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 آنیلین پلی ذرات نانو الکتریکی هدایت بر کردن دار عامل نحوه تاثیر بررسی

 
  * رضا عارفی نیا ،حدیثه نظری

 
  مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی،گروه مهندسی شیمی

 
*E-mail: arefinia@ferdowsi.um.ac.ir 

 

 كیده چ

 مونومرهای غلظتبررسی شد.  این عوامل شامل با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی تاثیر چهار عامل فرآیندی بر نحوه عامل دار کردن پلی آنیلین 
مورد بررسی قرار  در چهار سطح مختلف واکنش دمای و آنیلین مونومرهای به سورفکتانت غلظت نسبت مونومرآنیلین، به کننده اکسید غلظت نسبت آنیلین،

 مورفولوژی کروی و اندازه نانو برای ذرات الکترونی برداری تصویر نتایج گرفتند. در این تحقیق پلی آنیلین به روش میکروامولسیون معکوس سنتز شده است.
 ی شد و نتایج ارزیابی های کمی با استفاده ازبررس UV-visطیف سنجی  با روش نانو ذرات پلی آنیلین سنتز شده ساختار پلی آنیلین سنتز شده را تایید کرد. 

 برای تحلیل رفتار هدایت الکتریکی مورد استفاده قرار گرفت که نشان دهنده تطبیق مناسب نتایج بود. نسبت باند های جذبی

 .یکی، عامل دار کردن، نانو ذرات، هدایت الکترپلی آنیلین :های کلیدیواژه
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 مقدمه ـ1
[، پوشش های 2]خورشیدی  انرژی ذخیره های باطری،  [1وجه به استفاده در سنسورها ]حدود سه دهه گذشته، پلی آنیلین به عنوان یک پلیمر هادی با تاز 

 حاالتت محیط پلیمریزاسیون می تواند به صور pHپلی آنیلین بسته به  این .توجهات بسیاری را به خود معطوف ساخته است[ و غیره 3،4ضد خوردگی ]
ست. این اراهدایت الکتریکی را د ( نامیده می شود پتانسیلEBکه امرالدین بیس )وجود داشته باشد ولی تنها حالت نیمه اکسید آن  ،مختلف اکسیده شده

و ساختاری  قرار گیرندساختار آن مولکول های اسید در  تا، شود (  1دوپینگ فرآیند) دار عامل( آلی اغلب) دار پروتون اسید یک توسط فرم از پلی آنیلین باید
 با هدایت الکتریکی مورد نظر حاصل شود.

 خوردگی از نفوذ تاثیر تحت یا دیده آسیب نقاط در آنها آزادسازی با تواند می خود ساختار در بازدارنده های آنیون داشتن با آنیلین پلی (ESنمک امرالدین )
 [.5] شود می انجام ES و فلز سطح بین احیا -اکسیداسیون واکنش بواسطه( Dopant) ها آنیون این آزادسازی. کند جلوگیری فلز

 
 میکرو روش .تقسیم بندی می شوند [8[ و قالبی ]7[، الکتروشیمیایی ]6به سه دسته کلی روش های شیمیایی ] روش های گوناگون سنتز پلی آنیلین

 اشکال و ابعاد در آنیلین پلی سنتز قابلیت به توان می ها روش سایر به نسبت آن مزایای از که است شیمیایی های روش از یکی معکوس امولوسیون
 استوار روغن در آب های مایسل تشکیل بر روش این اساس .نمود اشاره پلیمریزاسیون باالی راندمان و مختلف های حالل با سازگار ذرات سنتز مختلف،

 [.9] شوند می نانو مقیاس در ذرات کیلتش سبب راکتورهایی نانو عنوان به ها مایسل این که است
ستنز شده با روش  آنیلین پلی ذرات نانو بررسی نحوه عامل دار کردن مقاله این هدف ضدخوردگی، خواص بر الکتریکی هدایت مستقیم تاثیر به توجه با

 وتاثیر آن بر هدایت الکتریکی است.میکروامولسیون معکوس 
 

 تحقیق روش و مواد ـ2
 عنوان به) هگزان و سولفات دی کسیوپر آمونیوم آنیلین، شامل مواد سایر بود، داخلی های شرکت ساخت که(DBSA) اسید سولفونیک زنبن دودسیل بجز

  .شد تهیه باال خلوص درصد با و  مرك شرکت از( واکنش محیط
 سپس. شد ریخته آب جریان گردش با دما تنظیم سیستم به زمجه ای جداره دو راکتور داخل هگزان حالل لیتر میلی 111 آنیلین، پلی ذرات نانو سنتز برای

 کننده مخلوط امواج تحت و شد اضافه سیستم به دقیقه 31 زمان مدت در ای قطره بصورت و بترتیب آنیلین مونومرهای و اسید سولفونیک بنزن دودسیل
 قطره بصورت و مخلوط یون بدون مقطر آب لیتر میلی 11 با ولفاتس دی پراکسی آمونیوم کننده اکسید پلیمریزاسیون شروع برای. گرفت قرار صوت فوق
 سبز سپس و آبی به محلول رنگ تغییر کننده اکسید شدن اضافه حین در. شد اضافه سیستم به صوت فوق اشعه تحت و دقیقه 45 زمان مدت در ای

