vị trí α–α và xác minh phản ứng trùng hợp đã xảy ra [32]. 

* Phổ UV-Vis của các polyme P94-P98 

Hình 3.49 thể hiện phổ hấp thụ UV-Vis của các polyme đƣợc tổng hợp từ 

dẫn xuất của acetophenone ở dạng rắn và trong dung môi DMSO (với hai polyme 

P96 và P98 tan đƣợc).  

 

Hình 3.49. Phổ UV-Vis của các polyme trong DMSO (a) và dạng rắn (b) 
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Bảng 3.18. Các vân hấp thụ UV-Vis của P94-P98, λmax (nm)/logξ 

Polyme 

Trong DMSO 

Dạng rắn Vân I Vân II 

P94 - 416/0,7943 

P96 285/0,7545 380/0,6594 458/0,8438 

P97 - 435/0,8211 

P98 286/0,8688 423/0,5736 466/0,8516 

Đối với phổ hấp thụ UV-Vis của hai mẫu P96 và P98 trong DMSO (Hình 

3.49a): đều có dải hấp thụ trong vùng 250–550 nm với hai vân hấp thụ mạnh trong 

vùng tử ngoại gần và khả kiến do mạch liên hợp π trong polyme. Vân hấp thụ thứ 

nhất ở khoảng 285–286 nm đặc trƣng cho bƣớc chuyển n → π
* 

trong mạch liên hợp 

polythiophene ở dạng bán vặn xoắn [43] hoặc cũng có thể đặc trƣng cho vòng 

benzene ở mạch nhánh của polyme [146]. Vân hấp thụ thứ hai ở vùng bƣớc sóng dài 

hơn (380 nm và 423 nm) đặc trƣng cho bƣớc chuyển π → π
* 
của mạch liên hợp. 

So sánh vân hấp thụ đặc trƣng cho bƣớc chuyển π → π
* 

trong mạch liên hợp 

polythiophene của hai polyme, P98 có λmax lớn hơn 43 nm so với P96. Mặc dù hai 

polyme có sự khác nhau về nhóm thế –Br và –OH gắn vào vòng benzene ở mạch 

nhánh, tuy nhiên điều này gần nhƣ không ảnh hƣởng đến vân hấp thụ này. Nguyên 

nhân có thể do P98 có độ dài mạch liên hợp lớn hơn hoặc cấu dạng phẳng hơn P96. 

Đối với phổ hấp thụ UV-Vis của các polyme ở dạng rắn (Hình 3.49b): đều có 

vân hấp thụ với λmax nằm trong khoảng 416–466 nm đặc trƣng cho bƣớc chuyển      

π → π
* 

trong mạch liên hợp polythiophene. Trong đó, giá trị λmax (π → π*) ở dạng 

rắn có bƣớc sóng dài hơn so với λmax ở dạng dung dịch do ở trạng thái rắn, sự tƣơng 

tác sắp xếp chồng lớp π–π giữa các chuỗi trong mạch polyme tăng lên [54] hoặc sự 

kết hợp của việc dịch chuyển có hƣớng của các electron π–π và dao động trong 

mạng tinh thể tăng lên [145]. Bên cạnh đó, vân phổ đặc trƣng cho bƣớc chuyển n → π
* 

chỉ xuất hiện ở dạng vai phổ rất nhỏ ở khoảng trên 300 nm. 

3.4.2.2. Hình thái và tính chất của các polythiophene N-thế từ dẫn xuất của 

acetophenone (P94-P98) 

* Ảnh SEM của các polyme P94-P98 
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Dựa vào kết quả phân tích ảnh SEM, có thể thấy các polyme P94-P98 đều có 

bề mặt cấu trúc ở dạng vô định hình. Nhìn chung, các hạt polyme có sự phân tán 

tƣơng đối đồng đều; kích thƣớc, hình thái tƣơng đồng và có độ kết dính cao. Riêng 

với P96, các hạt polyme có sự sắp xếp đặc khít với độ kết dính cao hơn. 

 

* TGA của các polyme P94-P98 

Dƣới đây là kết quả phân tích nhiệt TGA cụ thể của polyme P96 – một trong 

năm polythiophene từ dẫn xuất của acetophenone. 

 

Hình 3.50. Giản đồ nhiệt vi sai của P96 

Giản đồ nhiệt vi sai của P96 cho thấy polyme bị phân hủy hoàn toàn khi tăng 

nhiệt độ đến 520
0
C (Hình 3.50). Đƣờng cong nhiệt trọng TGA cho thấy có 3 vùng 

mà sản phẩm có sự giảm khối lƣợng: 

Vùng thứ nhất, từ nhiệt độ phòng đến 200
0
C, khối lƣợng polyme giảm 9,17% 

chủ yếu bởi sự bay hơi của nƣớc.  

Vùng thứ hai, từ 200
0
C đến 360

0
C, khối lƣợng của polyme giảm 56,11%. Sự 

hao tổn này liên quan đến pic tỏa nhiệt ở 342
0
C, có thể do sự phân hủy polyme có 

khối lƣợng phân tử thấp. 
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Vùng thứ ba, từ 360
0
C đến 520

0
C, khối lƣợng của polyme giảm 29,39%. Sự 

giảm khối lƣợng này ứng với sự phân hủy của mạch polythiophene, liên quan đến 

pic tỏa nhiệt ở 388
0
C. 

Trên 520
0
C, khối lƣợng của polyme vẫn còn đến 5,31%. Nhƣ vậy, có thể do 

sản phẩm vẫn còn sự có mặt của FeCl3 chƣa đƣợc tinh chế sạch.  

