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چکیده :پلیآنیلین محلول در آب به وسیلهی سولفوندار کردن پلیآنیلین با یونهای با بار مخالف متفاوت سنتز میشود .در این مقاله نمک
امرالدین با یون با بار مخالف  Cl-با استفاده از کلرو سولفونیک اسید به پلیمر عاملدار شدهی محلول در آب تبدیل میشود ..در این مقاله ابتدا به روش
سنتز این پلیمر و شناسایی آن پرداخته میشود و سپس فعالیت سطحی این پلیمر مورد بررسی قرار میگیرد .سپس با استفاده از طیفبینی بازتاب انتشار
به بررسی مقدار رسانایی این پلیمر پرداخته میشود.
واژههای کلیدی :پلیآنیلین ،پلیآنیلین محلول در آب ،سنتز ،فعالیت سطحی

پلیآنیلینهای زیادی هستند که در حالت رسانا محلول در آب
هستند .برخی از این پلیمرها عبارتند از :پلی (اورتو -آمینو-
بنزیلفوسفونیک اسید) ( ،]9[ )PABPAپلی ( -2متوکسیآنیلین
 -5سولفونیک اسید) ( 10[ )PMASو  ]11و پلی (آنیلین –-co - Nپروپان سولفونیک اسید – آنیلین) ( 12[ )PAPSAHو ]13
که تاکنون گزارش شدهاند .به هرحال  PAPSAHجامد ،بهطور
مستقیم در آب حل نمیشود و برای حل شدن نیاز به دوپه شدن
دوبارهی این پلیمر در حاللهای آلی است .برای سنتز PABPA
و  PMASنیاز به جانشینیهای مربوط در مونومر آنیلین است
که این فرایند به نوبهی خود سخت و دشوار است و برای سنتز
صحیح این پلیمرها نیاز به مونومرهای که به طور کامل پوشش
داده شدهاند نیز است .فرایند پلیمر کردن چنین مونومری دشوار و

مقدمه
پلیآنیلین [ 1تا  ]3دارای پایداری بیشتری نسبت به دیگر
پلیمرهای رساناست .این پلیمر در برخی از حاللها به جز آب ،به
صورت جزیی حل میشود  4[.تا  ]6اپستین 1و همکارانش [ 7و ]8
پلیآنیلین دوپه شده با سولفونیک اسید ( ،)SD-SPANناشی
از واکنش امرالدین 2بازی و سولفوریک اسید را گزارش کردند.
اگرچه دوپه کردن خارجی پلیآنیلین سولفونه شده ()ED-SPAN
در مقابل فرایند جدایی دوپانت 3مقاومت خوبی از خود نشان
میدهد ،اما در آب حل نمیشود .این پلیمر در حاللهای آلی حل
میشود اما رسانایی قابل توجهی از خود نشان نمیدهد و عایق
است .در نتیجه برای بهدست آوردن فیلم رسانای ،SD-SPAN
دوپه کردن دوباره این پلیمر در حاللهای قلیایی ضروری است.

