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 مقدمه
یی (، پلیمرهاICPsی رسانای ذاتی )هاپلیمر 

ی دوگانه هاهستند که به دلیل دارا بودن سیستم پیوند

ی الکتریسیته هستند. از این مزدوج به طور ذاتی رسانا

ها میتوان به پلی آنیلین، پلی پیرول و پلی تیوفن پلیمر

 اشاره نمود.

تواند می پلیمرهای هادیرسانایی الکتریکی میزان 

 دیگر تغییر کند و عوامل محیطی pH ،با اعمال پتانسیل

بوجود بار میزان رسانایی پلیمر تابع تعداد حاملین [. 1]

حفرات( در زنجیره پلیمری )که با  یاها آمده )الکترون

میزان تحرک  شود( ودر پلیمر تعیین مینت غلظت دوپ

-در پلیمرهای رسانا، فرآ دوپه شدن حامل در پلیمر است.

کاهشی است که در طی آن پلیمر از حالت -یند اکسایشی

 .شودت( تبدیل میبار مثب بابه حالت رسانا ) (خنثیعایق )

ی دوپنت عاملی با بار مخالف است که به درون شبکه

پلیمر )جهت خنثی شدن بار پلیمر( نفوذ کرده و باعث 

پلیمرهای شود.تغییر خواص الکتریکی یا نوری پلیمر می

 ،منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی صاوخبه دلیل هادی 

 سنتز شیمیایی پلی آنیلین نانوساختار در حضور یونهای روی 

   1*طمه مصدراالموراف
 

دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده شیمی    

 با حاصل پلیمر الکتروشیمیایی و ساختاری خواص و گردید تهیه روی نمک حضور در آنیلین پلی نانوذرات تحقیق، این در چکیده:
 پلی مشخصه های پیک در جابجایی. گرفت قرار بررسی مورد سنجی رسانایی و،  FTIR و UV-Vis مولکولی جذب تکنیک از استفاده
 نیتروژن های اتم با روی یون کنش برهم روی، یون حضور در پلیمر رسانایی افزایش نیز و FTIR و UV-Vis های طیف در آنیلین

 .دهد می نشان را آنیلین پلی زنجیره

جذبی های طیف شدن، دوپه آنیلین، پلی نانوساختار، مواد  واژه های کلیدی:

: fmasdar@yahoo.com 
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های کاربرد کنترل هدایت الکتریکی تغییر شدید و قابلو 

این از جمله  پیدا کرده اند.الکتروشیمیایی گوناگونی 

های های قابل شارژ، پیلباتریبه توان میکاربردها 

های خورشیدی، سوختی، حفاظت از خوردگی، سل

ها، های سوختی، دیودها، خازنشای تبادل یون در سلغ

دارو و  های رها سازیحسگرهای شیمیایی، سیستم

 (PAn)[. پلی آنیلین 2و1اشاره نمود ] حسگرهای زیستی

به دلیل دارا بودن خواص منحصر به فرد الکتریکی، 

ی دیگر مورد بررسی یی و مکانیکی بیشتر از پلیمرهاشیمیا

قرار گرفته است. برخالف پلی پیرول و پلی تیوفن، پلی 

  تواند سه حالت اکسایشی متفاوت داشته باشدآنیلین می

، حالت کامالً کاهش یافته y=1(. لکوامرالدین با 1)شکل

ی و کسیدحالت کامالً ا y=0است. پرنیگر آنیلین با 

 حالت حد واسط اکسایشی است.  y=5/0امرالدین با 

 
ی اکسایشی مختلف پلی آنیلین در فرم هاحالت -1 شکل

پرنیگر  y=0)امرالدین( و y =1/0)لکوامرالدین(،  y=1بازی. 