Việc phân tích giản đồ nhiệt của từng polyme và dựa vào giản đồ TGA gộp 

chung (Hình 3.51) cũng nhƣ bảng phân tích nhiệt của các polyme P94-P98 (Bảng 

3.19), nhận thấy:  

Bảng 3.19. Kết quả phân tích nhiệt của P94-P98 

Polyme T
0 

phân hủy của polyme (
0
C) Khối lƣợng còn lại (%) 

P94 420 4,59 

P95 440 6,10 

P96 520 5,31 

P97 360 9,84 

P98 460 2,06 

 

Hình 3.51. Đƣờng TGA của các polyme P94-P98 

Thứ nhất, các mẫu đều có độ bền nhiệt trung bình trong môi trƣờng không 

khí ở khoảng 420
0
C–520

0
C (trừ trƣờng hợp P97 có độ bền nhiệt thấp hơn hẳn – ở 

360
0
C). Một dẫn xuất polythiophene điển hình đang đƣợc tập trung nghiên cứu ứng 

dụng nhiều hiện nay là poly(3-hexylthiophene) có mạch nhánh –C6H13 với cấu trúc 

mạch bất điều hòa có nhiệt độ bắt đầu phân hủy khoảng 450
0
C và chỉ phân hủy 73% 
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khối lƣợng ở 700
0
C (trong môi trƣờng khí N2) [141]. Hoặc polythiophene có nhiệt 

độ bắt đầu phân hủy khoảng 50
0
C và phân hủy 95% khối lƣợng ở 470

0
C (trong môi 

trƣờng khí N2) [108]. Các dẫn xuất polythiophene hydrazide N-thế có độ bền nhiệt 

thấp hơn (trong môi trƣờng không khí) hai polyme này. Điều này có thể quy kết do 

chuỗi mạch nhánh hydrazide N-thế làm cho polyme hoạt động hơn và dễ bị oxi hóa 

hơn; đồng thời polyme tổng hợp đƣợc có mạch liên hợp thiophene ngắn hơn. Có thể 

thấy các polyme P94-P98 từ các dẫn xuất của acetophenone có độ bền nhiệt khá tốt 

trong môi trƣờng không khí.  

Thứ hai, các polyme đều bắt đầu phân hủy ở khoảng nhiệt độ trên 200
0
C. 

Nguyên nhân do các polyme đều có mạch liên hợp polythiophene và cấu trúc mạch 

nhánh dài giống nhau, chỉ khác nhau ở vị trí của nhóm thế X trong mạch nhánh, do 

đó, làm tăng tính điều hòa của mạch polyme 

Thứ ba, P96 có độ bền nhiệt cao nhất. Điều này có thể giải thích do trong 

P96 có nhóm –OH ở mạch nhánh, làm tăng khả năng hình thành liên kết hydro giữa 

các phân tử trong chuỗi polyme, từ đó làm tăng độ bền nhiệt.  

Bên cạnh đó, quá trình tinh chế loại bỏ các tạp chất chƣa tốt, sự có mặt của 

xúc tác FeCl3 trong quá trình polyme hóa vẫn còn. 

Nhìn chung, các polyme P88-P93 có mạch nhánh N-thế từ dẫn xuất của 

benzaldehyde có độ bền nhiệt tốt hơn (tuy không quá lớn) so với các polyme P94-

P98 từ dẫn xuất của acetophenone. Điều này có thể giải thích do nhóm –CH3 từ dẫn 

xuất của acetophenone làm tăng hiệu ứng không gian và sự đồng phẳng trong mạch 

nhánh của polyme, từ đó là giảm hiệu quả liên hợp trong mạch chính polythiophene 

và làm giảm độ bền nhiệt. 

* Phổ huỳnh quang của các polyme P94-P98 
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Hình 3.52. Phổ huỳnh quang (a) và phổ huỳnh quang chuẩn hóa theo cƣờng độ 

(b) của P94-P98 

Bảng 3.20. Kết quả phân tích phổ huỳnh quang của P94-P98 

Polyme Bƣớc sóng phát xạ (nm) Cƣờng độ phát xạ (a.u) 

P94 542; 587 10280; 1516 

P96 547; 580 23827; 23600 

P97 - - 

P98 590 24404 

Phổ huỳnh quang của các mẫu P94-P98 (Hình 3.52a) đều gồm có dải phổ 

trong khoảng 450–800 nm với cƣờng độ phát quang không giống nhau (riêng với 

P97 không phát quang). Trong đó, P96 và P98 với nhóm thế R ở mạch nhánh lần 

lƣợt là –OH và –Br ở mạch nhánh có cƣờng độ phát huỳnh quang mạnh nhất (khoảng 

24000 a.u) và P94 có cƣờng độ phát huỳnh quang trung bình (khoảng 10000 a.u).  

Ngoài ra, dựa vào phổ huỳnh quang chuẩn hóa theo cƣờng độ (Hình 3.52b), 

ba mẫu P94, P96 và P98 có khả năng phát quang đều có hai cực đại phát quang ở 

khoảng 540 nm và 590 nm. Trong đó, P98 có cực đại ở 540 nm chỉ ở dạng vai phổ 

rất nhỏ.  

