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 چکیده

( IIIبا استفاده از کلرید آهن ) آبی محیط هدف از این تحقیق تهیه کامپوزیت و  نانوکامپوزیت های پلی تیوفن در

یل کلراید بعنوان ماده افزودنی  و پلی وینیل پیرولیدن بعنوان بعنوان اکسید کننده و در حضور پلی وین

سورفکتانت جهت جداسازی یون های آرسنیک از آب است. به منظور بررسی رفتار و خواص متفاوت این نمونه ها 

استفاده گردید. نتایج نشان داد،   ( FTIR(، طیف سنجی مادون قرمز )SEMاز آزمون میکروسکوپ الکترونی )

اختی، یکنواختی و اندازه ذرات به نوع و غلظت پایدارکننده بستگی دارد. بررسی تصاویر میکروسکپ شکل شن

الکترونی نشان می دهد افزودن پایدارکننده عالوه بر اینکه سبب ریزتر شدن اندازه ذرات می شود، توزیع ذرات را 

مادون قرمز بررسی شد. نتایج نشان  هم یکنواخت تر می کند. ساختمان شیمیایی ذرات با استفاده از طیف سنج

 بستگی دارد. پایدار کنندهمیدهد شدت پیک ها به نوع افزودنی و 

 

 ، ساختار شیمیایی، نانوکامپوزیت: پلی تیوفن، پایدار کننده، شکل شناختیواژگان کلیدی 
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 مقدمه

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

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

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

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

میالدی ،نخستین باتری با به کارگیری  2392در سال (2030،حدادی اصل) بیش از مس مرزهای این تصور را شکسته است.

میالدی،رسانایی پلیمرهای رسانا با رسانایی مس برابر شد وسال ها پیش 2391ته شد.در سال الکترودهای پلیمری ساخ

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

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

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

در آزمایشگاه 2میالدی ،دانشجویی به نام هیدکی شیراکاوا 2313گیرند.کشف پلیمرهای رسانا کامال تصادفی بود. در اوایل سال 

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

میالدی به شکل پودری تیره سنتز شده بود.وی ،به جای ذرات پودری ،ورقه براق نقره ای همانند ورق آلومینیوم تولید 2311

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

میالدی که تهیه فلزات  2311پلی استیلن بود،ولی شکل آن با پلی استیلن های ساخته شده تا آن زمان متفاوت بود. در سال 

و هیگر ،به این  1باشد. کار مشترک شیراکاوا،مک دیارمیدسنتزی در آغاز راه بود،پلی استیلن می توانست گزینه ای مناسب 

میالدی به دلیل کشف پلی استیلن رسانا برنده  1333نتیجه انجامید که این پلیمر باید دوپه شود.این سه نفر توانستند در سال 

رها موجب جابجایی )دوپینگ(مترادف با اکسایش و احیا)کاهش(است و دوپه کردن پلیم0جایزه 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

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

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

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

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

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

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

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

 پلیمرهای ذاتاً رسانا

یک پلیمر نیمه رسانا،زنجیری با الکترون های آزاد در پلیمر ایجاد می شود که می تواند بار  4به وسیله دوپه کردن زنجیره اصلی

معروفند.به عبارت  1پلیمرهای ذاتًا رسانا یا ذاتًا هادی"ات انتقال دهد.این دسته از پلیمرهای رسانا به را به شیوه ای همانند فلز

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

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

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

                                                           
1-Hideki Shirakawa 
2-Mac Diarmid 
3-Doping 
4- Back Bone 
5 -Conducting Polymers 
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وظیفه تهیه و پخش حامل های الکتریکی انتقال می دهند. این روش ویژه پلیمرهایی است که زنجیر اصلی یا گروه های جانبی 

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

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

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

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

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

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

تریکی پلی استیلن با قرار گرفتن در معرض بخار ید بسیار رسانا را شیراکاوا و همکارانش ،با کشف این مسئله که رسانایی الک

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

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

رسانایی  2391نخستین باتری با الکترود های پلیمری مطرح شد تا آنکه در سال  2392پلیمرهای رسانا انجام گرفت. در سال 