 [2آنیلین( ]

 

ی اکسایشی پلی آنیلین در دو فرم پروتونه هاحالت

تواند (( میS(( و پروتونه شده )نمک )Bنشده )بازی )

یی الکتریکی پلی آنیلین، بر وجود داشته باشد. رسانا

ی رسانا، به حالت اکسایشی هاپلیمر خالف دیگر پلیمر

میزان پروتونه شدن ها( و نیز به )تغییر در تعداد الکترون

-بسته بوده و از بین حالتها( آن وا)تغییر در تعداد پروتون

ی متفاوت پلی آنیلین، تنها نمک امرالدین پلی کسیدی اها

نا است. زمانی که پلی آنیلین در حالت آنیلین رسا

های بار در پلیمر امرالدین بازی، پروتونه شود، حامل

در حالت نمک امرالدین؛ ایجاد گردیده و به پلی آنیلین 

ین نوع دوپه شدن، شود. اکه رسانا است تبدیل می

شود نامیده می اصطالحاً دوپه شدن توسط پروتون اسیدی

 .(2 )شکل

 
 دوپه شدن توسط پروتون اسیدی  -2شکل 

بوجود  بار میزان رسانایی پلیمر تابع تعداد حاملین 

پلیمر میزان تحرک حامل در  آمده در زنجیره پلیمری و

در سالهای اخیر به تحقیقاتی در مورد دوپه کردن  است.

پلی آنیلین توسط نمکهای فلزات قلیایی، اسیدهای لوئیس 

و نیز دوپه کردن با یونهای عناصر  4SnCl و  3AlCl مانند

  واسطه توجه شده است.

قادر به  Na+و  Li+یونهای فلزی سبک مانند 

کوئوردینه شدن با اتمهای نیتروژن ایمینی در زنجیره پلی 

آنیلین هستند. بنابراین نقش پروتون را به صورت شبه 

بازی می کنند. البته در این  PAnپروتونه کردن کردن 

دوپه شدن، به دلیل عدم تقارن در ساختار پلی آنیلین، 

را با  PAnرسانایی پلی آنیلین کاهش می یابد. فرم بازی 

یونهای دوپه شدن اکسایشی اتمهای نیتروژن آمینی با 

به عنوان  3EuClو  3FeClمانند فلزات عناصر واسطه 

 هم می توان رسانا نمود.  دوپه کننده

از مزایای دوپه کردن پلی آنیلین با یونهای عناصر 

واسطه می توان به مقادیر باالتر هدایت، ظرفیت خازنی 

... اشاره نمود. بعالوه  تشکیل ویژه، پایداری حرارتی و 

کمپلکس بین ماکرومولکول پلیمر و یونهای فلزی منجر 

این  به خواص فیزیکی و شیمیایی جدیدی می شود.

کمپلکس ها برای کاربرد در کنترل خوردگی، واکنشهای 

  .]3[ کاتالیزوری و سنسورها نیز مورد توجه هستند

استفاده از نمک های فلزات قلیایی به منظور دوپه  

کردن پلی آنیلین باعث کاهش رسانایی پلی آنیلین نسبت 

به پلی آنیلین دوپه شده با اسید می شود. برای دوپه کردن 

پلی آنیلین توسط اسید های لوئیس و یا و عناصر واسطه 

معموال بعد از سنتز پلی آنیلین آن را به حالت بازی تبدیل 

و سپس با اسید های لوئیس و یون های عناصر واسطه 

. ]3[مانند آهن، مس و روی دوپه شدن صورت می گیرد 

بعالوه معموال برای حل کردن پلی آنیلین از حالل های 
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استفاده شده است.  DMSOو  DMF ،NMPغیر آبی مانند 

گزارش های محدودی وجود دارد که دوپه شدن در حین 

لین صورت گرفته است که می توان پلیمریزاسیون پلی آنی

به دوپه کردن پلی آنیلین با یون های نیکل و مس اشاره 

از طرف دیگر تهیه پلی آنیلین دوپه شده با . ]4[ نمود

فلزات عناصر واسطه به روش سنتز نانو الیاف پلی آنیلین 

که در محیط آبی صورت می گیرد، به ندرت گزارش 

هیه پلی آنیلین هدف از این تحقیق ت. ]4[شده است

نانوساختار دوپه شده با فلز روی از طریق پلیمریزاسیون 

در حضور نمک روی و مشخصه یابی پلیمر حاصل  1درجا

می باشد. کامپوزیت حاصل می تواند کاربردهای متنوعی 

از جمله استفاده در ساخت حسگرهای گازی و نیز 

 سوپرخازنها داشته باشد. 