3.Undoping process
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بر روی همزن مغناطیسی در حال هم خوردن بود .پس از این
کمی پیچیده است .این بدین منظور است که روش سادهای برای
مرحله محلول مذکور به مدت  5ساعت ثابت باقی ماند .در این
تولید پلیآنیلین دوپه شدهی محلول در آب تاکنون گزارش نشده
مدت ،یک رسوب چسبناک سبز تیره تشکیل و پس از گذراندن
است [.]14
زمان الزم با فیلتر جدا شد و در  100میلیلیتر آب دیونیزه به حالت
در این مقاله ابتدا روشی ساده برای سنتز این پلیمر ارایه میشود
معلق در آمد .سپس به مدت  4ساعت در حمام  100درجهی
که پلیآنیلین محلول در آب از طریق دوپه کردن خارجی پلی-
سانتیگراد گرما داده شد .این مرحله برای انجام آبکافت است
آنیلین سولفونه شده ( )ED-SPANسنتز میشود .پس از آن به
که طی آن گروههای کلرو سولفون به کلروسولفونیک اسید تبدیل
بررسی فعالیت سطحی و مقدار رسانایی آن پرداخته خواهد شد.
میشوند و این گروه عاملی دلیل حاللیت  ED-SPANاست.
این پلیمر رسانا با حاللیت به نسبت مناسب در آب میتواند به
پس از این مرحله رسوب سبز تیر ه با صاف کردن از محلول جدا
عنوان یک فراورده صنعتی قلمداد شود.
و برای چند مرتبه با استون شست و شو داده شد .سپس در دمای
 60درجهی سانتیگراد در آون خالء گرما داده شد تا از گونههای
بخش تجربی
اضافی پاک شود .استفاده کردن از تمام امرالدینها با یونهای با
مواد مصرفی
بار مخالف متفاوت نتیجهی مشابهی را داشت .در نهایت گونهی
• .آنیلین ساخت شرکت مرک آلمان با خلوص %98
بهدست آمده  ED-SPANبود .پس از تمامی این مراحل ،پلیمر
 •.آمونیم پرسولفات [ ])NH4)2S2O8ساخت شرکت مرک
 ED-SPANخَاّذ ثَد.
تعیینآهذُ
سطحیثِودػت
ًْبیت گًَِی
خَاّذ داؿت.
هـبثْی
موردًتیجِ
ثب یَىّبی ثب ثبس هخبلف هتفبٍت
مقدار
سنجشدسکشش
بررسسایهای
نظریبرای
آلمان با خلوص %98
ّبیشد.
سازی
آماده
هشاحل ،با
ایي آلمان
اصتوبهیمرک
• .هیدروکلریک اسید ( )HClساخت شرکت
ػٌجؾ وـؾ ػغحی ٍ تؼییي هیضاى سػبًبیی آهبدُ ػبصی هیؿَد.
ثشسػی
رساناییثشای
پلیوش هَسد ًظش
مراحل سنتز پلیآنیلین عاملدار شده در شکل  1به صورت
خلوص %37
ؿوبتیه ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
آًیلیي ػبهلداس ؿذُ
شرکتػٌتض
•.کلروسولفونیک اسید ( )HSO3Clساختهشاحل
كَستاست.
ؿىل 1دادهثِ شده
شماتیکدسنشان
پلیآلمان
مرک
با خلوص %98
•1 .و -2دیکلرو اتان ( )DCEساخت شرکت مرک آلمان با
خلوص %98

روش سنتز پلی آنیلین عاملدار شده
نمک امرالدین با اکسایش شیمیایی مونومر آنیلین با استفاده از
اکسندهی آمونیم پراکسی دی سولفات ( ))NH4)2S2O8در محیط
اسیدی سنتز شده است 1[ .تا  ]3سولفونه کردن نمک امرالدین
به صورت زیر انجامشد.
مقدار  2گرم از پودر امرالدین در  50میلیلیتر 1و -2دی
کلرواتان پراکنده و تا دمای  80درجهی سانتیگراد گرم شد .مقدار
 5گرم از کلروسولفونیک اسید با  4میلیلیتر 1و -2دی کلرواتان
رقیق و در مدت  30دقیقه به آرامی به محلول امرالدین پراکنده
شده در 1و -2دی کلرو اتان افزودهشد .در تمام این مدت محلول

ػٌتضED-SPAN
هشاحل سنتز
ساده ازاص مراحل
ED-SPAN
نمایی ػبدُ
شکلً 1)1وبیی
ؿىل (
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اًذاصُگیشیّبی وـؾ ػغحی یىی اص سٍؽّبی هؼوَل ثشای تخویي ّ ٍ CMCوچٌیي تؼییي پبساهتشّبی ػغح هیثبؿذ .هض

