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 حسین عیسی زاده
 گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شمال آمل

 

تهیه کامپوزیت و نانوکامپوزیت های پلی پیرول با استفاده از پایدار کننده  پلی وینیل الکل با وزن مولکولی در این تحقیق  

مورد بررسی قرار گرفته است.به منظور بررسی رفتار و خواص متفاوت این نمونه ها از آزمون در محیط آبی 00333و  03333

استفاده گردید.بررسی طیف (XRD)و پراش پرتو  ایکس (FTIR)،طیف سنجی فروسرخ (SEM)های میکروسکوپ الکترونی

ازه ذرات پایدار کننده بستگی دارد.نتایج شکل شناختی نشان می دهد،اند غلظت سنج فروسرخ نشان می دهد شدت پیک ها به

ذرات ریز تر و  پایدار کننده وغلظت آن بستگی دارد و هرچه غلظت پایدار کننده بیشتر باشدو یکنواختی آنها به وزن مولکولی 

یکنواخت تر خواهند شد.همچنین پراش پرتو ایکس نشان داد که پلی پیرول بخاطر آمورف بودن ذاتی هیچ قله ی نوک تیزی 

 .برای آن وجود ندارد

 ،ساختمان شیمیاییلی پیرول،پایدار کننده،مورفولوژیکامپوزیت،نانو کامپوزیت،پ:واژگان کلیدی
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 مقدمه

گوناگونشان در صنعت الکترونیک بسیار به کار گرفته می شوند. از زمان پیدایش پلیمرها،این مواد  پلیمرها به علت ویژگی های

سال پیش عایق بودند واین نکته که پلیمرها می توانند  03به عنوان عایق های الکتریکی به کار رفته اند.این مواد تا نزدیک به 

سید.در ابتدا پلیمرها به عنوان مواد غیر فعال برای عایق کردن فلزات به رسانای جریان الکتریسیته باشند بی معنی به نظر می ر

کار گرفته شدند،ولی از چند دهه گذشته به این سو،کشف روش رسانا کردن پلیمر همانند فلزات و ساخت فلزات آلی با رسانایی 

نخستین باتری با به کارگیری میالدی ، 3393در سال (3030،حدادی اصل) بیش از مس مرزهای این تصور را شکسته است.

میالدی،رسانایی پلیمرهای رسانا با رسانایی مس برابر شد وسال ها پیش 3390الکترودهای پلیمری ساخته شد.در سال 

نخستین باتری های قابل شارژ پلیمری وارد بازار شدند.پلیمرهای رسانا،ضمن برخورداری از ویژگی های جالب نوری،مکانیکی و 

بر توانایی رسانایی الکتریسیته،در جاهایی که فلزاتی با رسانایی باال مانند مس کارایی ندارند به کار می شیمیایی افزون 

روند.عصب های مصنوعی نمونه ای از این کاربردها هستند که در عمل واکنش ناپذیرند و می توانند در بدن انسان قرار 

در آزمایشگاه 3میالدی ،دانشجویی به نام هیدکی شیراکاوا 3303سال  گیرند.کشف پلیمرهای رسانا کامال تصادفی بود. در اوایل

انستیتو فناوری توکیو تالش می کرد از گاز معمولی استیلن،پلی استیلن بسازد.این پلیمر برای نخستین بار در سال 

ورق آلومینیوم تولید میالدی به شکل پودری تیره سنتز شده بود.وی ،به جای ذرات پودری ،ورقه براق نقره ای همانند 3311

کرد که انعطاف پذیری مانند سلوفان داشت.او به اشتباه کاتالیزور را هزار برابر اضافه کرده بود.ماده به دست آمده در حقیقت 

میالدی که تهیه فلزات  3301پلی استیلن بود،ولی شکل آن با پلی استیلن های ساخته شده تا آن زمان متفاوت بود. در سال 

و هیگر ،به این  0غاز راه بود،پلی استیلن می توانست گزینه ای مناسب باشد. کار مشترک شیراکاوا،مک دیارمیدسنتزی در آ

میالدی به دلیل کشف پلی استیلن رسانا برنده  0333نتیجه انجامید که این پلیمر باید دوپه شود.این سه نفر توانستند در سال 

ترادف با اکسایش و احیا)کاهش(است و دوپه کردن پلیمرها موجب جابجایی )دوپینگ(م0جایزه نوبل شیمی شوند. دوپه کردن