 بخش تجربی
درجه سانتی گراد  00آنیلین )مرک( دو بار در دمای 

نگهداری شد  -C0 4تقطیر گردید و در فریزر در دمای 

مواد شیمیایی مورداستفادهدارای خلوص تجزیه ای بوده 

 سازی خالص برایو از شرکت مرک خریداری شدند. 

  چرخش سرعت با سانتریفیوژ دستگاه از شده سنتز پلیمر

rpm3000 در جذبی طیفهای ثبت برای. یدگرد استفاده 

 طیف دستگاه از نانومتر 1100 تا 300 موج طول ی گستره

 ثبت برای و 2001 مدل  ریلی  UV–vis مولکولی سنج

 طیف دستگاه از قرمز مادون ناحیه در عبوری طیفهای

  Spectrum RXI مدل فوریه تبدیل قرمز مادون سنج

 دستگاه از روی فلز میزان تعیین برای. گردید استفاده

 به مجهز AAnalyst200 مدل اتمی جذب سنج طیف

 با ولتامتری مطالعات. گردید استفاده گرافیتی کوره

 IVIUM الکتروشیمی دستگاه از استفاده

(COMPACTSTATE, Netherland )در. شد انجام 

 شامل الکترودی سه سیستم از ولتامتری، گیریهای اندازه

 کمکی الکترود ،( M0/3Ag/AgCl/KCl) مرجع الکترود

                                                           
1  Insitu polymerization 

 شیشه کربن الکترود از نیز، کار الکترود عنوان به و پالتین

 مربع متر سانتی 0314/0 متوسط سطح با( GC)  ای

 دستگاه از استفاده با پلیمر رسانایی میزان. گردید استفاده

 بر RM3-AR مدل Jandel ای نقطه چهار سنج مقاومت

  میلیمتر  01/0 تقریبی ضخامت به پلیمر از فیلمی روی

 .شد گیری اندازه شیشه زیرالیه روی

پلی برای تهیه نانو الیاف  :سنتز پلی آنیلین/یون روی

موالر و پتاسیم پر  0/10آنیلین از محلول های آبی آنیلین 

یک موالر مطابق مرجع  HClموالر در  0/04سولفات 

، اما در حضور مقدارمناسب وزنی از نمک روی، در ]5[

استفاده گردید. محلول پلیمر حاصل توسط دمای اتاق 

سانتریفیوژ خالص گردید. به این منظور پس از ته نشین 

 rpm 3500شدن نانو الیاف پلی آنیلین با سانتریفیوژ در 

به مدت ده دقیقه، رسوب دوباره توسط آب به حالت 

تعلیق درآمد و عمل سانتریفیوژ برای سه بار تکرار 

نهایی با یک میلی لیتر آب به گردید. پلیمر ته نشین شده 

 .حالت تعلیق درآمد و برای مشخصه یابی استفاده گردید

 نتایج و بحث
 جذبی طیف ،حاصل پلیمر ساختاری مطالعه منظور به

 غلظت با پلیمر این آبی تعلیق برای مرئی – بنفش ماوراء

 جذبی طیف. گردید ثبت برلیتر گرم میلی 25 تقریبی

 مشخصه جذبی نوارهای آنیلین پلی مرئی – بنفش ماوراء

 جذبی نوار(. 3 شکل) دهد می نشان را مولکول این

 ، π-π* انتقال به نانومتر 344 موج طول در شده مشاهده

 انتقال به نانومتر  420  موج طول در موجود جذبی نوار

 پهن جذبی نوار و کوتاه موج طول با  π* -پالرون

 طول با پالرون -π انتقال به  نانومتر 012   در شده مشاهده

 را آنیلین پلی جذبی، طیف این.  است مربوط بلند موج

 طیف در. دهد می نشان رسانا امرآلدین نمک حالت در

 نوارهای روی، با شده دوپه آنیلین پلی به مربوط جذبی

 در آنیلین پلی که دهد می نشان شده مشاهده جذبی

 موقعیت بعالوه. است شده تهیه رسانا امرآلدین حالت

 روی حضوردر نانومتر  012   و  344  در جذبی نوارهای