سهرابی و همکاران

روش اندازهگیری کشش سطحی

ضخامت فیلمها کار آسانی است .به هر حال ،در نمونههی کلوییدی،
اثر پراکندگی در مناطق سطحی که در معرض نور قرار گرفتهاند
افزایش مییابد .در حالت عادی برخورد و تابش نور ،نور پخش
شده به عنوان نور جذب شده به حساب میآید و روش جذب نوری،
توانایی تشخیص بین این دو پدیده را ندارد .به بیان دیگر فراهم
کردن نمونههای پودری به جای نمونههای فیلم نازک و کلوییدی
رایج است و بیشتر در طیفبینی  ،UV-Visنمونهها در یک محیط
مایع مانند آب ،اتانول یا متانول حل و یا پراکنده میشوند .اگر اندازهی
ذرات نمونه به اندازهی کافی کوجک باشند ،ذرات رسوب کرده و
تفسیر طیف جذبی بسیار مشکل خواهد شد .به بیان دیگر برای دور
شدن از این مشکالت ،استفاده از روش طیفبینی بازتابش انتشاری
( )DRSمطلوب است که به  UVجامد نیز معروف است [.]20

اندازهگیریهای کشش سطحی یکی از روشهای معمول برای
تخمین  CMCو همچنین تعیین عاملهای سطح است .مزیت
این روش ،بررسی همزمان دو فاز میسلی و تک الیه است .کشش
سطحی با تعریفی متداول مقدار نیرویی است که از طرف توده
مایع بر سطح وارد میشود.
از آنجاییکه نیروهای وارد بر مولکولها در توده محلول در
تمام جهات یکسان است ،برآیند کل نیروهای وارد بر یک مولکول
صفر است .واحد کشش سطحی در دستگاه  J/m2 ،SIو در ،CGS
 erg/cm2است که واحدهای انرژی بر سطح هستند.
در این مقاله اندازهگیریهای کشش سطحی با استفاده از
دستگاه کششسنج سیگما  700انجام شد .از بین روشهای
متفاوت اندازهگیری کشش سطحی (حلقه ،صفحه و قطره) ،روش
نتیجهها و بحث
حلقه برای اندازهگیریها بهکار گرفته شد.
پیش از بررسی فعالیت سطحی پلیمر و مقدار رسانایی ،ابتدا
پس از آمادهسازی دستگاه ،برای درجهبندی دستگاه و اطمینان
طیف جذبی  IRپلیمر بررسی میشود و پس از آن طیف جذبی
از تمیز بودن ظرف نمونه و حلقه ،ابتدا در داخل ظرف نمونه25 ،
 .3وتایج ي بحث
 UV-Visمحلول پلیمر ارایه میشود .همانطور که در شکل 2
میلیلیتر آب دو بار تقطیر ریخته شد و کشش سطحی آن اندازهگیری
صورت
جزثی IRنظر
طیفاثتذاIRعیفمورد
است
ایعیف جزثی
زنگولاصهآى
گشدد ٍ پغ
پلیوشبهثشسػی هی
ساختار سػبًبیی،
پلیوش ٍ هیضاى
مشخصػغحی
شد .سپس از هر نمونه محلولهای مادر با غلظت مشخص تهیه شد،پیؾ اص ثشسػی فؼبلیت
كَست صًگَلِای
هَسد ًظش ثِ
ساختار عیف IR
یاػت ػبختبس
هـخق
ؿىل2
نکتهوِ دس
ّوبىعَس
اسایِ هی
شکل پلیوش
آن گاه با استفاده از سرنگ هامیلتونی حجم معینی از محلولها به UV-VISهحلَل
است .در
پلیمری
دهنده
نشان
کهؿَد.این
است
ؿىل اػت وِ ایي ًىتِ ًـبىدٌّذُی ػبختبس پلیوشی هیثبؿذ .دس ػبختبس عیفی پلیوش ،یه پیه وبهال هـخق ٍ ٍاضح
ساختار طیفی پلیمر ،یک پیک بهطور کامل مشخص و واضح
 25میلیلیتر از حالل که درون ظرف نمونه دستگاه ریخته شده بود،
ٍجَد داسد وِ ثِ حبلت صًگَلِای دسآهذُ اػت.
وجود دارد که به حالت زنگولهای درآمده است.
افزوده شد .پس از  15ثانیه هم زدن محلول با همزن مغناطیسی،
کشش سطحی نمونهها اندازهگیری شد .این روند آنقدر تکرار شد
تا جایی که نمودار بهدست آمده که بهطور همزمان در حین آزمایش
قابل رؤیت و پیگیری است ،به ناحیه مسطح بعد از نقطه  CMCبرسد.
روش بازتابش انتشاری
شکاف انرژی ( ،)Egیکی از ویژگیهای مهم نیمرساناهاست
که کاربرد آنها را در صنایع گوناگون تعیین میکند [ 15تا .]18
طیفبینی جذبی  UV-Visبیشتر برای توصیف فیلم نازک نیم
رساناها مورد استفاده قرار میگیرد [ .]19به دلیل مقدار کم پراکندگی
در فیلمهای نازک ،استخراج مقدار  Egاز طیف جذبی آنها با دانستن
1