بدین ترتیب ورقه های انعطاف پذیر  (Shirakawa  et al.,1977) .بار و نفوذ یک بار مخالف به درون شبکه پلیمر می شود

ن برابر شد.پس از این کشف نقره ای جای خود را به ورقه های طالیی رنگ دادند و رسانایی پلی استیلن بیش از یک میلیو

مشخص شد در بسیاری از پلیمرها و مشتق های آنها با دوپه کردن این جهش تصادفی رخ می دهدکه در پلی استیلن ساده تر 

است. وارد کردن مواد شیمیایی به پلیمرها با فرایند دوپه کردن از نیمه رساناهای معمول همچون سیلیسیم بسیار ساده تر 

ن،ناپایداری بیشتر پلیمرهای رسانا در برابر آب و هوا کاربرد آنها را محدود کرده است.به این منظور امروزه به کار است.با وجود ای

گیری کامپوزیت های پلیمری  رسانا که در برابر محیط های شیمیایی پایداری بیشتری دارند زمینه فعالیت تازه ای را برای 

ترش و فرآوری بیشتر پلیمرها و کامپوزیت های پلیمری رسانا،دامنه کاربرد آنها در پژوهشگران باز کرده است.به تازگی با گس

 .(Shirakawa  et al.,1977) زمینه های گوناگون نیز افزایش یافته است.

                                                           
1-Hideki Shirakawa 
2-Mac Diarmid 
3-Doping 
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 پلیمرهای ذاتاً رسانا

می شود که می تواند بار  یک پلیمر نیمه رسانا،زنجیری با الکترون های آزاد در پلیمر ایجاد 3به وسیله دوپه کردن زنجیره اصلی

معروفند.به عبارت  0پلیمرهای ذاتًا رسانا یا ذاتًا هادی"را به شیوه ای همانند فلزات انتقال دهد.این دسته از پلیمرهای رسانا به 

ند دیگر این مواد،بدون افزودن مواد و افزودنی های هادی،رسانای الکتریسیته هستند.این پلیمرها در ساختار مولکول خود پیو

های ساده و دوگانه به صورت یک در میان دارند.برخی از این پیوند های دوگانه آزاد می شوند و ابرهای الکترونی در طول 

زنجیرپلیمر تحرک پیدا می کنند. در این روش در زنجیر اصلی پلیمر،الکترون های آزادی وجود دارند که بارها را شبیه به فلزات 

ه پلیمرهایی است که زنجیر اصلی یا گروه های جانبی وظیفه تهیه و پخش حامل های الکتریکی انتقال می دهند. این روش ویژ

را بر عهده دارند. برتری بیشتر مواد تهیه شده از این روش تغییر رسانایی الکتریکی نمونه با کنترل میزان اکسایش و 

سانا شد.پلیمری که با به کارگیری این فرایند رسانا احیاست.پلی استیلن نخستین پلیمری است که با به کارگیری این فرایند ر

شد،رسانایی تا یک میلیون برابر پلی استیلن معمولی دارد،این در حالی است که در پلی استیلن،رسانایی الکتریکی ویژه می 

انایی مس می رسد.این (هم برسد. از آنجایی که این میزان رسانایی به حد رسS/cmزیمنس بر سانتی متر)4⨯تواند به 

گونه پلیمرها را فلز مصنوعی نیز می توان نامید.پلیمرهای ذاتًا رسانای دیگرمانند،پلی آنیلین،پلی پیرول و پلی تیوفن نیز در 

اگرچه پژوهش ها در زمینه پلیمرهای ذاتًا  (Wright  and  Woodham,1989) خانواده مواد نیمه رسانا قرار می گیرند.

کاوا و همکارانش ،با کشف این مسئله که رسانایی الکتریکی پلی استیلن با قرار گرفتن در معرض بخار ید بسیار رسانا را شیرا

افزایش می یابد،آغاز کردند ولی این کار بعدها به وسیله مک دیارمید در پنسیلوانیای آمریکا دنبال شد وبا فرایند دوپه 

.پس از آن فعالیت های زیادی بر روی (Chiang et al.,1976)آمد کردن،پلی استیلن با رسانایی بسیار باال به دست

رسانایی  3390نخستین باتری با الکترود های پلیمری مطرح شد تا آنکه در سال  3393پلیمرهای رسانا انجام گرفت. در سال 

سید.کشف این نکته که آلمان به بیشترین مقدار زمان خود وبه اندازه رسانایی مس رBASFدر پلیمر رسانا در تحقیق شرکت 

پلی فنیلن نیز مانند پلی استیلن قابلیت رسانایی الکتریکی در اثر دوپه شدن را دارد،دنیای جدیدی را در پلیمرهای رسانا گشود 

و پس از آن مونومرهای آروماتیک دیگر مانند پلی پیرول،پلی تیوفن و پلی آنیلین در جرگه پلیمرهای رسانا در آمدند. 