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

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

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

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

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

)که به آن  2کرد.پرکننده های رسانای گوناگون مانند کربن سیاه شوند که آنها را به شکل های گوناگون می توان قالب گیری

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

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

-Haddadi) برسد.%11رفتار عایق به غیر عایق زمانی دیده می شود که اندازه پرکننده های رسانا در مخلوط نزدیک به 

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

و کامپوزیتهای آن را می  و پلی تیوفن تهیه وخواص آن بررسی شده است. پلیمرهای رسانا مانند پلی پیرولالکتروشیمیایی 

   -،  (Machida et al.,1989)توان به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی تهیه کرد

 مستقیم سازی مخلوط

 شود می اضافه پلیمری محلول به سپس و شده حل حالل یک در سوسپانسیون صورت به شده تهیه نانوذرات ابتدا روش این در

 در. آیند می دست به نازک صفحات نهایت در و شود می اکسترود قالب یک در هیدرولیک پرس یک توسط حاصله مخلوط و

 حائز نکات از ذرات توزیع ی نحوه و یکدیگر با گونه دو این سازگاری و ذارت نوع انتخاب پلیمری، بستر انتخاب روش این

 این از کربنی نانوالیاف حاوی پلیمری زمینه های نانوکامپوزیت تولید برایًً  معموال. آییم فائق آن بر بایستی که است اهمیتی

 تولید برای مثال عنوان به. است پرکننده مواد همان یا کننده تقویت فاز میزان روش این محدودیت. شود می استفاده روش

 آگلومره رسد می نظر به البته. باشد تواند می وزنی درصد 13 سیلیکا نانوذرات میزان رحداکث پروپیلن پلی/سیلیکا نانوکامپوزیت

 (Alexandere, Dubois,2000)باشد روش این های محدودیت دیگر از نیز ذرات( چسبیدن هم به) شدن
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   محلول فرآوری

 میزان توان می آنکه ضمن کرد، غلبه مستقیم سازی مخلوط روش های محدودیت از بعضی بر توان می روش این از استفاده با

 های نانوکامپوزیت توان می صورت دو به روش این در. داد کاهش را پلیمری ماده در نانوذرات شدن ای کلوخه و آگلومراسیون

 را حاصل محلول باشند، شدن حل قابل یکدیگر در آن کنندهء تقویت نانوذرات و پلیمری زمینه مادهء اگر. کرد تولید را پلیمری

 حالل یک در نانوکامپوزیت مواد مخلوط صورت این غیر در. نمود تولید نانوکامپوزیت و کرده گری ریخته قالب؛ یک در توان می

 (Alexandere, Dubois,2000 ).آید می دست به نظر مورد نانوکامپوزیت حالل، تبخیر با نهایت در و شده حل

  درجا پلیمریزاسیون

 می بر در را کننده پر ذرات  رشد، حین در منومر و شود می انجام نانوذرات حضور در پلیمری سترب پلیمریزاسیون روش این در

 توان می زمینه، ماده و نانو ذرات بین پیوند کنترل با. است منومر در نانو ذرات توزیع نحوهء روش این در کلیدی نکتهء. گیرد

 Chiang et alکرد  تولید روش این با توان می را پلیمری زمینه های تنانوکامپوزی از بسیاری. آورد دست به را نظر مورد توزیع

 کمی پذیری نفوذ و باال الکتریکی هدایت دارای که گرافیت های نانوالیه حاوی های نانوکامپوزیت مثال طور به. ((1978

 به منومر در گرافیت های الیه  صوت مافوق امواج با ابتدا ها نانوکامپوزیت این تولید برای. شوند می تولید روش این از هستند،

 های روش در که ای نکته. آید می دست به نانوکامپوزیت درجا پلیمریزاسیون با نهایت در و شوند می توزیع یکنواخت صورت

 حاصال با. است کننده پر مادهء مناسب توزیع کند، می متمایز یکدیگر از را آن و دارد اهمیت پلیمری های نانوکامپوزیت تولید