Có thể cho rằng các nhóm thế R ở vòng benzene trong mạch nhánh chỉ có 

ảnh hƣởng một phần rất nhỏ đến khả năng phát quang của các polyme vì khoảng 

cách đến mạch chính polythiophene rất lớn (nhƣ đã giải thích ở phần 3.4.1.2). Sự 

khác nhau về bƣớc sóng và cƣờng độ phát huỳnh quang đƣợc giải thích do chiều dài 

mạch liên hợp trong polyme. 
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Hình 3.53. Phổ kích thích huỳnh quang của P94-P98 

Phổ kích thích huỳnh quang của mỗi polyme P94-P98 (Hình 3.53) đều đƣợc 

phân tích tại bƣớc sóng cực đại của phổ huỳnh quang tƣơng ứng. Phổ kích thích 

huỳnh quang cho thấy khi đƣợc kích thích bởi bƣớc sóng phù hợp, mẫu P98 cho 

phổ phát xạ có cƣờng độ mạnh trong vùng ánh sáng màu vàng (590 nm). Đặc biệt, 

các đỉnh phát xạ này có thể kích thích tốt bởi các nguồn kích có bƣớc sóng từ 275–

530 nm. Ba mẫu P94, P96 và P97 có cƣờng độ phát xạ rất yếu. 

* Độ dẫn điện của các polyme P94-P98 

Hình 3.54 thể hiện độ dẫn điện của ba polyme P94, P96 và P98 đƣợc tổng 

hợp từ dẫn xuất của acetophenone biến thiên theo tần số. Các mẫu đƣợc đo dƣới 

dạng viên nén có đƣờng kính 0,5 cm, ở trạng thái chƣa pha tạp.  

Độ dẫn điện của các polyme đều tăng theo sự tăng của tần số. Trong đó, hai 

polyme P96 và P98 (lần lƣợt có nhóm –OH và –Br ở mạch nhánh) có độ bền nhiệt 

gần nhƣ nhau – khoảng 2,3×10
–7

 S/cm ở tần số 1MHz. Dẫn xuất của polythiophene 

P94 đƣợc tổng hợp từ acetophenone có độ dẫn điện tốt hơn khoảng 1,6×10
–7

 S/cm 

so với hai polyme P96 và P98. Có thể thấy, các nhóm hút hay đẩy electron ở mạch 

nhánh ảnh hƣởng không theo quy luật đến độ dẫn điện của các polyme. Nguyên 

nhân có thể do vị trí của nhóm thế quá xa so với mạch chính liên hợp polythiophene. 
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Hình 3.54. Độ dẫn điện của P94, P96 và P98 

So với các polyme P88-P93 đƣợc tổng hợp từ dẫn xuất của benzaldehyde, độ 

dẫn điện của các polyme đƣợc tổng hợp từ dẫn xuất của acetophenone không có sự 

khác biệt lớn, đều nằm trong khoảng 1,5×10
–7

–5×10
–7 

S/cm. Tuy nhiên, khi so sánh 

với polythiophene hay poly(3-hexylthiophene) khi chƣa pha tạp ∼10
−8

 S/cm, độ dẫn 

điện của các polyme đã tổng hợp đều tốt hơn. 

3.4.3. Cấu trúc và tính chất của poly[N'-(3-phenylallylidene)-2-(thiophen-3-

yl)acetohydrazide] (P99) 

3.4.3.1. Cấu trúc của poly[N'-(3-phenylallylidene)-2-(thiophen-3-yl)acetohydrazide](P99) 

* Phổ IR của P99  

Hình dạng vân phổ trên phổ hồng ngoại của P99 (Hình 3.55) có sự tƣơng đồng 

về vị trí so với monome 99, song các vân phổ ở dạng tù, rộng hơn so với monome. 

Trên phổ IR của P99 vẫn có sự xuất hiện vân phổ mạnh ở 1670 cm
–1 

đặc trƣng cho 

dao động hóa trị của liên kết C=O. Vân phổ ở khoảng 1539–1496 cm
–1

 đặc trƣng 

cho dao động hóa trị của liên kết C=N và liên kết C–C trong vòng thiophene. Hai 

vân phổ ở 976 cm
–1 

và 699 cm
–1 

lần lƣợt đặc trƣng cho dao động biến dạng ngoài 

mặt phẳng của liên kết vinylene –CH=CH– (trans) và liên kết C–C vòng thơm. 
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Hình 3.55. Phổ IR của P99 

Tuy nhiên, có sự xuất hiện của một vân phổ ở dạng vai phổ ở 1624 cm
–1

 đặc 

trƣng cho dao động hóa trị của liên kết C=C–C=C của hệ liên hợp mới đƣợc hình 

thành trong polyme. Tƣơng tự nhƣ các polyme khác, vùng dao động hóa trị ở 

khoảng 3090–3173 cm
–1 

bị giảm cƣờng độ so với monome do sự biến mất của liên 

kết C–H trong vòng thiophene của monome để hình thành các liên kết C–C trong 

mạch polyme, xác minh rằng phản ứng trùng hợp diễn ra. Và vùng dao động hóa trị 

của liên kết N–H ở khoảng 3443 cm
–1

 có dạng tù, rộng hơn so với monome do sự 

cuộn của các mạch polyme tạo thành các liên kết hydro trong mạch. 

* Phổ 
1
H-NMR của P99 

So sánh với P86, P99 có độ dài của mạch nhánh tăng thêm một liên kết 

CH=CH, do đó có khả năng tan tốt trong dung môi DMSO. Bởi vậy, có thể tiến 

hành phân tích cấu trúc của polyme dựa vào phổ 
1
H-NMR và thuận lợi cho việc 

nghiên cứu các tính chất ứng dụng bằng phƣơng pháp tạo màng mỏng. 
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Hình 3.56. Một phần phổ 
1
H-NMR của P99 

Phổ 
1
H-NMR của P99 (Hình 3.56) có các pic ở dạng tù, đặc trƣng cho 

polyme. Tín hiệu cộng hƣởng ở 3,94 ppm đặc trƣng cho proton H
6
 nhóm methylene 

gắn với vòng thiophene (bị che khuất một phần bởi pic dung môi DMSO) phù hợp 

với proton tƣơng ứng của monome 99 ở 3,90 ppm. Tín hiệu cộng hƣởng ở 11,47 

ppm cƣờng độ 1H ứng với proton H
8
 của nhóm –NH–. Trên phổ xuất hiện một dải 

phổ ở khoảng 6,95–7,55 ppm, là tín hiệu cộng hƣởng của các proton H
9
–H

17
 trong 

vòng benzene và proton H
4
 trong vòng thiophene. 