ED-SPAN
IRهشثَط
طیفعیف
شکل 2ؿىل()2
ED-SPAN
مربوطثِ به
جزثیIR
جذبی

)1. Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS
ایي پیه هشثَط ثِ گًَِی  OHاػت وِ تب ًبحیِی  3600 cm-1وـیذُ ؿذُ اػت ٍ ًـبى دٌّذُی یه تشویت پلیوشی ثب
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یه پیًَذ ّیذسٍطًی ضؼیف اػت .ػلت وـیذ گی ایي پیه ایي اػت وِ پیًَذ ّیذسٍطًی روش ؿذُ اص ًَع پیًَذ ّیذسٍطًی ثیي

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 93

37

هَلىَلی اػت ٍ اص ًَع پیًَذ ّیذسٍصًی دسٍى هَلىَلی ًویثبؿذ .ثب تَجِ ثِ ػبختبس  ED-SPANوِ دس ؿىل  1آهذُ اػت،
دس ًبحیِی  806 cm-1پیىی ظبّش ؿذُ اػت وِ هشثَط ثِ گشٍُ ػبهلی  NHاػت وِ دس هَلؼیت پبسا لشاس داسد .پیه دیگشی
6
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در این مقاله برای بررسی فعالیت سطحی ،از دستگاه
این پیک مربوط به گونهی  OHاست که تا ناحیهی 3600 cm-1
کششسنج استفاده شده است .روش مورد استفاده در این دستگاه
کشیده شده است و نشان دهندهی یک ترکیب پلیمری با یک
نیز روش حلقه است .مقدار  50میلیلیتر آب یونزدایی شده در
پیوند هیدروژنی ضعیف است .دلیل کشیدگی این پیک این است
ظرف مخصوص دستگاه به عنوان مرجع ریخته شد و گونهی
که پیوند هیدروژنی ذکر شده از نوع پیوند هیدروژنی بین مولکولی
مورد آزمایش به این ظرف افزود شد .برای این منظور مقدار
است و از نوع پیوند هیدروژنی درون مولکولی نیست .با توجه
مشخصی از پلیمر با غلظتی مشخص در آب حل شد .سپس
به ساختار  ED-SPANکه در شکل  1آمده است ،در ناحیهی
به آرامی محلول پلیمری با حجم مشخص ،به  50میلیلیتر آبی
 806 cm-1پیکی ظاهر شده است که مربوط به گروه عاملی  NHاست
که به عنوان معیار در ظرف مخصوص دستگاه بود ،افزوده شد.
که در موقعیت پارا قرار دارد .پیک دیگری که در ناحیهی 607 cm-1
در هر بار افزودن محلول ،کشش سطحی آب و مقدار کاهش
آمده است ،مربوط به گروه عاملی  SO3Hاست که در موقعیت
آن ثبت میشد و در نهایت نمودار مربوط رسم شد .در شکل 4
اورتو نسبت به  NHقرار دارد .در ساختار طیفی ED-SPAN
نمودار کشش سطحی  ED-SPANقابل مشاهده است .همانطور
با یون مقابل  SO42-تمام پیکهای ارتعاشی نامتقارن و متقارن
که در نمودار کشش سطحی دیده میشود ،شیب تغییرات قابل
مربوط به پیوند  S-Oو  S=Oکه در گروه عاملی  SO42-هستند
توجه نیست .به عبارت دیگر برای اینکه عنوان فعالیت سطحی
نیز حضور دارند .اما مهمترین نکتهای که در اینجا وجود دارد
را به ترکیبی نسبت دهیم ،باید کشش سطحی آب خالص