(D'Alelio,1969). 

 

 

 کامپوزیتهای پلیمری رسانا

کامپوزیتهای پلیمری رسانا از مخلوط کردن ذرات رسانا و مواد پلیمری عایق به دست می آیند.شمار زیادی از پلیمرهای 

 معمولی و مهندسی)پلیمرهایی با ویژگی های برجسته(با اختالط با افزودنی های رسانا با نام پلیمرهای رسانا به کار گرفته 

                                                           
1- Back Bone 
2 -Conducting Polymers 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2791 
 

)که به  3وند که آنها را به شکل های گوناگون می توان قالب گیری کرد.پرکننده های رسانای گوناگون مانند کربن سیاهمی ش

و فلزات در شکلها واندازه های گوناگون مانند پودر،پولک و الیاف کوتاه یا بلند به کار گرفته  آن دوده هم گفته می شود(،گرافیت

ایی الکتریکی را با اندازه پرکننده های به کار گرفته شده،می توان تنظیم کرد.تبدیل .رسان(Haddadi-Asl,2000)می شوند

-Haddadi) برسد.%01رفتار عایق به غیر عایق زمانی دیده می شود که اندازه پرکننده های رسانا در مخلوط نزدیک به 

Asl,1995)نندگی عالی است،برای اولین بار به روش .پلی پیرول که در حالت اکسیدی پلیمری یک الکترو فعال رسانا با رسا

الکتروشیمیایی تهیه وخواص آن بررسی شده است. پلیمرهای رسانا مانند پلی پیرول و کامپوزیتهای آن را می توان به دو روش 

و ، در هر دو صورت ابتدا یک الکترون از پیرول جدا می شود  (Machida et al.,1989)شیمیایی و الکتروشیمیایی تهیه کرد

 (Ruckenstein  and  Chen,1991)رادیکال پیرول ایجاد می گردد و بار رادیکال کاماًل در سطح حلقه انتشار می یابد-کاتیون

ولی سنتز الکتروشیمیایی پلی پیرول مزیت هایی شامل هدایت الکتریکی باالتر،امکان بدست آوردن فیلم آزاد و پایداری در برابر 

توسط دیاز در آزمایشگاه تحقیقاتی  3393پلی پیرول در سال   سنتز الکتروشیمیایی(Diaz et al.,1980) اتمسفر را دارد

IBM انجام شددر آمریکا(Moriti et al.,1988)رادیکال فعال به پلیمر شدن در -در این واکنش تشکیل یک واسطه کاتیون

واکنش (Kanazawa et al.,1979) د.دست یاب033S/cmسطح آند منجر می شود. دیاز با این روش توانست به رسانندگی 

انجام شده که به ادعای وی رسانندگی 0در محلول اتر نیز توسط میرزIIIپلیمر شدن اکسایشی پیرول در مجاورت کلرید آهن

عوامل مختلفی از قبیل نوع  (Baluch et al.,1994)بوده است333S/cmپودر محصول)فشرده به صورت قرص(

همچنین غلظت اکسنده اثر اساسی روی رسانندگی الکتریکی پلی پیرول تهیه شده به روش  حالل،اکسنده،دما،زمان واکنش و

. پودر سیاه رنگ پلی پیرول به صورت توده تهیه شده در محیط آبی و غیر آبی با (Machida et al.,1989)شیمیایی دارند

 Chao  and)ل های معمولی انحالل پذیر نیستاستفاده از اکسیدانت های مختلف نیز مانند بسیاری از پلیمرهای رسانا در حال

 March,1988) در تهیه پلیمرهای رسانا و کامپوزیت آنها به روش شیمیایی و الکتروشیمیایی نوع حالل اثر اساسی روی.

