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چکیده
روشهای پليمريزاسيون اوليه و کاتاليز شده آنزيمي که بهصورت فتو شيميايي انجام ميپذيرند و تاثير غلظت پيرول ،غلظتهای متفاوت ماده
اکسنده  FeGl3افزايش درصد  ،MMTو دما بر ميزان رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTدر اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.
ميزان رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTدر غلظتهای متفاوت ماده اکسنده  FeGl3از  0/1مول تا  0/4مول ،از  0/45تا 2/25 s/cm
افزايش يافته است .رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا افزايش درصد  MMTاز  2/25 s/cmبه  0/38کاهش مييابد .با افزايش غلظت
پيرول ،ميزان رسانايي نيز افزايش پيدا ميکند .آمادهسازی نانو کامپوزيتهای  P/MMTدر دمای پايين (تقريبا  5درجه سانتيگراد) در مقايسه
با دمای اتاق ( 25درجه سانتيگراد) باعث ايجاد رسانايي بااليي ميشود .اين نانو کامپوزيتها در دمای  90درجه سانتيگراد به سطح بهينهی
خود ميرسند .بر اساس اين يافتهها 6 ،ساعت برای پليمريزاسيون پلي پيرول در محيط آبي ،بهترين زمان ميباشد .در طي زمان  3ساعت
( )0/42 s/cmتا  6ساعت ( )2/25 s/cmبرای تهيه اين نانو کامپوزيتها ،ميزان رسانايي ،افزايش سريعي دارد در صورتي که بعد از  9ساعت به
باال ( )0/45 s/cmتا  24ساعت ( ،)0/15s/cmميزان رسانايي بهتدريج کاهش پيدا ميکند.
کلید واژهها :پلي پپرول ، ،مونت موريلونيت ،سنتز.XRD ،
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مقدمه

فعالتر هستند .در کانيهای گروه مونت موريلونيت به دليل

در مقياس نانو خواص فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي

تمايل زياد به جذب آب ،ميزان آب خارج شده پس از

تکتک اتمها ،ملکول ها با خواص توده ماده متفاوت

شکلدهي و به هنگام خشک شدن ،زياد خواهد بود.

است ،نانوذرات در چنين مقياس و مشخصههای

خروج آب زياد از بدنه سراميکي سبب ايجاد نقاط ضعف،

منحصربهفردی موجب پيدايش دستاوردهای نويني در

نظير انقباض شديد و ترکخوردگي بدنه ميشود [.]1-5

علوم پزشکي و مهندسي ميشوند .نانوکامپوزيتهای

اخيرا جنرال موتورز تهيه اولين قطعات نانوکامپوزيت پلي

پليمری نسل جديدی از مواد هستند که شامل يک

اولفيني ( POخاک رس) را که حاوی تنها  2/5درصد

ماتريس پليمری و کمتر از  10درصد وزني از يک

پرکننده معدني است ،گزارش کرده است .اين محصول از

تقويتکنندههای

لحاظ سفتي معادل اولفين گرمانرم حاوی ده برابر پرکننده

نانومتری به علت داشتن نسبت طول به قطر ) )L/Dزياد،

تالک است و موجب  20درصد صرفهجويي در وزن

ابعاد بسيار کوچک و ميزان سطح بسيار باال در مقايسه با

ميشود .يک پليمر رسانا به دليل دارا بودن ويژگي رسانايي

تقويتکنندههای معمولي نظير الياف شيشه و تالک،

و ساير ويژگيهای الکتريکي مورد توجه زيادی قرار گرفته

کمتری باعث بهبود خواص مورد نظر گرديده است.