 پرکننده مادهء نانومتری اجزای آگلومراسیون از که داد انجام ای گونه به یکنواخت شکل به را توزیع این توان می  سطحی

 مشترک فصل اصالح فرآیندها، این تمام در مهم نکته واقع در. گردد فراهم کننده تقویت فاز مناسب توزیع و شود جلوگیری

 شده، پلیمری بستر در کننده تقویت فاز یکنواخت توزیع سبب سطحی فرایندهای از هاستفاد. باشد می نانوذره و پلیمر بین

 (Salanech et al 1993) .داشت خواهد دنبال به را نانوکامپوزیت استحکام و مدول افزایش
  

 مزایای نانو کامپوزیت های پلیمر 

 ایه کرد :به صورت خالصه می توان مزایای این گونه کامپوزیت ها را به صورت زیر ار

 خواص مکانیکی بهتر از کامپوزیت های عادی )تقویت در نانو کامپوزیت ها بیشتر دو جهتی است تا یک جهتی ( ؛

 افزایش پایداری حرارتی و خود خاموش شوندگی ؛ 

دلیل تشکیل ممانعت از نفوذ گازهایی مانند اکسیژن ،بخار آب ، هلیم ، دی اکسید کربن و بخارات آلی مانند اتیل استات ) به 

 مسیر متخلخل و پر پیچ و خم به علت حضور خاک رس (؛

 

 افزایش سرعت تخریب پلیمر های زیست تخریب پذیر ؛ 

کاربرد در سامانه های خاص برای مطالعه حالت ترمودینامیکی زنجیره های پلیمری که برای بسیاری از صنایع مانند پوشاک ، 

درصد وزنی ( در مقایسه با  1خواص درصد های باالی سیلیکات )البته کمتر از  چسب ، کاتالیست و... بسیار مهم است .این

 Salaneck et al 1993)سامانه های حاوی پر کننده معمولی به دست می آیند )

 

 

 کاربرد نانو کامپوزیت ها 

 :موارد کاربرد نانوکامپوزیت ها

 ضد حریق کردن پالستیکها. 2 

 تهیه الیاف و فیلمها. 1
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 های الکتریکیکاربرد. 0

 سامانه های انتقال دارو. 4

 مهندسی بافت. 1

 ساختمان سازی. 1

 لوازم خانگی. 1

 

 :ها کامپوزیت نانو بازار

 سال 1 از تنها ماده این جدی ارزیابی که حالی در باشند امیدوار ها رس نانو بازار به ای بینانه واقع غیر طور به مردم شاید 

 وجود شرایطی. نشد چنین ولی کنند پیدا ای گسترده کاربردهای سرعت به مواد این فتر می انتظار. است شده شروع پیش

 های رزین درون ها کننده پر این پراکندن در نیز فنی مشکالت برخی. است انداخته تاخیر به کمی را مواد این توسعه که دارد

 موفقیت تا نیستند مشتاق آنقدرها گرمانرم های رزین کنندگان تولید از بعضی رود می گمان. است) داشته وجود گوناگون

 خواهند بهبود را معمولی های رزین کارایی نزدیک ای آینده در ارزان، های کننده پر این. ببینند را ها کننده پر این وسیع

 شده اصالح رزینی محصوالت و بود خواهد نیاز بهبودی چنین به دستیابی برای بسیاری آزمایشگاهی کارهای قاعدتا. بخشید

 مواجه گوناگونی های چالش با تازگی به گرماسخت استر پلی های رزین و ژلی های پوشش بازار. داشت خواهند باالتری بهای

 است. شده

 :ها کامپوزیت نانو خودرویی کاربردهای 

 chiang et al)است بوده ها کامپوزیت نانو ساخت کنون تا خودرو صنعت در نانو فناوری کاربردهای ترین گسترده از یکی

 مواد جایگزین برند، باال  می بسیار را رزین دوام و استحکام ،(نانوذرات) ریز بسیار ذرات ها، نانوکامپوزیت در که آنجا از (1999