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 جا به جا بلندتر های موج طول سمت به نانومتر 30 حدود

 کنش برهم از حاکی میتواند جایی جابه این. شود می

 دوپه سطح افزایش و آنیلین پلی زنجیره با روی یونهای

 .باشد آنیلین پلی رسانایی نتیجه در و شدن

 
 در شده سنتز آنیلین پلی جذبی های طیف مقایسه -9 شکل

 روی یون حضور در و غیاب

 

 آنیلین پلی زنجیره با روی احتمالی های کنش هم بر

 پلی های نمونه FTIR جذبی های طیف بررسی طریق از

 PAnZn نمونه FTIR طیف در .شد مطالعه نیز آنیلین

 که شود می مشاهده cm500-1  در جدیدی جذبی قله

 پلی زنجیره N و Zn بین پیوند تشکیل به مربوط تواند می

 جذبی نوار همچنین. باشد کنش هم بر درنتیجه آنیلین

cm-1   ناحیه در H-N  کششی ارتعاش به مربوط

 سمت به جابجایی یک شودکه می مشاهده 3445/3۳

 پلیبه در نسبت به نوار مشا را بزرگتر های موجی عدد

 کنش برهم دلیل به تواند می که دهد می نشان آنیلین

    .باشد روی با آن شدن دوپه و آنیلین پلی زنجیره با روی

 

  sRرسانایی فیلم پلیمری به صورت زیر با اندازه گیری 

                         محاسبه شد. دستگاه مقاومت سنجتوسط 

) tx s 1/(R  رسانایی = 

با اضافه کردن یون روی در هنگام سنتز پلی آنیلین 

افزایش یافت.  S/cm  2/12به 0/3از  رسانایی پلی آنیلین

این افزایش می تواند به دلیل دوپه شدن پلی آنیلین با 

کنش با نیتروژنهای زنجیره  یونهای روی از طریق برهم

 پلی آنیلین باشد.

 نتیجه گیری
 دوپه آنیلین پلی یابی مشخصه و سنتز تحقیق این در

 مطالعه. گرفت قرار مطالعه مورد روی های یون با شده

 کنش برهم حاصل، پلیمر FTIR و UV-Vis های طیف

 اندازه همچنین. داد نشان را آنیلین پلی زنجیره با روی

 با آنیلین پلی رسانایی که داد نشان رسانایی های گیری

 نتایج و رسانایی افزایش. یابد می افزایش روی افزایش

 پلی شدن دوپه FTIR و UV-Vis های طیف از حاصل

 .دهد می نشان را روی یون با آنیلین

 تقدیر و تشکر
دانشگاه صنعتی شاهرود به دلیل حمایت مادی و معنوی از از 

 این پژوهش قدردانی می شود.
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Chemical Synthesis of Nanostructured Polyaniline in the presence of Zn2+  
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Abstract:  

In this paper polyaniline nanofibers were synthesized in the presence of zinc ions, and 

structural properties of the polymer was investigated by Uv-vis and FTIR molecular 

absorption spectrometry and conductivity measurements. Some of the characteristic 

absorption bands of polyaniline are shifted in the Uv-vis and FTIR spectra. These observed 

changes, along with increasing the conductivity of the polymer in the presence of znic indicate 

that Zn2+ ions interact with nitrogen atoms in the polyaniline chain as dopant.   
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