. زیرا (Jianyong and Yongfang,1977)رسانندگی الکتریکی و شکل شناسی،صاف و ناصاف بودن سطح ذره پلیمری دارد

پلی پیرول به عنوان یکی از پلیمرهای .(Suk-Hye et al.,1998) الکتریکی  به شکل شناسی سطح بستگی دارد.رسانندگی 

و انرژی سطح باالیی دارد  (Diaz et al.,1982)می باشد0هادی جدیداست که متعلق به سیستم پلیمری کونژوگه هتروسیکلیک

اال و محافظت از خوردگی،خاصیت الکترومکانیکی خوب وپلیمری ، به علت پایداری حرارتی و زیستی خوب، هدایت الکتریکی ب

وباند دوگانه و سادگی سنتز  به روشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی به عنوان فیلم یا پودر به طور گسترده 4مزدوج تک متناوب

بر روی  Delocalized،𝞹.رسانایی پلی پیرول از الکترون (Badgujar et al.,2011)ای مورد مطالعه قرار گرفته است

سیستم مزدوج واز دوپینگ یون سرچشمه می گیرد.این یون در یک موقعیت بینابینی در بین زنجیر پلیمر ممکن است هدایت 

.در واقع هدایت الکتریکی پلی پیرول می (Hasani and Eisazadeh,2013) پلیمر را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

                                                           
1- carbon black 
2-Mayers 
3-Heterocyclic conjugated 
1-Alternating single 
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. (Erlandsson et al.,1985)و از میان زنجیرهای پلیمر دارای پیوندهای مزدوج باشد تواند مربوط به پرش الکترونها بین

یکی از روشهای موثر برای بهبود کارایی پلی پیرول تهیه فیلمهای کامپوزیت بر پایه پلی پیرول است که اجزاء شیمیایی 

 .(Chen et al.,1995) ه شده اند.بکار گرفت (Pdوپاالدیم)3  جدیدی نظیر نانو ذرات

پلی پیرول به عنوان یک پلیمر رسانا به خاطر سهولت ساخت نسبی جذاب است. مقادیر توده ای از پلی پیرول می تواند به 

 Machida et)حالل های مختلف به دست آورده شود باعنوان پودر خوب با استفاده از پلیمریزاسیون اکسیداسیونی از منومر 

al.,1989) واکنش پیرول با ترکیبات دارای آهن بسیار سریع است و محصول یک پودر سیاه است که غیر قابل حل در حالل .

( یک وسیله مناسب برای پلیمریزاسیون III. نمک های آهن)(Chao  and  March,1988)های معمولی است

 Chao and) ون های دوپه کننده عمل می کنند.اکسیداسیونی پلی پیرول فراهم میکند و آنیون های ناخالص آنها به عنوان ی

March,1988) قبل از اینکه ذوب شود تغییر ماهیت 0انحالل ناپذیری )ماندگاری(  در حالل های معمولی و گداز ناپذیری(

خواهد داد(، خاصیت مکانیکی ضعیف)تردی و شکنندگی و فرایند پذیری پایین(  اصلی ترین مانع در کاربرد آن محسوب می 

دد،که این مشکل از طریق ترکیب پلیمرهای عایق با پلی پیرول)تهیه کامپوزیت ها وکوپلیمرها( که خواص نوری و مکانیکی گر

 Wusheng et) بهتر و پایداری و فرایندپذیری بهتر بدست دهند بهبود می یابد، بدون آنکه رسانندگی پلی پیرول کم شود.

al.,2001)یندپذیری و خواص مکانیکی پلیمرهای انحالل ناپذیر مخلوط کردن با پلیمرهای . مبحث مفید دیگر برای بهبود فرا

پلی پیرول برای استفاده در باتری ها،ابرخازن ها،سنسورهای .(Eisazadeh et al.,1993) قابل حل است.

ار خوب وهدایت الکتریکی باالیی برخورد 0الکتروشیمیایی،پارچه و منسوجات رسانا مناسب است وخاصیت ردوکسی

(است که بسته به قابلیت والگوی )سطحی پلی پیرولو  رنج هدایت)رسانایی(  ،.(Ellis,1986)است

 . (Migahed et al.,2004) .جانشینی مونومر و نوع مواد و مقدار دوپه شده دارد

 :روش تحقیق

 مشخصات دستگاه ها

 . 3در جدول   کامپوزیت ها و انجام آزمون ها استفاده شده دستگاه ها  تجهیزاتی که در این تحقیق به منظور ساخت نانو

                                                           
1-Iron(III) oxide 
2-infusibility 
3-Redox 
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 :مشخصات دستگاه های مورد استفاده در این تحقیق1جدول