 :باشند می نیز دیگر برتری دو دارای ها کامپوزیت این بهتر، فیزیکی های ویژگی بر عالوه اما. اند شده تالک و میکا مانند مرسوم

 و کنند می فراهم را بیشتر زیبایی توجهی قابل طور به هموار و یکنواخت( زمینه) ماتریس ایجاد با نانوذرات اینکه ستنخ. 2

 .دارند تری شفاف های رنگ و تر زیبا سطح ها کامپوزیت نانو بنابراین

 رایج های کامپوزیت به نسبت درصد بیست حدود تا کمتر، ی کننده تقویت مواد به نیاز دلیل به ها نانوکامپوزیت همچنین. 1

 (maiti et al 1989)ترند سبک

 می خود  اولفینی گرمانرم های رزین به را ها رس نانو شرکت، چند که است سال چندین که کرد اشاره باید هم را این البته

 نانو. است شده بیشتر خودرو کنندگان تولید بین در مواد این پذیرش. شوند می ساخته خودرو صنعت برای قطعات این. افزایند

 (shirakawa  et al 1987)داشت خواهند خودرو بازار در توجهی قابل اثر نزدیک بسیار ای آینده در ها کامپوزیت

مبحث مفید دیگر برای بهبود فرایندپذیری و خواص مکانیکی پلیمرهای انحالل ناپذیر مخلوط کردن با پلیمرهای قابل حل 

پ برای استفاده در باتری ها،ابرخازن ها،سنسورهای الکتروشیمیایی،پارچه و منسوجات .(Eisazadeh et al.,1993) است.

  .(Ellis,1986)خوب وهدایت الکتریکی باالیی برخوردار است 2رسانا مناسب است وخاصیت ردوکسی
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 :وش تحقیقر

 مشخصات دستگاه ها

 . 2در جدول   انو کامپوزیت ها و انجام آزمون ها استفاده شدهدستگاه ها  تجهیزاتی که در این تحقیق به منظور ساخت ن

 :مشخصات دستگاه های مورد استفاده در این تحقیق1جدول
 نوع دستگاه کشور سازنده مدل مشخصات بردرکا

 OHAUS 0...0.دقت توزین مواد
PA214 

 ترازی دیجیتال سوییس

 500rpm IKAMAGحداکثر  همزدن و گرم کردن مواد
R0 10P 

 همزن مغناطیسی مانآل

 دستگاه تقطیر ایران ----------------- ------------------- تیوفنتقطیر پلی 

 تعیین شکل شناختی
 ولتاژ

30 KV 
AIS2100 کره جنوبی 

میکروسکوپ 

 الکترونی

 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  1در جدول 

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

 .و آب مورد استفاده در شسنشو آب مقطر یونیزه شده است

 : مشخصات تمام مواد استفاده شده1جدول

 کاربرد فرمول یا نام اختصاری ماده

 حالل O2H آب بدون یون

 مونومر S4H4C مونومر تیوفن

 اکسیدان 3ClFe ( کلریدIIIآهن )

 کمک اکسیدان 2O2H آب اکسیژنه

 ماده افزودنی PEO پلی اتیلن اکساید

 پایدار کننده PVP پلی وینیل پیرولیدون

 اکسید فلزی MgO اکسید منیزیم

 فلز سنگین Ar آرسنیک
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 تهیه پلی تیوفن در محیط آبی و غیر آبی 

از همزن مغناطیسی  آب مقطر در داخل ارلن مخلوط کرده و با استفاده mL   233به عنوان اکسیدان را با 3Feclگرم 1/1ابتدا 

حل شده و محلول یکنواخت گردد. سپس با استفاده از کاغذصافی، محلول را صاف نموده  دقیقه بهم زده تا 13الی  21به مدت 

این  ل تقطیر شده است بهرا که از قب  تیوفن مونومر mL0تا ناخالصی موجود در آن حذف و محلول خالصی بدست آید. سپس 

آب اکسیژنه را به عنوان کمک  mL0نمی شود، حال   مشاهده رنگی دقیقه تغییر 23گذشت  از تزریق می شود. بعد محلول