 های حالل توسط شستشو با محصول سازی خالص. است لکتریکیا هادی حالت در آنیلین پلی ذرات نانو تشکیل کننده تایید سبز رنگ که شد مشاهده
 انجام ساعت 48 مدت به گراد سانتی درجه 31 دمای با آون در شدن خشک سپس و گرفت صورت دفعه چند هرکدام مقطر آب و استون اتانول، متانول،

 .شد
 فشرده با هایی قرص آنیلین پلی پودر از الکتریکی هدایت تست انجام برای. شد بررسی عبوری میکروسکوپ دستگاه با شده سنتز ذرات اندازه و مورفولوژی

 .گردید انجام گیری اندازه 196 مدل لی کیت دستگاه و ای نقطه چهار روش با و تهیه سازی
در چهار سطح  کنشوا دمای و مونومر به کننده امولسیون غلظت نسبت مونومر، به کننده اکسید غلظت نسبت آنیلین، غلظتجهت بررسی چهار فاکتور 

آزمایش کاهش می یابد. فاکتورها  16آزمایش به  44مختلف از طراحی آزمایش به روش تاگوچی استفاده شد. با این روش تعداد آزمایش های انجام شده از 
  شده است. ( ارائه2و طراحی آزمایش در جدول )( 1و سطوح آنها در جدول )
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 .تاگوچی روش به آزمایش طراحی برای خابیانت سطوح و فاکتورها -( 1جدول )

 فاکتور 1سطح  2سطح  3سطح  4سطح 

 غلظت آنیلین )موالر( 15/1 1/1 15/1 2/1

3 5/2 2 5/1 
  امولسیون کننده

مونومر
 

8/1 6/1 4/1 2/1 
  اکسید کننده

مونومر
 

 (C°)دمای واکنش  1 11 21 31

 
 .آنیلین پلی ذرات سنتز رایب تاگوچی روش به آزمایش طراحی -( 2جدول )

دمای واکنش     
(°C) 

  اکسید کننده

مونومر
 

  امولسیون کننده

مونومر
 آنیلین )موالر( 

شماره 

 آزمایش

1 2/1 5/1 15/1 1 

11 4/1 2 15/1 2 

21 6/1 5/2 15/1 3 

31 8/1 3 15/1 4 

21 4/1 5/1 1/1 5 

31 2/1 2 1/1 6 

1 8/1 5/2 1/1 7 

11 6/1 3 1/1 8 

31 6/1 5/1 15/1 9 

21 8/1 2 15/1 11 

11 2/1 5/2 15/1 11 

1 4/1 3 15/1 12 

11 8/1 5/1 2/1 13 

1 6/1 2 2/1 14 

31 4/1 5/2 2/1 15 

21 2/1 3 2/1 16 

 

 بحث و نتایج ـ3
(( 1ررسی عکس های میکروسکوپ الکترونی )شکل)رنگ سبز تیره تمامی نمونه های سنتز شده بیانگر خاصیت هدایت الکتریکی ذرات پلی آنیلین است و ب

 نشان می دهد که حاصل فرآیند پلیمریزاسیون میکروامولسیون معکوس در حضور امواج اولتراسونیک، نانو ذرات کروی شکل پلی آنیلین می باشد.
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 از نمونه سنتز شده پلی آنیلین. SEM تصویر   –(  1) شكل 

 یک باند جذبی در طول موجوجود  را نمایش می دهد که 5تا 1ی آزمایشات شماره نمونه های پلی آنیلین سنتز شده  مربوط به  UV-visطیف ( 2شکل )
nm 136-341 مربوط به انتقال *π-π باند جذبی در طول موج بنزنوئیدی حلقه ،nm 441-431  مربوط به انتقالπ -noPolar  حلقه کینوئیدی و باند

می تواند (Q/B)بنزنوئید به کینوئید نسبت جذب باندهای  .را نشان می دهد Polaron (Exiton) مربوط به باند های nm 741-711جذبی در طول موج 
 لت اکسایش پلی آنیلین به کار رود.حا ی ازبه عنوان معیار

به بنزنوئید  Exiton باند جذب نسبت باشد به گونه ایی کهپلی آنیلین عامل دار شدن  می تواند معیاری از UVشدت طیف جذب  براساس گزارشات قبلی،
(E/B ) ( ارائه 3در جدول ) برای تمامی آزمایش ها تریکیو میزان هدایت الک [. نسبت شدت جذب11دهد ] دارشدن آنیلین را نشان می عاملکمی میزان

 شده است.
از اینرو مساوی بودن تعداد این واحد ها می تواند ساختار پلی  در ساختار پلی آنیلین تعداد واحدهای یکسانی از کینوئید و بنزونوئید وجود دارد. به طور کلی

 هدایت داشته باشدآنیلین را در باالترین سطح از هدایت الکتریکی قرار دهد. از طرفی میزان بیش از حد عامل دار شدن می تواند اثری عکس حالت قبل بر 
[11]. 