* Phổ UV-Vis của P99 

 

Hình 3.57. Phổ UV-Vis của P99 trong DMSO (a) và dạng rắn (b) 
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Phổ hấp thụ UV-Vis của P99 trong dung môi DMSO (Hình 4.57a) có một 

vân hấp thụ chính ở 320 nm đặc trƣng cho sự chuyển trạng thái n → π
*
. Tuy nhiên, 

ở dạng rắn (Hình 3.57b), phổ hấp thụ của P99 thể hiện vân hấp thụ có λmax = 432 

nm với bƣớc sóng dài hơn hẳn (102 nm) so với ở dạng dung dịch do sự tƣơng tác 

liên kết mạnh hơn giữa các mạch liên hợp. Vân hấp thụ ở vùng khả kiến này đặc 

trƣng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của mạch liên hợp polythiophene. Bên cạnh 

đó, sự hấp thụ của P99 chuyển dịch về bƣớc sóng đỏ 16 nm so với P94 có cấu trúc 

tƣơng tự với nhóm phenylene liên kết nhóm –C=N(CH3)–, điều này chỉ ra rằng 

nhóm phenylene ở mạch nhánh liên kết thêm với nhóm vinyl –CH=CH– làm tăng 

độ hấp thụ của P99. Nhóm nghiên cứu của Yingping Z. [146] về dẫn xuất 

polythiophene có mạch nhánh gắn thêm nhóm phenothiazine-vinylene cũng đã chỉ 

ra kết quả tƣơng tự. 

3.4.3.2. Hình thái và tính chất của poly[N'-(3-phenylallylidene)-2-(thiophen-3-

yl)acetohydrazide] (P99) 

* Ảnh SEM của P99 

  
Dựa vào kết quả phân tích ảnh SEM của P99, có thể thấy các hạt polyme có 

sự phân tán tốt và kích thƣớc các hạt tƣơng đối đồng đều (khoảng 1 µm). 

* TGA của P99 
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Hình 3.58. Giản đồ nhiệt vi sai của P99 

Giản đồ nhiệt vi sai của P99 cho thấy polyme bị phân hủy hoàn toàn khi tăng 

nhiệt độ đến 500
0
C (Hình 3.58). Đƣờng cong TGA cho thấy có 2 vùng mà sản phẩm 

có sự giảm khối lƣợng: 

Vùng thứ nhất, từ nhiệt độ phòng đến 220
0
C, khối lƣợng polyme giảm 

3,48%, chủ yếu bởi sự bay hơi của nƣớc.  

Vùng thứ hai, từ 220
0
C đến 500

0
C, khối lƣợng của polyme giảm 90,17%, 

trên đƣờng cong xuất hiện pic tỏa nhiệt mạnh ở 423
0
C. Sự giảm khối lƣợng này quy 

kết cho sự phân hủy của bộ khung mạch polyme. 

Ở nhiệt độ trên 500
0
C, khối lƣợng mẫu không giảm nữa (còn 9,82%), điều 

này cho thấy trong polyme còn có sự xuất hiện của một lƣợng dƣ FeCl3 – xúc tác 

của phản ứng polyme hóa. 

Nhìn vào Bảng 3.21 so sánh độ bền nhiệt giữa ba polyme P86, P94 và P99, 

nhận thấy: So với P86 và P94, độ bền nhiệt và nhiệt độ bắt đầu phân hủy của P99 

lớn hơn do trong mạnh nhánh có thêm một liên kết CH=CH làm tăng độ dài và cấu 

dạng phẳng của mạch liên hợp. Điều này rất có ý nghĩa trong việc lựa chọn vật liệu 

ứng dụng bởi việc lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào tính chất quang học, mà còn 

phụ thuộc vào khả năng hòa tan cũng nhƣ độ bền nhiệt của vật liệu. So sánh với 

nghiên cứu của nhóm S. Radhakrishnan trên dẫn xuất poly[3-(2-
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benzothiazolyl)thiophene], khi thêm một liên kết CH=N vào mạch nhánh ở vị trí số 

3 của vòng thiophene cũng cho kết quả tƣơng tự [126].  

Bảng 3.21. Kết quả phân tích nhiệt của P86, P94 và P99 

 CTCT T
0 

bắt
 
đầu phân hủy (

0
C) T

0 
phân hủy (

0
C) 

P86 

 

220 480 

P94 

 

180 420 

P99 

 

260 500 

* Phổ huỳnh quang của P99 

 

Hình 3.59. Phổ huỳnh quang và phổ kích thích huỳnh quang của P99 

Đối với P99, polyme có có dải phổ huỳnh quang nằm trong khoảng 460–800 

nm với đỉnh phát xạ ở 540 nm và một đỉnh ở 581 nm có dạng vai phổ. Phổ kích 

thích huỳnh quang cho thấy khi đƣợc kích thích ở bƣớc sóng 540 nm, P99 cho dải 

phổ trong khoảng 250–500 nm với các đỉnh ở 270, 380 và 450 nm. 