شود که  می مشاهده رنگ )رنگ قهوه ای( تغییر آن افزودن از بعد بالفاصله اکسیدان بتدریج به محلول اضافه  می کنیم که

  49میدهیم و بعد از  قرار مغناطیسی همزن روی ساعت49 مدت می باشد. محلول حاصل را به پلیمر به مونومر تبدیل بیانگر

ساعت محلول را صاف می کنیم. جهت از بین بردن ناخالصی و الیگومر موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب مقطر شستشو 

ک گردیده است و سپس جمع آوری گردید. دقیقا داده می شود و پلیمر بدست آمده جهت تهیه ی پودر در دمای محیط خش

 همین آزمایش در محیط غیر آبی برای مقایسه انجام می شود.

 ( در محیط آبی غیر آبیPEOتهیه نانوکامپوزیت پلی تیوفن با استفاده از پلی اتیلن اکساید )

دقیقه  21-23ز همزن مغناطیسی به مدت میلی لیتر آب بدون یون مخلوط کرده و با استفاده ا 13را با  3FeClگرم  1/1مقدار 

همزده تا حل شود و سپس با صافی صاف شده تا ناخالصی آن گرفته شود و محلول خالصی حاصل گردیده است.سپس در ارلن 

میلی لیتر آب بدون یون اضافه کرده و بر روی همزن مغناطیسی قرار داده و پس از  13گرم پلی اتیلن اکساید را به 3/ 1دیگری 

دقیقه بر روی همزن قرار  21به این محلول که بر روی همزن قرار دارد اضافه می کنیم و به مدت  FeCl 3ی محلول حاوی مدت

میلی لیتر مونومر تیوفن تازه تقطیر شده را به این محلول تزریق کرده که بعد از گذشت  0می دهیم تا یکنواخت شود.سپس 

میلی لیتر هیدروژن پراکسید به عنوان کمک اکسیدان به محلول اضافه کرده که  4-0دقیقه تغییر رنگی مشاهده نشده لذا  23

مالحظه شد بالفاصله بعد از افزودن آن تغییر رنگ مشاهده شده است که به رنگ قهوه ای تبدیل گردیده که نشانگر تبدیل 

و سپس آن را با سانتریفیوژ و کاغذ ساعت روی همزن مغناطیسی قرار  داده  49مونومر به پلیمر است.محلول حاصل را به مدت 

صافی صاف نموده و پلیمر به دست آمده جهت تهیه ی پودر در دمای محیط خشک گردیده است.این ازمایش را با غلظت های 

دقیقا همین آزمایش در محیط غیر آبی برای مقایسه انجام  گرم از پلی اتیلن اکساید با شرایط یکسان تکرار شده است. 2و  1/3

 ود.می ش

  تهیه پلی تیوفن در محیط آبی با استفاده از اکسید سلیسیوم به عنوان افزودنی

دقیقه  21-23میلی لیتر آب بدون یون مخلوط کرده و با استفاده از همزن مغناطیسی به مدت  13را با  3FeClگرم  1/1مقدار 

ل خالصی حاصل گردیده است.سپس در ارلن همزده تا حل شود و سپس با صافی صاف شده تا ناخالصی آن گرفته شود و محلو

میلی لیتر آب بدون یون اضافه کرده و بر روی همزن مغناطیسی قرار داده و پس از  13گرم اکسید سلیسیوم را به 3/ 0دیگری 

 دقیقه بر روی همزن قرار 21به این محلول که بر روی همزن قرار دارد اضافه می کنیم و به مدت  FeCl 3مدتی محلول حاوی 

میلی لیتر مونومر تیوفن تازه تقطیر شده را به این محلول تزریق کرده که بعد از گذشت  0می دهیم تا یکنواخت شود.سپس 

میلی لیتر هیدروژن پراکسید به عنوان کمک اکسیدان به محلول اضافه کرده که  4-0دقیقه تغییر رنگی مشاهده نشده لذا  23