 
 .5تا 1آزمایشات شماره  UV-visطیف های    –(  2) شكل 
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 .آنیلین پلی سنتز مختلف شرایط در شده گیری اندازه  E/Bو  Q/Bالکتریکی و نسبت های  هدایت مقادیر -( 3جدول )

E/B Q/B 
هدایت الکتریکی 

(S/cm) 

شماره 
 آزمایش

E/B Q/B 
 هدایت الکتریکی

(S/cm) 

ه شمار
 آزمایش

98/1  81/1  571/1       12/1  9 39/1  79/1  111/1       113/1  1 

81/1  77/1  534/1       13/1  11 63/1  79/1  119/1       112/1  2 

32/1  69/1  146/1       11/1  11 63/1  77/1  156/1       151/1  3 

36/1  69/1  311/1       115/1  12 4/1  76/1  153/1       112/1  4 

9/1  79/1  354/1       11/1  13 91/1  82/1  571/1       114/1  5 

35/1  73/1  421/1       115/1  14 6/1  73/1  213/1       13/1  6 

51/1  68/1  227/1       12/1  15 6/1  74/1  419/1       15/1  7 

2/1  74/1  125/1       115/1  16 33/1  7/1  112/1       111/1  8 

 
 ( می توان اثر پارامترهای مختلف فرآیندی را بر دو فاکتور باال و نهایتا بر هدایت پلی آنیلین بررسی نمود.4( و )3ل )با توجه به نموارهای ارائه شده در شک

  دار شدن پلی آنیلین باشد.هر کدام از فاکتورها در ساختار و میزان عامل  سهم متفاوت روند تغییرات در دوشکل فوق می تواند بیانگر
 

 
 

 .فرآیندی شرایط بر موثر فاکتورهای برحسب آنیلین پلی ذرات نانو نسبت کینوئید به بنزونوئید اتتغییر   –(  3) شكل 
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 .فرآیندی شرایط بر موثر فاکتورهای برحسب آنیلین پلی ذرات نانو به بنزونوئید Exitonنسبت  تغییرات  –(  4) شكل 

 
 می تواند سبب مقدار کم نسبت جذب باندهای کینوئید به بنزونوئید احتماال کهرخودارند دیر کمی باز مقا E/Bو  Q/Bهر دو پارامتر  مونومرکم  غلظتدر 

ومر اگر چه این عدم تقارن در ساختار پلیمر شده و انتقال بار از طریق پروتون ها را کاهش داده و باعث کاهش هدایت الکتریکی شوند. با افزایش غلظت مون
 نیست.زیاد بر هدایت  نسبت ها افزایش می یابند ولی تاثیرشان

اما مقدار مناسب میزان داپینگ سبب افزایش هدایت الکتریکی پلی آنیلین  Q/B نسبت علی رغم کاهش در مقادیر کم نسبت امولسیون کننده به مونومر، 
ادیر باالتر غلظت امولسیون کننده اگر چه عالوه بر امولسیون کننده نقش عامل دار کردن پلیمر را دارد، در مق DBSAشده است. با توجه به اینکه در اینجا 

تی انجام گرفته و ساختار متقارن تری از پلی آنیلین بدست می آید اما به دلیل افزایش عامل پروتونه در زنجیره اصلی پلیمر انتقال بار ها می تواند به سخ
 اید بتوان ناشی از همین عامل دانست.افزایش نسبت باند های جذب در غلظت باالی امولسیون کننده را ش هدایت کاهش یابد.

عامل دار  مطلوب میزان نظر )امرالدین( موثر است، بررسی نتایج نشان می دهد که اگر چه تغییرات غلظت مربوط به اکسید کننده در رسیدن به ساختار مورد
 الکتریکی هدایت بر آن تاثیر سهم و دما تغییراتو اما  می تواند اثر چشمگیری بر افزایش هدایت داشته باشد. حالت شدن زنجیره اصلی پلیمر در این

  را می توان ناچیز در نظر گرفت. آنیلین پلی 
 

 گیرینتیجه
تهیه شده نشان دهنده مورفولوژی کروی و نانو سایز بودن  SEMنانو ذرات پلی آنیلین به روش میکروامولسیون معکوس سنتز شد و تصویر  در این تحقیق

 این ذرات است.
و طراحی آزمایش صورت گرفته بر اساس روش تاگوچی نقش میزان عامل دار شدن زنجیره اصلی پلیمری بر هدایت  UV-visاستفاده از طیف هایبا 

یه ه در اینجا نقش دو گانه ای را بازی می کند. اگر چه غلظت اولالکتریکی بررسی شد. مهمترین اثر را می توان به غلظت امولسیون کننده مربوط دانست ک
می توان در نسبت مونومر به اندازه پارامتر قبلی موثر نیست اما از تاثیر آن بر تقارن زنجیره اصلی پلیمر نمی توان صرف نظر کرد. این اثرات متقابل را 

 به بنزونوئید مشاهده نمود. Exitonجذب باندهای کینوئید به بنزونوئید و 
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