یافتن پیکی مربوط به پیوند  C-Sاست که نشاندهندهی این
( 70 N/mتا  )72 N/mرا حداقل  20واحد کاهش دهد .همانطور
موضوع است که گروه عاملی  SO3Hبر روی حلقههای آروماتیکی
وِ دس ًبحیِی  607 cmآهذُ اػت ،هشثَط ثِ گشٍُ ػبهلی  SO Hهیثبؿذ وِ دس هَلؼیت اٍستَ ًؼجت ثِ  NHلشاس داسد.
که در نمودار کشش سطحی دیده میشود با افزودن مقدار
پلی-آنیلین نشسته است .ارتعاشات کششی مربوط به پیوند C-S
دس ػبختبس عیفی  ED-SPANثب یَى همبثل  SOتوبم پیه ّبی استؼبؿی ًبهتمبسى ٍ هتمبسى هشثَط ثِ پیًَذ ٍ S-O
پیىی هشثَط ثِمشخصی از پلیمر کشش سطحی آب تغییر چندانی نمیکند .پس
یبفتي به
دهندٍ.جَداینداسد نوار
در ناحیهی  600تا  700 cm-1نوار جذبی می
 S=Oوِ دس گشٍُ ػبهلی ّ SOؼتٌذ ًیض حضَس داسًذ .اهب هْنتشیي ًىتِای وِ دس ایيجب
آًیلیي افزودنهای زیاد ،کشش سطحی آب به آرامی کاهش مییابد و
مولکولیی پلی از
ساختار
مکان Hآن
تغییر
امکان
دلیل
حلمِّبی آسٍهبتیى
SOدرثش سٍی
گشٍُ ػبهلی
اػت وِ
بودنایيوهَضَع
ضعیفدٌّذُی
ثبؿذ وِ ًـبى
پیًَذ  C-Sهی
هشثَط ثِ
وــی
دارد .پیًَذ  C-Sدس ًبحیِی  600 -700 cmثبًذ جزثی هیدٌّذ .ایي ثبًذ ثِ ػلتشیب این تغییرات کم است .با توجه به ساختار پلیمر ،ED-SPAN
تری
استؼبؿبتکم
ًـؼتِ اػت.ارزش
هَلىَلی اسصؽ ون
ػبختبس
هىبى3آى دس
اهىبى تغییش
عاملی که باعث میشود این پلیمر در آب حل شود گروههای عاملی
داسد .پلیمر قابل مشاهده است
UV-Visتشیاین
جذبی
طیف
شکل
ضؼیف ثَدى ٍ در
دس ؿىل  3عیف جزثی  UV-VISایي پلیوش لبثل هـبّذُ اػت وِ داسای دٍ پیه دس ًَاحی  400تب nm
نزدیک ٍ 450دیگشی SO3Hاست و زنجیرهی پلیمری که از حلقههای بنزنی با یک
که دارای دو پیک در نواحی  400تا  450 nmو دیگری
ًضدیه  250nmظبّش ؿذُ اػت.
پیوند نیتروژنی تشکیل شده است درحقیقت قسمت آبگریز پلیمر
 250 nmظاهر شده است.
است .پس از اینکه غلظت پلیمر رسانا در هربار افزودن به آرامی
افزایش مییابد ،رشتههای پلیمری بر اثر برهمکنشهای جاذبهای
 π-πبه یکدیگر نزدیک شده و پس از اینکه غلظت پلیمرها
به حد قابل توجهی رسید ،این رشتههای پلیمر به دور یکدیگر
پیچیده شده و به سطح آب میآیند .دلیل اینکه تودههای به هم
چسبیدهی پلیمری بر روی آب میآیند این است که زنجیرههای
پلیمری بیشتر از اینکه خاصیت آبدوستی داشته باشند آب گریز
هستند و این نکته با توجه به اینکه در زنجیرهی پلیمری حلقههای
آروماتیک بنزنی آبگریز ،بیشتر از گروههای آبدوست حضور
ED-SPAN
مربوط به
جذبی
شکل 3
دارند بهطور کامل واضح است .درحقیقت رشتههای پلیمری تمایل
ED-SPAN
UV-Visهشثَط ثِ
جزثی UV-VIS
طیفعیف
ؿىل()3
-1