تغییر رنگ مشاهده شده است که به رنگ قهوه ای تبدیل گردیده که نشانگر تبدیل مالحظه شد بالفاصله بعد از افزودن آن 

ساعت روی همزن مغناطیسی قرار  داده و سپس آن را با سانتریفیوژ و کاغذ  49مونومر به پلیمر است.محلول حاصل را به مدت 

 1/3ه است.این ازمایش را با غلظت صافی صاف نموده و پلیمر به دست آمده جهت تهیه ی پودر در دمای محیط خشک گردید

 دقیقا همین آزمایش در محیط غیر آبی برای مقایسه انجام می شود. گرم از اکسید سلیسیوم با شرایط یکسان تکرار شده است.
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 تهیه پلی تیوفن در محیط آبی با استفاده از پلی اتیلن اکساید به عنوان پایدارکننده و اکسید سلیسیوم به عنوان افزودنی

 21 – 23میلی لیتر آب بدون یون مخلوط کرده و با استفاده از همزن مغناطیسی به مدت  13را به  3FeClگرم  1/1مقدار 

دقیقه همزده تا حل شود و سپس با صافی صاف شده تا ناخالصی آن گرفته شود و محلول خالصی حاصل گردیده است.سپس 

لی لیتر آب بدون یون مخلوط کرده و بر روی همزن مغناطیسی قرار داده و می 13گرم پلی اتیلن اکساید با  1/3در ارلن دیگر 

 1/3را به این محلول که بر روی همزن قرار دارد اضافه می کنیم و لذا ارلن دیگری گرفته  3FeClپس از مدتی محلول حاوی 

ی لیتر مونومر تیوفن اضافه که میل 0گرم اکسید سلیسیوم را داخل آن ریخته محلول حاصل باال را به آن اضافه کرده سپس 

میلی لیتر هیدروژن پر اکسید می ریزیم که به رنگ قهوه ای تیره تغییر کرده  0دقیقه  23تغییر رنگ مشاهده نگردید بعد از 

ساعت روی همزن مغناطیسی قرار  داده و سپس آن را با  49که نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است. محلول حاصل را به مدت 

یفیوژ و کاغذ صافی صاف نموده و پلیمر به دست آمده جهت تهیه ی پودر در دمای محیط خشک گردیده است.این سانتر

دقیقا همین  گرم اکسید سلیسیوم با شرایط یکسان تکرار شده است. 0/3گرم از پلی اتیلن اکسایدو  2ازمایش را با غلظت 

 آزمایش در محیط غیر آبی برای مقایسه انجام می شود.
 

 افته های 

تصاویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به نانوکامپوزیت های 4تا 1تیوفن در محیط آبی است. شکل های مربوط به پلی  2شکل

پلی تیوفن با استفاده از پایدارکننده ها و غلظت های متفاوت آنهاست.همانگونه که از شکل ها پیداست افزودن پایدارکننده 

یکنواخت تر شدن آنها می شود .علت ریزتر شدن ذرات در حضور پایدارکننده این است که باعث کوچکتر شدن اندازه ذرات و 

پایدارکننده با پلیمر پیوند برقرار کرده و از بهم پیوستن و لخته شدن ذرات جلوگیری می کند. همچنین پایدارکننده به صورت 

درحضور سیلسیم  3تا 1همچنین شکل های ی  می کند.الیه بسیار نازکی پلیمر را احاطه کرده و از بهم پیوستن ذرات جلوگیر

 اکسید و پایدارکننده آورده شده است.
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 تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن خالص در محیط آبی :2شکل

 
 در محیط آبی تصویر میکروسکوپ الکترونی نانوکامپوزیت پلی تیوفن در حضور پایدارکننده پلی اتیلن اکساید با غلظت  :1شکل 
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 محیط در1/3 غلظت  با اتیلن اکساید پلی پایدارکننده حضور در تیوفن پلی نانوکامپوزیت الکترونی میکروسکوپ تصویر:0شکل 