 نوع دستگاه کشور سازنده مدل مشخصات بردرکا

 0...0.دقت توزین مواد
OHAUS 

PA214 

 ترازی دیجیتال سوییس

همزدن و گرم کردن 

 مواد
 500rpmحداکثر 

IKAMAG 

R0 10P 

 همزن مغناطیسی نآلما

 دستگاه تقطیر ایران ----------------- ------------------- تقطیر پلی پیرول

 تعیین شکل شناختی
 ولتاژ

30 KV 

AIS2100 میکروسکوپ الکترونی کره جنوبی 

 تعیین ساختمان
 محدوده

0-115 c 

EQuniox 3000 دستگاه  فرانسهXRD 

خشک کردن ماده 

 پلیمری
----------------- 

BINDER 

GMBH 

 آون آلمان

 تعیین ساختمان
 محدوده

400-4000 

Nicoiet870 طیف سنج  آمریکاFTIR 

 

 مشخصات مواد

اسامی و مشخصات تمام موارد استفاده در این تحقیق آورده شده است. همه مواد شیمیایی بکار رفته دارای خلوص  0در جدول 

پیرول که هر بار قبل از استفاده باید تقطیر کنیم.واکنش در دمای محیط باال بوده و بدون خالص سازی مصرف شده ولی منومر 

 .و آب مورد استفاده در شسنشو آب مقطر یونیزه شده است
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 :مواد استفاده شده در آزمایشات2جدول

 شرکت سازنده کاربرد
 جرم مولکولی

(g/mol) 

 ماده فرمول یا نام اختصاری

 پیرول Merck 67/09 Py منومر

 آهن کلرید Merck 162/2 3FeCl دهاکسید کنن

 Merck 72000 PVA عامل فعال کننده سطح
پلی وینیل 

 الکل

 Merck 30000 PVA عامل فعال کننده سطح
پلی وینیل 

 الکل

 

 

 تهیه پلی پیرول در محیط آبی:

 همزن از استفاده وبا مخلوط اکسنده عنوان به (𝜤𝜤𝜤)کلرید آهن 5/4gr با را مقطر آب یا یون بدون آب 100cc ابتدا

 یکنواختی رنگ نارنجی ومحلول گرفته آن ناخالصی ،تاکنیم می صاف صافی با سپس و حل دقیقه31به مدت  مغناطیسی

 دمای در مغناطیسی همزن با ساعت03 به حاصل محلول و اضافه آن به شده تقطیر تازه پیرول مونومر1cc، سپس.دشو حاصل

 این آیدکه درمی سیاه رنگ سپس،به.دهد می رنگ تغییر آن،محلول به مونومر نکرد اضافه از پس. شود می همزده محیط

 از برای.شود می صاف سپس همزده ساعت 03 به مغناطیسی همزن با محلول.است پلیمر به مونومر تبدیل نشانگر رنگ تغییر

 فیلم تشکیل برای.شود می ادهد شستشو یون بدون آب با مرتبه چند حاصل موجود،پلیمر های وناخالصی الیگومرها بردن بین

 آب در حاصل پلیمر که شود می مشاهده.شود می مخلوط آب با مغناطیسی همزن کمک ریخته،به آب در را پلیمر دیگر بار
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کنیم و پودر به  می خشک درجه سانتی گراد13آون با دمای  درساعت و 04به مدت  را آمده بدست پیرول پلی . نیست محلول

 دست می آید.

 امپوزیت پلی پیرول در محیط آبی با استفاده از پلی وینیل الکل به عنوان پایدار کننده:تهیه ک

که به عنوان اکسیدانت استفاده شده مخلوط کرده و با استفاده از  (𝜤𝜤𝜤)کلرید آهن gr 5/4آب بدون یون را با  50ccابتدا 

ه تا ناخالصی های آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل دقیقه به وسیله فیلتر صاف نمود 31همزن مغتاطیسی همزده و پس از 

 میگردد.