So sánh phổ huỳnh quang chuẩn hóa theo cƣờng độ của P99 với hai polyme 

P86 và P94 có cấu trúc gần giống (Hình 3.60), nhận thấy: cả ba mẫu đều có đỉnh 

phát huỳnh quang ở hai khoảng 540 nm và 590 nm.  Trong đó, P86 có cƣờng độ 

phát huỳnh quang mạnh nhất (29760 a.u), P94 và P98 có cƣờng độ phát huỳnh 

quang trung bình (khoảng 10000 a.u).  
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Hình 3.60. Phổ huỳnh quang (a) và phổ huỳnh quang chuẩn hóa theo cƣờng độ 

(b) của P86, P94, P99 

* Độ dẫn điện của P99 
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Hình 3.61. Độ dẫn điện của P99  

Hình 3.61 biểu diễn sự biến thiên của độ dẫn điện của P99 vào tần số trong 

khoảng từ 100Hz đến 1MHz. Độ dẫn điện của polyme tỉ lệ thuận với sự tăng của tần 

số và đạt giá trị 1,4×10
–7 

S/cm ở tần số 1MHz.  

So với các polyme đƣợc tổng hợp từ dẫn xuất của benzaldehyde và 

acetophenone (trừ P93) với độ dẫn điện nằm trong khoảng 1,5×10
–7

–5×10
–7 

S/cm, 

độ dẫn điện của P99 nhìn chung thấp hơn tuy nhiên không có sự khác biệt quá 

nhiều. Song nếu so sánh với polythiophene hoặc poly(3-hexylthiophene) chƣa pha 

tạp với σ ∼10
−8

 S/cm, độ dẫn điện của P99 tốt hơn khoảng 10 lần. 

  



 

 
 

121 

* Nhận xét 

Sử dụng phương pháp polyme hóa hóa học với xúc tác FeCl3 trong dung môi 

CHCl3, đã tổng hợp được 14 dẫn xuất của polythiophene N-thế ở vị trí số 3 của 

vòng thiophene từ chất ban đầu là 2-(thiophen-3-yl)acetic acid. Có 8 polyme được 

tổng hợp từ các dẫn xuất của benzaldehyde, 5 polyme được tổng hợp từ các dẫn 

xuất của acetophenone và 1 polyme từ cinnamaldehyde. Quá trình tổng hợp được 

thực hiện dễ dàng, hiệu suất cao và hầu hết các polyme đã loại bỏ được hoàn toàn 

tạp chất. Trong đó, P93 tan tốt trong nhiều dung môi như DMSO, CH2Cl2, CHCl3 

và THF và 5 polyme tan tốt trong một số dung môi: P88, P89, P90, P91 và P99. 14 

dẫn xuất của polythiophene N-thế đã tổng hợp đều là các polyme mới. 

Dựa vào kết quả của các phép đo TGA, phổ UV-Vis, phổ huỳnh quang và độ 

dẫn điện, có thể thấy rằng: Hầu hết các polyme đều có độ bền nhiệt tương đối tốt 

trong môi trường không khí, bốn polyme P91, P92, P96 và P99 có độ bền nhiệt tốt 

(trên 500
0
C). Phổ hấp thụ UV-Vis của các polyme đều xuất hiện vân hấp thụ ở vùng 

khả kiến đặc trưng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của mạch liên hợp 

polythiophene và vân phổ hấp thụ ở vùng tử ngoại gần đặc trưng cho sự chuyển 

trạng thái n → π
*
. Các polyme đều phát quang ở vùng ánh sáng màu da cam, chỉ có 

P99 phát quang ở vùng ánh sáng màu lục. Các polyme đều có độ dẫn điện ở mức 

khá khi chưa pha tạp, chỉ có P93 có độ dẫn điện thấp hơn hẳn, sấp xỉ bằng 

polythiophene khi chưa pha tạp. 

3.5. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLYTHIOPHENE CHỨA DỊ VÒNG 

BENZO[D]THIAZOLE  

Monome 100 chứa dị vòng benzo[d]thiazole đƣợc tổng hợp bằng phƣơng 

pháp sử dụng lò vi sóng với nhiều ƣu điểm nhƣ hiệu suất cao, đơn giản, tiết kiệm, 

thời gian phản ứng ngắn và đáp ứng nhu cầu hoá học xanh do không sử dụng nhiều 

dung môi cho quá trình phản ứng và làm sạch. Polyme P100 chứa dị vòng 

benzo[d]thiazole đƣợc tổng hợp từ monome 100 bằng phƣơng pháp hóa học với xúc 

tác FeCl3, dung môi CHCl3 trong môi trƣờng khí N2. Polyme đƣợc làm sạch cẩn 

thận bằng cách rửa nhiều lần bằng methanol, sau đó đƣợc chiết Soxhlet bằng 
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methanol trong 3–4 ngày cho đến khi dung dịch sau chiết không còn màu của xúc 

tác. Cấu trúc và tính chất của P100 đƣợc xác định bằng các phƣơng pháp phổ IR, 

TGA và SEM.  

Bảng 3.22. Polythiophene chứa dị vòng benzo[d]thiazole 

Kí hiệu Công thức H(%) Dạng bề ngoài 

 

P100 

 

 

62 

 

Bột, nâu đỏ đậm 

Hiện nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về các dẫn xuất của 

polythiophene có chứa dị vòng benzothiazole, điển hình là các nghiên cứu của 

nhóm Radhakrishnan với một loạt các dẫn xuất polythiophene chứa dị vòng 

benzothiazole có thêm liên kết C=N, hay gắn thêm các nhóm thế nhƣ –CH2COOH, 

–OC2H5, –NO2 [124-126]. Tuy nhiên, poly{5-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(2,5-

dimethylthiophen-3-yl)benzo[d]oxazole} P100 có cấu trúc hòa toàn mới với 

polythiophene có chứa dị vòng benzothiazole gắn thêm dị vòng benzo[d]oxazole. 