 آبی
 آبی محیط غیر در1/3 غلظت  با اتیلن اکساید پلی پایدارکننده حضور در تیوفن پلی الکترونی نانوکامپوزیت میکروسکوپ تصویر:4شکل  

 نمایش داده شده است. SIO2در صفحعه بعد تصاویر در حضور اکسید سیلیسیم 

 
 آبی محیط در  3/ 1 غلظت با sio2 حضور در تیوفن پلی الکترونی نانوکامپوزیت میکروسکوپ تصویر:1شکل 
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 در محیط آبی sio2الکترونی نانوکامپوزیت پلی تیوفن /  میکروسکوپ تصویر :1شکل
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 آبی محیط در 1/3  باغلظت پیرولیدون وینیل پلی پایدارکننده حضور در sio2/  تیوفن پلی نانوکامپوزیت الکترونی میکروسکوپ تصویر:1شکل 

 
 در محیط غیر آبی sio2الکترونی نانوکامپوزیت پلی تیوفن /  میکروسکوپ تصویر:9شکل 
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 آبی محیط غیر در 1/3  باغلظت پلی اتیلن اکساید پایدارکننده حضور در sio2/  تیوفن پلی نانوکامپوزیت الکترونی کوپمیکروس تصویر:3شکل 

 :FTIRبررسی ساختمان شیمیایی با استفاده از 

همی اطالعات م FTIRبررسی شده است.طیف سنجی  FTIRساختمان شیمیایی نانو کامپوزیت های تهیه شده از طریق 

 cm-1در محدوده 24تا   23ارائه شده در شکل های  FTIRدرباره ساختمان پلیمر تهیه شده ارائه می دهد. طیف های 

می باشد.استفاده از مواد افزودنی سبب تغییر اندک در شدت این پیک ها می شود که به دلیل نفوذ این مواد در  4333-033

 د های پلیمر سنتز شده می باشد.ساختار پلیمر و تاثیر متقابل بر انرژی پیون

 
 پلی تیوفن خالص FTIR:طیف 23 شکل

 نوع پیوند و ارتعاش (Cm-1)عدد موجی

11/0211  C_Hحلقه آروماتیک پیوند کششی 

11/2191  C=Cارتعاش کششی نا متقارن 

21/2431  C_Cارتعاش کششی متقارن مربوط به حلقه تیوفن 

01/2131  C_Hارتعاش خمشی 
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 خالص تیوفن پلی به مربوط های ارتعاش(  : 2)جدول

 

  
 پلی تیوفن در حضور پایدارکننده پلی اتیلن اکساید FTIR:طیف 22شکل 

 
 sio2پلی تیوفن در حضور افزودنی  FTIRطیف های  :21شکل 

 

 

 

 

11/2341 عاش کششی داخل صفحهارت  C_H 

19/122  C_Sارتعاش خمشی 

14/132  C_S_Cارتعاش کششی 
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 پلی تیوفن در حضور پایدارکننده پلی پلی اتیلن اکساید با استفاده از سیلیسیم FTIR طیف :20شکل

 پلی تیوفن در حضور افزودنی  پلی اتیلن اکساید با استفاده از سیلیسیم FTIRطیف  :24شکل

 گیری:بحث و نتیجه

ین تحقیق پلی اتیلن اکساید ماده افزودنی پایدارکننده موجب میگردد تا ذرات ریز و یکنواخت حاصل گردد که در ا .2

 ذرات کروی تر و یکنواخت تری را ایجاد کرده است.

نتیجه ی افزایش غلظت پایدارکننده ، افزایش میزان یکنواختی پلیمر و نیز کاهش اندازه ذرات می باشد.چون اندازه  .1

ه افزودنی مورد استفاده قرار در مقایسه با پلی تیوفن کوچکتر است بنابراین پلی اتیلن اکساید بعنوان ماد  peoذرات 
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درصد جداسازی افزایش یافته است. که این امر در حضور اکسید سیلیسیم نیز  peoبا افزایش غلظت  گرفته است.

 صادق است.