3

24

24

3

-1

دس ایي همبلِ ثشای ثشسػی فؼبلیت ػغحی ،اص دػتگبُ تٌؼیَهتش  Sigma700اػتفبدُ ؿذُ اػت .سٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ایي

شیمی
کاربردی در
های
نشریه پژوه
()JARCدػتگبُ ثِ ػٌَاى هشجغ سیختِ هیؿَد ٍ
ظشف هخلَف
دیًَیضُ دس
هیلیلیتش آة
ش50
اػت.همذاس
دػتگبُ ًیض سٍؽ حلمِ

38

گًَِی هَسد آصهبیؾ ثِ ایي ظشف اضبفِ هی ؿَد .ثشای ایي هٌظَس همذاس هـخلی اص پلیوش ثب غلظتی هـخق دس آة حل هی-
ؿَد .ػپغ ثِ آساهی هحلَل پلیوشی ثب حجن هـخق ،ثِ  50هیلی لیتش آثی وِ ثِ ػٌَاى هؼیبس دس ظشف هخلَف دػتگبُ
اػت اضبفِ هی گشدد .دس ّش ثبس افضٍدى هحلَل ،وـؾ ػغحی آة ٍ هیضاى وبّؾ آى ثجت هیؿَد ٍ دس ًْبیت ًوَداس هشثَعِ
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سهرابی و همکاران

ED-SPANالکترونولت است
حدود 1/68
دارند به جای اینکه در تودهی محلول (که تعداد مولکولهای آب
در ػغحی
خالصوـؾ
پلیمرً )4وَداس
انرژی مربوط به ؿىل(
که نشاندهندهی رسانایی قابل توجه این پلیمر است .بنابراین،
بیشتری در آنجا حضور دارند) قرار بگیرند به سطح آب بیایند
ثشای ثشسػی هیضاى سػبًبیی ایي پلیوش ًیض اص تىٌیه  DRSاػتفبدُ ؿذُ اػت .پغ اص ایيوِ عیف  DRSهـخق ؿذ ،ثب
میتوان از این پلیمر به عنوان گونهای رسانا در صنایع گوناگون
و با تعداد مولکولهای آب کمتری برهمکنش داشته باشند .پس
اػتفبدُ اص سٍاثظ هَجَد هی تَاى ًوَداس اًشطی آى سا وِ دس حمیمت دس آى ؿیت ًوَداس هیضاى ؿىبف اًشطی سا هیدّذ سػن
استفاده کرد.
از اینکه تودههای بههم چسبیدهی پلیمری بر روی آب میآیند،
وشد .دس ؿىل ً 6 ٍ 5وَداس ً ٍ DRSوَداس ؿىبف اًشطی دیذُ هیؿَد.
ناخودآگاه کشش سطحی آب را به مقدار کمی کاهش میدهند که
در حقیقت دلیل کاهش مختصر کشش سطحی آب ،تجمع هرچند
ناچیز تودههای پلیمری در سطحی مشترک آب و هواست .این
کاهش مختصر کشش سطحی آب نمیتواند دلیل قانع کنندهای
برای اثبات وجود فعالیت سطحی پلیمر باشد .تنها عاملی که باعث
حاللیت به نسبت خوب این پلیمر در آب است ،وجود گروه عاملی
 SO3Hبر روی حلقههای بنزنی زنجیرهی پلیمری است که تعداد
آنها هم به درستی مشخص نیست و بهطور یقین نمیتوان این
گروههای عاملی را به عنوان یک سر آبدوست و به همین ترتیب
نمیتوان زنجیره هیدروکربنی پلیمر را به عنوان یک دم آبگریز
شکل  5طیف  DRSمربوط به ED-SPAN
در نظر گرفت.
ؿىل( )5عیف  DRSهشثَط ثِ ED-SPAN
9