3.5.1. Cấu trúc của polythiophene chứa dị vòng benzo[d]thiazole (P100) 

 

Hình 3.62. Phổ IR của monome và polyme tƣơng ứng P100 
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Nhìn vào phổ IR của monome và polyme tƣơng ứng P100, có thể nhận thấy vị 

trí của các vân phổ khá tƣơng đồng, tuy nhiên, vân phổ của P100 đều ở dạng tù, rộng 

hơn so với monome 100 (Hình 3.62). 

 Có thể quan sát thấy sự giảm cƣờng độ của các vân phổ ở khoảng 3087 cm
–1

 

do sự biến mất của liên kết C–H trong vòng thiophene của monome để hình thành 

các liên kết C–C trong mạch polyme, xác minh rằng phản ứng trùng hợp diễn ra. 

Vân phổ đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên kết C–H trong vòng thiophene chỉ 

còn ở dạng vai phổ nhỏ. Ngoài ra, còn có một vân hấp thụ rõ nét ở 837 cm
–1

 đặc 

trƣng cho dao động ngoài mặt phẳng của liên kết C–H trong vòng thiophene có 

nhóm thế ở vị trí số 2, 3 và 5. Điều này phù hợp với các đơn phân tử thiophene ghép 

cặp ở vị trí α–α và xác minh phản ứng trùng hợp đã xảy ra [32]. Bên cạnh đó, vân 

hấp thụ của P100 ở 1633 cm
–1 

có cƣờng độ mạnh hơn hẳn so với monome 100 do 

sự hình thành của hệ liên hợp C=C–C=C trong mạch polythiophene. 

Ngoài ra, trên phổ hồng ngoại của polyme P100 vẫn có sự xuất hiện các cực 

đại hấp thụ tƣơng đồng với monome 100 nhƣ: trong vùng 1468–1437 cm
–1 

có vân 

hấp thụ
 
đặc trƣng cho dao động hóa trị của liên kết C=N, trong khoảng 1297–1070 

cm
–1

 có các vân hấp thụ đặc trƣng cho dao động hóa trị của nhóm C–O và C–S 

trong vòng benzo[d]thiazole.  

3.5.2. Hình thái và tính chất của polythiophene chứa dị vòng benzo[d]thiazole (P100) 

* Ảnh SEM của P100 

  

Kết quả phân tích ảnh SEM của P100 thể hiện bề mặt cấu trúc ở dạng vô 

định hình, kích thƣớc các hạt đồng đều và có độ kết dính cao hơn. Các hạt đƣợc sắp 

xếp ở dạng hoa lơ. 
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* TGA của P100 

 

Hình 3.63. Giản đồ nhiệt vi sai của P100 

Giản đồ nhiệt vi sai của P100 cho thấy polyme bị phân hủy hoàn toàn khi 

tăng nhiệt độ đến 510
0
C (Hình 3.63). Đƣờng cong TGA cho thấy có 2 vùng mà sản 

phẩm có sự giảm khối lƣợng: 

Vùng thứ nhất, từ nhiệt độ phòng đến 100
0
C, khối lƣợng polyme giảm 

khoảng 5%, chủ yếu bởi sự bay hơi của nƣớc đã hấp thụ vào polyme.  

Vùng thứ hai, từ 100
0
C đến 510

0
C, khối lƣợng của polyme giảm khoảng 

80%. Trên đƣờng cong xuất hiện hai pic tỏa nhiệt ở 379
0
C và 463

0
C. Sự giảm khối 

lƣợng này lần lƣợt ứng với sự phân hủy của các oligome, mạch nhánh của polyme 

và sau cùng là mạch polyme liên hợp. 

Trên 510
0
C, khối lƣợng mẫu còn 15,85%. Mẫu chƣa sạch hoàn toàn. 

Mẫu P100 có độ bền nhiệt khá tốt (510
0
C) so với các polyme P83 (500

0
C) và 

P84 (460
0
C) có chứa dị vòng 1,2,4-triazole hay polyme P85 có chứa dị vòng 

thioxothiazolidin (500
0
C). Điều này có thể giải thích do polyme đƣợc tổng hợp từ 

monome có khối lƣợng phân tử lớn và không có ảnh hƣởng của hiệu ứng không 

gian do dị vòng benzo[d]thiazole đƣợc gắn vào thiophene, do đó, làm tăng độ dài và 

cấu dạng phẳng của mạch liên hợp polythiophene. 
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* Độ dẫn điện của P100 

 

Hình 3.64. Độ dẫn điện của ba polyme P100, P83 và P85 

Nhìn vào đƣờng cong biến thiên của độ dẫn điện theo tần số (Hình 3.64), khi 

tăng tần số từ 0 Hz đến 1 MHz, độ dẫn điện của P100 tăng từ 0 đến khoảng 5×10
–7

 

S/cm. So với hai polyme P83 có chứa dị vòng triazole và P85 có chứa dị vòng 

thioxothiazolidin-4-one, polyme P100 có chứa dị vòng benzo[d]thiazole có độ dẫn 

điện tốt hơn.  