از پلی وینیل الکل با  3.0و 3.3وmw=30000گرم از پلی وینیل الکل با  3.0و  3.3سپس در هفت آزمایش متفاوت 

mw=72000  50را باcc .آب بدون یون اضافه کرده و با کمک هیتر و همزن انحالل را انجام میدهیم 

  1ccدقیقه همزده شدن روی همزن مغناطیسی 31اضافه میکنیم و بعد از  (𝜤𝜤𝜤)را به محلول کلرید آهن  سپس این محلول

 از ایساعت توسط همزن هم میزنیم و بر 03مونومر پیرول تازه تقطیر شده را به آن تزریق میکنیم و این محلول را به مدت 

 فیلم تشکیل برای.شود می داده شستشو یون بدون آب با مرتبه دچن حاصل موجود،پلیمر های وناخالصی الیگومرها بردن بین

 آب در حاصل پلیمر که شود می مشاهده.شود می مخلوط آب با مغناطیسی همزن کمک ریخته،به آب در را پلیمر دیگر بار

م و پودر به کنی می خشک درجه سانتی گراد13آون با دمای  درساعت و 04به مدت  را آمده بدست پیرول پلی . نیست محلول

 دست می آید.

 یافته ها

 تأثیر ماده افزودنی )پایدار کننده( غلظت آن بر مورفولوژی ذرات

(استفاده شده است و اثر ماده SEMبرای بررسی شکل واندازه و همچنین یکنواختی ذرات پلیمر از میکروسکوپ الکترونی)

نشان داده شده است.اندازه متوسط ذرات در هر  ر شکلافزودنی و غلظت آن روی اندازه،شکل و یکنواختی ذرات بررسی و د

( مربوط به پلی پیرول در محیط آبی است.بامقایسه آن با شکل های 3-0نمونه به طریق مقایسه ای محاسبه شده است.شکل )

ماده  پایدارکننده با پلی پیرول نانوکامپوزیت تشکیل داده و پایدارکننده  نانوکامپوزیت تشکیل داده پیداست که نوع

وهمچنین غلظت آنها اثر اساسی روی اندازه ذرات و یکنواختی ذرات وزن مولکولی پایدار کننده ,افزودنی)پایدار کننده( 

دارند.پایدار کننده  باعث کوچکتر شدن اندازه ذرات ویکنواخت تر شدن آنها می شود،با افزایش غلظت پایدار کننده اندازه ذرات 
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می شود.چون پایدار کننده ها روی خواص فیزیکی وشیمیایی محلول اثر اساسی دارند و بوسیله ریز تر و پلیمر یکنواخت تر 

پیوند فیزیکی وشیمیایی جذب پلیمر شده و در نتیجه روی شکل و اندازه پلیمر حاصل تأثیر می گذارند.که این تأثیر با تغییر 

 نوع پایدارکننده نیز تغییر می کند.

 

 ترونی پلی پیرول در محیط آبیتصویر میکروسکوپ الک:0شکل

 

 در محیط آبیg/l 0.1با غلظت  30000نانوکامپوزیت پلی پیرول با استفاده از پلی وینیل الکل تصویر میکروسکوپ الکترونی :2شکل
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 ط آبیدر محیg/l 0.2با غلظت  30000نانوکامپوزیت پلی پیرول با استفاده از پلی وینیل الکل  تصویر میکروسکوپ الکترونی:3شکل

 

 در محیط آبیg/l 0.1با غلظت  72000نانوکامپوزیت پلی پیرول با استفاده از پلی وینیل الکل :تصویر میکروسکوپ الکترونی4شکل
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 در محیطg/l 0.2با غلظت  72000نانوکامپوزیت پلی پیرول با استفاده از پلی وینیل الکل :تصویر میکروسکوپ الکترونی5شکل

 

 :FTIRبا استفاده از  بررسی ساختمان شیمیایی

اطالعات مهمی درباره ی  FTIRبررسی شده است.طیف سنج  FTIRساختمان کامپوزیت های تهیه شده از طریق طیف 

می  4333تا  cm 433-1در محدوده ی ارایه شده در شکل ها FTIRشکل پلیمرهای تهیه شده ارایه می دهد.طیف های 

 cm  3103-1پلی پیرول در حلقهC=Cارتعاشی کشش،پیک مربوط به 3نمودار باشد.به طور مثال برای پلی پیرول خالص در 

 ،cm  333-1در صفحه از بیرون cm   3319،C―H-1در صفحه داخل C―Hو   cm   3030-1در C―Nارتعاشی ،کشش

N―H1در صفحه داخل-cm      3341 ،C―H  1ویحلق صفحه از بیرون-cm   030 .می باشد 
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 یرول بدون حضور پایدارکنندهپلی پ FTIRطیف :3نمودار

 cm  3119-1پلی پیرول در حلقهC=Cارتعاشی کششپیک مربوط به  0به طور مثال برای نانوکامپوزیت پلی پیرول در نمودار