در مقایسه با پلی تیوفن کوچکتر است بنابراین پلی وینیل کلراید بعنوان ماده افزودنی مورد   PVCچون اندازه ذرات  .0

 رفته است.استفاده قرار گ

موجب ریزتر شدن کامپوزیت  peoدرصد جداسازی کمتر شده است با وجود اینکه افزایش  peoبا افزایش غلظت  .4

 پلی تیوفن  گشته است. در حضور اکسید سیلیسیم درصد جداسازی افزایش یافته است
 

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آینده:

 میایی و شیمیاییالکتروشیدر حالت تهیه پلیمر به روش کلوییدی مقایسه  .2

بررسی اثر دمای محلول واکنش،نوع و غلظت اکسیدان ها و حالل ها و میزان هم خوردن و همینطور نانو ذره های  .1

 مختلف بر روی خواص پلیمر

 بررسی کاربرد های عملی و صنعتی کامپوزیت پلیمرها  .0

 امپوزیتو ک تیوفنبررسی تاثیر شرایط محیطی و دما بر روی میزان جداسازی توسط پلی  .4

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

 منابع
Shirakawa, H., Louis, E. J., Macdiarmid, A. G.,Chiang, C. K. and Heeger, A. J.(1977),Synthesis of Electrically 

Conducting Organic Polymers: Halogen Derivatives of Polyacetylene, (CH)x., J.C.S.Chem. Comm., pp.578-580.  

Wright, W. M.  and Woodham, G. W.(1989), Conductive Plasics, Conductive Polymers and Plastics, Ed: M. 

Margolis, Chapman &Hall.  

Chiang, C. K., Cohen, M. J., Garito, A. F., Heeger, A. J., Mikulski, C. M.  and Macdiarmid, A. G.(1976), Solid 

State Commun., 18,pp 1451.  

D'Alelio, G. F.(1969), Encyc. Polym. Sci. Eng., Vol. 10, 1st Edn. Wily, New York, P.659.  

Haddadi-Asl, V.(2000) ,Effect of Carbon Black On The Conductivity of Carbon-Polymer Composites, 

Proceeding of The International Seminar On Polymer Science and Technology,Tehran,Iran,219. 

 Haddadi-Asl, V., Kazacos, M. and Skyllas-Kazacos, M.(1995), Carbon-Polymer Composite Electrodes For 

Redox Cells, J. Applied Polymer Science, 57, 1455.  

Machida, S. , Miyata, S. and Techagumpuch, A.(1989) ,Chemical Synthesis of Highly Electrically Conductive 

Polymer ,Synth.Met. ,31 , pp.311-371.  

Ruckenstein, R. J. and Chen, J. H(1991), Preparation of a water-permselective composite membrane by the 

concentrated emulsion method, Its swelling and permselectivity characteristics. Polym., 32, pp.2429-2434. 

Diaz, A.F. ,Gardini, G.P. ,Gill, W.D. ,Grant, P.M. ,Kanazawa, K.K. ,Kwak ,J.F. and Street G.B.(1980) , 

Polypyrrole :An Electrochemically Synthesized Conducting Organic Polymer ,Synth.Met. ,1 , pp.329-336. 

 Diaz,  A.F., Castillo,  J., Kanazawa,  K.K., Logan,  J.A. and  Salmon,  M.,Fajardo, O.(1982), Conducting poly-

N-alkylpyrrole polymer films. J.Electroanal Chem, 133 (2), pp. 233–239.  
Alexandere, M., Dubois, Ph.(2000), Polymer-Layered Silicate Nanocomposites : Preparation, Properties and 

Uses of A New Class of Materials Science and Engineering, 28, 163. 

Chiang, C.K., Park, Y.W., Heeger, A.J., Shirakawa, H., Louis, E.J. and MacDiarmid, A. G.(1978), J. Chem. 

Phys,69, 5098. 

Salaneck, W. R., Lundstrom, I. and Randy, B. (eds.)(1993), Conjugated Polymers and Related Compounds , 

Oxford Univ. Press, London. 

Maiti, S.(1989), Journal of Scientific and Industrial Research, 48 , 577. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