* Nhận xét 

Polyme P100 được tổng hợp từ monome có chứa dị vòng benzothiazole gắn 

thêm dị vòng benzo[d]oxazole bằng phương pháp hóa học với xúc tác FeCl3, dung 

môi CHCl3 trong môi trường khí N2. Monome tổng hợp bằng phương pháp sử dụng 

lò vi sóng với nhiều ưu điểm, đặc biệt đáp ứng xu hướng hoá học xanh do không sử 

dụng nhiều dung môi cho quá trình phản ứng và làm sạch. P100 có cấu trúc hoàn 

toàn mới so với các dẫn xuất polythiophene có chứa dị vòng benzothiazole do được 

gắn thêm dị vòng benzo[d]oxazole. Polyme có độ bền nhiệt tốt (510
0
C) trong môi 

trường không khí.  

 

* Kết luận 

Đã tổng hợp được 23 dẫn xuất của polythiophene, trong đó có 21 polyme 

mới (chưa có trong các tài liệu đã tham khảo) gồm PTAA-NH4, PTAA-

NH(C2H5)3, PTAA-imidazole và P83-P100.  
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Bảng 3.23. Các dẫn xuất polythiophene đã tổng hợp  

TT KH Công thức λmax  

hấp thụ 

(nm) 

λemis  

huỳnh quang  

(nm) 

Độ bền 

nhiệt 

(
0
C) 

σ (S/cm) 

 

1 
 

PTAA 
 

 

471 

 

- 

 

- 

 

1,78×10
–6 

 

2 
 

PTAA-Na 
 

 

510 

 

686 

 

- 

 

7,48×10
–6 

 

3 
 

PTAA-

NH4 
 

 

487 

 

684 

 

- 

 

5,08×10
–7 

 

4 
PTAA- 

NH(C2H5)3 
 

 

492 

644 

684 

 

- 

 

1,11×10
–6 

 

5 
PTAA 

-imidazole 
 

 

525 

643 

675 

 

- 

 

9,38×10
–7 

 

6 
 

P83 

 

 

469 

 

596 

 

500 

 

1,37×10
–7 

 

7 
 

P84 

 

 

- 

 

677 

 

- 

 

- 

 

8 
 

P85 

 

 

425 

541 

 

531 

694 

 

500 

 

1,8×10
–7

 

 

9 
 

P86 

 

 

- 

 

596 

 

480 

 

- 

 

10 
 

P87 

 

 

- 

 

603 

 

480 

 

- 

 

11 
 

P88 

 

 

460 

 

592 

 

480 

 

1,65×10
–7

 

 

12 
 

P89 

 

 

510 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13 
 

P90 

 

 

459 

 

595 

 

480 

 

1,76×10
–7
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14 
 

P91 

 

 

480 

 

594 

 

580 

 

- 

 

15 
 

P92 

 

 

458 

 

595 

 

510 

 

2,0×10
–7

 

 

16 
 

P93 

 

 

458 

 

591 

 

480 

 

5,71×10
–7

 

 

17 
 

P94 

 

 

416 

 

- 

 

420 

 

4,03×10
–7

 

 

18 
 

P95 

 

 

- 

542 

587 

 

440 

 

- 

 

19 
 

P96 

 

 

458 

547 

580 

 

520 

 

2,44 ×10
–

7
 

 

20 
 

P97 

 

 

435 

 

- 

 

360 

 

- 

 

21 
 

P98 

 

 

466 

 

590 

 

460 

 

2,22×10
–7

 

 

22 
 

P99 
 

 

432 

 

540 

 

510 

 

1,47×10
–7

 

 

23 
 

P100 

 

 

- 

 

- 

 

510 

 

4,7×10
–7

 

Các polyme được tổng hợp từ monome tương ứng là các dẫn xuất của 

thiophene có mạch nhánh ở vị trí số 3, sử dụng phương pháp polyme hóa hóa học 

với xúc tác oxi hóa là FeCl3, dung môi CHCl3 trong môi trường khí N2. Tỉ lệ mol 

giữa monome và xúc tác FeCl3 là 1:4. Xúc tác FeCl3 khơi mào cho phản ứng tạo 

gốc ở vị trí số 2 và số 5 trong vòng thiophene. Polyme thu được có cấu trúc bất điều 

hòa. Phương pháp polyme hóa hóa học có ưu điểm chính là điều kiện phản ứng vô 

cùng đơn giản, dễ tách thu sản phẩm và cấu trúc bất điều hòa của polyme được cải 

thiện bằng các nhóm thế mạch dài gắn vào vòng thiophene. 
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Tính tan của các polyme đã được khảo sát trong bốn dung môi phổ biến: 

DMSO, CH2Cl2, CHCl3 và THF. Đặc biệt, có hai polyme P90 và P93 có khả năng 

tan tốt trong cả bốn dung môi đã khảo sát; sáu polyme P84, P85, P88, P89, P91 và 

P99 tan trong một số dung môi. Điều này thuận lợi cho việc tập trung nghiên cứu 

các tính chất ứng dụng bằng phương pháp tạo màng mỏng do phần lớn các polyme 

thường khó hòa tan trong dung môi, gây trở ngại cho việc gia công, ứng dụng chúng. 

Bên cạnh việc tổng hợp các dẫn xuất polythiophene N-thế P88-P99 từ các 

dẫn xuất của benzaldehyde, acetophenone và cinnamaldehyde có mạch nhánh dài 

nhằm cải thiện cấu trúc không điều hòa của mạch polyme, từ đó làm tăng khả năng 

hòa tan, độ bền nhiệt và độ dẫn điện của polyme. Luận án đã tập trung tổng hợp 

được polyme PTAA và hai polyme P83, P84 có chứa dị vòng triazole có các nhóm             

–COOH, –NH, –NH2 có khả năng ứng dụng trong các cảm biến hóa sinh học. 