 ،cm  300-1در صفحه از بیرون cm   3334،C―H-1در صفحه داخل C―Hو   cm   3004-1در C―Nارتعاشی ،کشش

N―H1در صفحه داخل-cm  3310 ، C―H 1ویحلق صفحه از بیرون-cm   798  وO―H3450-1در cm  می باشد. 
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 g/l 0.1به عنوان پایدارکننده با غلظت 30000نانوکامپوزیت پلی پیرول در حضور پلی وینیل الکل  FTIRطیف :2نمودار

 cm  3113-1ل درپلی پیرو حلقهC=Cارتعاشی کششپیک مربوط به  0به طور مثال برای نانوکامپوزیت پلی پیرول در نمودار

 ،cm  334-1در صفحه از بیرون cm   3393،C―H-1در صفحه داخل C―Hو   cm   3030-1در C―Nارتعاشی ،کشش

N―H1در صفحه داخل-cm  3341 ،C―H  1ویحلق صفحه از بیرون-cm   033  وO―H3442-1در cm  می باشد. 
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 g/l 0.1به عنوان پایدارکننده با غلظت  72000الکل نانوکامپوزیت پلی پیرول در حضور پلی وینیل FTIR:طیف 3نمودار

 :XRD بررسی ساختار نانوکامپوزیت ها توسط آنالیز

مربوط به پلی XRD مورد بررسی قرار گرفت.منحنی هایXRDدر این آزمایش نانوکامپوزیت های بدست آمده توسط پرتو 

باشد که نشان دهنده ی آمورف بودن بودن پلی آمده است.در شکل  پلی پیرول دارای یک پیک می   پیرول در شکل های

مربوط به نانوکامپوزیت پلی پیرول با استفاده از معادله شرر  XRDنشان داده شده پرتوی  4همانطور که در نمودار پیرول است.

 می توان محاسبه نمود.اندازه ذرات محاسبه 

(3)  
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در یک دوم   (FWHM)در نظر گرفته شده است و مقادیر و ثابت شرر برای اندازه گیری 

برای پلی پیرول خالص مهم ترین پیک در  4نمودارداده شده است.در  XRDشدت ماکزیمم پیکها توسط دستگاه اندازه گیری 

=26.1804θ  استدرجه می باشد.که نشان می دهد پلی پیرول آمورف . 

Position [°2Theta]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Counts

0

200

400

600
 65-2

 

 مربوط به پلی پیرول خالص XRDمنحنی :4نمودار

 گیری:بحث و نتیجه

 در زیر به نتایج تحقیقات انجام شده اشاره شده است:

با توجه به این که آزمایش در محیط آبی بودند با افزودن پایدارکننده ذرات ریز و یکنواخت می شوند و ریزترین و کروی -3

 لظت باال تر بود و با وزن مولکولی باالتر بود.ترین ذرات مربوط به پایدارکننده پلی وینیل الکل با غ

 افزایش غلظت پایدارکننده سبب افزایش میزان یکنواختی پلیمر و نیز کاهش اندازه ذرات می شود.-0

 بررسی و اثبات شد. XRDتشکیل نانوکامپوزیت با استفاده از آنالیز -0
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 تایید شد. FTIRالکل با دو وزن مولکولی  با تست تشکیل پیوندو ساختار شیمیایی کامپوزیت پیرول و پلی وینیل  -4

 گذارد.  شدت پیک ها تاثیر می بر وزن مولکولی و غلظت افزودنی -1

 پیشنهاد برای تحقیقات آینده:

 الکتروشیمیایی و شیمیاییدر حالت تهیه پلیمر به روش کلوییدی مقایسه -3

الل ها و میزان هم خوردن و همینطور نانو ذره های مختلف بررسی اثر دمای محلول واکنش،نوع و غلظت اکسیدان ها و ح-0

 بر روی خواص پلیمر

 بررسی کاربرد های عملی و صنعتی کامپوزیت پلیمرها -0

 استفاده از پلی پیرول در جداسازی فلزات و ... از آب یا فاضالب و ... و همین طور به عنوان جاذب-4

 ان جداسازی توسط پلی پیرول و کامپوزیتبررسی تاثیر شرایط محیطی و دما بر روی میز-1

 بررسی انواع خواص دیگری از نانوکامپوزیت ها از قبیل خواص الکتریکی،مقاومتی و نوری و حرارتی-1
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