شکل  6طیف مربوط یه شکاف انرژی ED-SPAN
ؿىل( )6عیف هشثَط یِ ؿىبف اًشطی ED-SPAN

شکل  4نمودار کشش سطحی ED-SPAN
ؿىل(ً )4وَداس وـؾ ػغحی ED-SPAN

نتیج
استفاده
برای بررسی مقدار رسانایی این پلیمر نیز از روش
گیریًیض لبثل هـبّذُ اػت ،ؿىبف اًشطی هشثَط ثِ پلیوش خبلق دس حذٍد 1 /68
سٍیثبهًوَداس
عَس وِ ا
DRSعیفّوبى
هـخقصؿذ،
DRS
ثشای ثشسػی هیضاى سػبًبیی ایي پلیوش ًیض اص تىٌیه  DRSاػتفبدُ ؿذُ اػت .پغ اص ایيوِ

اػت.پلیمر رسانای سنتز
سطحی
وِ طور کلی در این مقاله فعالیت
اػت به
شده است .پس از اینکه طیف  DRSمشخص شد ،با استفاده از
ٍلتهیدّذ
الىتشٍى سا
اػتفبدُ اص سٍاثظ هَجَد هی تَاى ًوَداس اًشطی آى سا وِ دس حمیمت دس آى ؿیت ًوَداس هیضاى ؿىبف اًشطی
سػن ًـبىدٌّذُی سػبًبیی لبثل تَجِ ایي پلیوش
ش سنجش کشش
شده مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از رو 
انرژیؿَد.آن را که در حقیقت در آن
ًوَداستوان
موجودٍ می
روابط
نموداردیذُ هی
ؿىبف اًشطی
ًوَداس DRS
وشد .دس ؿىل 6 ٍ 5
ثٌبثشایي هیتَاى اص ایي پلیوش ثِ ػٌَاى گًَِ ای سػبًب دس كٌبیغ هختلف اػتفبدُ وشد .دس هغبلؼبت ثؼذی،
سطحی ،عدم وجود فعالیت سطحی این پلیمر به اثبات رسید .شکاف
شیب نمودار مقدار شکاف انرژی را میدهد رسم کرد .در شکل 5
گشفت.
الکترونتَجِ
حاللیت 1ثبالتش هَسد
ػٌتض پلیوشّبیی ثب سػبًبیی ثیؾتش ٍ
که در حقیقت
خَاّذآمد
لشاسدست
ولت به
و  6نمودار  DRSو نمودار شکاف انرژی دیده میشود.
انرژی این پلیمر حدود /68
مىابع این شکاف ،انرژی رسانا بودن این پلیمر سنتزی را نشان میدهد
شکاف
همانطور که از روی نمودار نیز قابل مشاهده است،
.4
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The investigation of the surface activity and conductivity of doped watersoluble polyaniline
M. Shafiei1, B. Sohrabi2,* and A. Mollahosseini3
1. MSc in Physical Chemistry, Facullty of Chemistry, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2. Assistant Prof. of Physical Chemistry, Facullty of Chemistry, Iran University of Science and Technology,
Tehran, Iran
3. Assistant Prof. of Analytical Chemistry, Facullty of Chemistry, Iran University of Science and Technology,
Tehran, Iran
Recieved: November 2013, First Revised: January 2013, Second Revised: March 2013, Accepted: May 2013

Abstract: Water-soluble polyaniline is synthesized by polyaniline sulfonating with different
counter ions. In this article, Emeraldine salt with Cl- counter ion is changed to water-soluble

polymer by using chlorosulfonic acid. In this paper the synthesis of these polymers and their
detection will be discussed. Also, surface activity of these polymers will be evaluated. Finally, the
conductivity of this polymer will be discussed by using diffuse reflectance spectroscopy (DRS)
technique.
Keywords: Polyaniline, Water-soluble polyaniline, Synthesis, Surface tension
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