Cấu trúc của các polyme được xác định dựa vào các phép đo: phổ hồng 

ngoại IR, phổ 
1
H-NMR và phổ hấp thụ UV-Vis. Trong đó, phổ IR và phổ 

1
H-NMR 

cho thấy các polyme đã tổng hợp có cấu trúc phù hợp với công thức dự kiến. Phổ 

UV-Vis cho thấy các polyme đều hấp thụ ở vùng khả kiến trong khoảng 416–525 

nm, đặc trưng cho sự chuyển trạng thái π → π
* 

của mạch liên hợp polythiophene và 

hấp thụ ở vùng tử ngoại gần đặc trưng cho sự chuyển trạng thái n → π
*
. Trong đó, 

PTAA-imidazole, P85 và P89 hấp thụ ở bước sóng trên 500 nm. 

Hình thái và tính chất của các polyme được xác định thông qua ảnh SEM, 

phổ huỳnh quang, phổ kích thích huỳnh quang, TGA và độ dẫn điện: 

Polyme tổng hợp được có hiệu suất khá cao (khoảng 60%–70%), dạng bột, 

với màu sắc chủ yếu là nâu đỏ đậm đặc trưng cho polythiophene. Ảnh SEM cho 

thấy hầu hết các polyme đều ở dạng hạt hoặc dạng phiến với kích thước hạt tương 

đối đồng đều, độ phân tán tốt.  

Các polyme đều có độ bền nhiệt tương đối tốt trong môi trường không khí ở 

khoảng 420
0
C–580

0
C với nhiệt độ bắt đầu phân hủy Td đều ở trên khoảng 200

0
C. 

Trong đó, bốn polyme P91, P92, P96, P100 có độ bền nhiệt tốt nhất (trên 510
0
C). 
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Bốn polyelectrolyte phát huỳnh quang trong khoảng 643–686 nm ở vùng ánh 

sáng màu đỏ. Các polyme P83-P100 có chứa dị vòng hoặc vòng benzene đều phát 

huỳnh quang trong khoảng 531–694 nm ở vùng ánh sáng màu vàng da cam đến đỏ, 

chỉ có P99 phát quang ở vùng ánh sáng màu lục. 

Độ dẫn điện của các polyme tương đối gần nhau (10
–6

–10
–7 

S/cm) nhưng độ 

dẫn điện của PTAA và các polyelectrolyte đều cao hơn khoảng 10 lần so với các 

polyme P83-P100 có chứa dị vòng hoặc vòng benzene. Trong đó, PTAA-Na có độ 

dẫn điện tốt nhất do có nhóm mang điện –COO
–
Na

+ 
ở dạng muối vô cơ tạo cấu trúc 

tinh thể. Độ dẫn điện của PTAA, PTAA-Na, PTAA-NH(C2H5)3 cao gấp 100 lần và 

độ dẫn điện của PTAA-imidazole, P83-P100 cao gấp 10 lần so với polythiophene 

hoặc poly(3-hexylthiophene) chưa pha tạp có σ ∼10
−8

 S/cm. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Đã tổng hợp và xác định cấu trúc, tính chất của 23 dẫn xuất của polythiophene từ 

các monome là dẫn xuất của thiophene có mạch nhánh ở vị trí số 3 bằng phƣơng 

pháp polyme hóa hóa học với xúc tác FeCl3 trong dung môi CHCl3 dƣới môi trƣờng 

khí N2, bao gồm: 

- Poly[(thiophen-3-yl-acetic) acid] PTAA và 4 polyelectrolyte từ PTAA, trong 

đó có 3 polyme mới kí hiệu là PTAA-NH4, PTAA-NH(C2H5)3 và PTAA-imidazole. 

- 17 dẫn xuất của polythiophene mới từ 2-(thiophen-3-yl)acetic acid: 2 polyme 

(P83, P84) chứa dị vòng 1,2,4-triazole, polyme P85 chứa dị vòng thioxothiazolidin-

4-one, 8 polyme P86-P93 từ dẫn xuất của benzaldehyde, 5 polyme P84-P98 từ dẫn 

xuất của acetophenone và polyme P99 từ cinnamaldehyde. 

- 1 dẫn xuất polythiophene mới P100 chứa dị vòng benzo[d]thiazole từ 3-

thiophenecarboxaldehyde. 

2. Tám polyme P84, P85, P88-P91, P93 và P99 tan tốt trong một số dung môi nhƣ 

DMSO, CH2Cl2, CHCl3 và THF. Việc tổng hợp đƣợc polythiophene tan đƣợc trong 

các dung môi tạo điều kiện thuận lợi cho việc chế tạo các màng mỏng trong pin mặt 

trời, điốt phát quang hay trong transitor… Polyme PTAA và hai polyme P83, P84 

chứa dị vòng triazole có các nhóm –COOH, –NH, –NH2 nên có thể làm vật liệu trong 

cảm biến sinh học. 

3. Các polyme đều ở dạng bột với màu sắc chủ yếu là nâu đỏ đậm đặc trƣng cho 

polythiophene, kích thƣớc hạt tƣơng đối đồng đều, độ phân tán tốt; có độ bền nhiệt 

tƣơng đối tốt trong môi trƣờng không khí ở khoảng nhiệt độ 420–580
0
C với nhiệt 

độ bắt đầu phân hủy Td đều trên 200
0
C; và hầu hết đều phát huỳnh quang trong 

vùng ánh sáng từ màu vàng đến màu cam đỏ. Độ dẫn điện của các polyme ở dạng 

rắn khi chƣa pha tạp cao hơn từ 10 đến 100 lần so với polythiophene hoặc poly(3-

hexylthiophene) khi chƣa pha tạp.  

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/196282?lang=en&region=US
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/196282?lang=en&region=US
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