است .همچنين رابطه بين اين ويژگيها و حالت

ساختار کانيهای گروه مونت موريلونيت بهصورت سه

پليمريزاسيون ،حائز اهميت است اما پايداری حرارتي و

هشت وجهي و متشکل از دو اليه چهار وجهي سيليس و

ويژگيهای فني پلي پيرول از اهميت بسزايي برخوردارند

يک اليه هشت وجهي مرکزی آلومينا است .اعضای

[ .]6-11محققان همچنين در مورد ويژگيهای حرارتي،

گروه مونت موريلونيت با جايگزيني آلومينيم به جای

پايداری ،ريختشناسي و رسانايي پلي پيرول در محيط

سيليس (در اليههای چهار وجهي) و آلومينيم

آبي تحقيق کردهاند و نتايج نشان ميدهد که پلي پيرول

با منيزيم و آهن دو ظرفيتي (در اليه هشت وجهي) در

دارای بافت اسفنجي است .دمای تجزيه اوليه آن بين  180و

ساختار پيروفيليت حاصل ميشوند .به علت تفاوت

 23۷در جه سانتيگراد است و دمای آن حين انتقال از

ساختار اليه هشت وجهي و چهار وجهي ،اين دو اليه

شيشه بين  160تا  1۷0درجه سانتيگراد است و همچنين

بر

ميزان رسانای آن کمتر از  3ثانيه بر سانتيمتر است همچنين

اليههايش پيوند

بايد گفت که همه اين نتايج به ترکيب مواد پلي پيرول

هيدروژني برقرار است ،در ساختار کريستالي مونت

 FeGl3بستگي دارد [ .]10-15طي اکسايش پيرول يا

موريلونيت ها اليه هشت وجهي بين دو اليه چهار وجهي

مونومرهای جايگزين آن پلي پيرول تشکيل ميشود .در اين

محبوس بوده و تنها نيروی موجود ،نيروهای ضعيف

موارد فرآيندهای اکسايش بهواسطه فرآيند پليمريزاسيون

واندروالس است .به اين خاطر در هنگام تماس با آب،

الکتريکي در اليههای فرعي رسانا با اعمال يک ولتاژ

بهراحتي

خارجي انجام ميگيرد و يا بهواسطه پليمريزاسيون شيميايي

مولکولهای آب را جذب و تا شش برابر حجم اوليه خود

محلول ،از طريق يک اکسنده شيميايي انجام ميگيرد

متورم ميشوند [.]1-5

[ .]8-11روشهای پليمريزاسيون اوليه و کاتاليز شده

از نقطه نظر فعاليت شيميايي نيز گروه مونتموريلونيت

آنزيمي که بهصورت فتو شيميايي انجام ميپذيرند در اين

بهدليل وجود اليههای درون ساختماني خود و سهولت

تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است .با اين روشهای

تفکيکپذيری اين اليهها ،در مقايسه با گروه کائولينيت

مختلف مواد پلي پيرول با اشکال متفاوت توليد ميشوند؛

تقويتکننده

قابليت

نانومتری

انطباق بر يکديگر را

خالف کائولينيت که

ساختار

ميباشند.

کريستالي

بين

نداشته و

مونتموريلونيتها
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و بهطور کلي فرآيندهای اکسيداسيون شيميايي باعث توليد

محلول آبي اضافه شد که اين محلول حاوی

پودرها ميشوند .در حالي که سنتز الکتروشيميايي منجر به

 %1بود و بهصورت مستمراً تکان داده ميشد .مقدار معيني

رسوب فيلم بر روی الکترود فعال ميشود و در فرآيند

مونومر پيرول ( 0/1 Mتا  )0/4 Mمستقيماً به اين ترکيب

پليمريزاسيون آنزيمي پراکندگي آبي صورت ميگيرد .اين

اضافه شد .اين ترکيب بهطور مستمر و به مدت  6ساعت در

پليمر رسانا دارای ويژگيهای الکتروشيميايي متفاوتي

دمای اتاق ( 25درجه سانتيگراد) تکان داده شد .اضافه شدن

ميباشد.

مونومر پيرول به  MMTبا تغيير تدريجي رنگ سيستم

V/W MMT

واکنشي از خاکستری روشن به آبي مايل به سبز تا رنگ

مواد و روشها

مشکي همراه بود که اين نشاندهنده تشکيل پلي پيرول بود.

 - 1-2مواد شيميايي و دستگاهها

در نهايت ،توده مشکيرنگ (کامپوزيت) موجود در سيستم

 -1مونومر پيروم (تهيه شده توسط ) Fluka

از صافي گذرانده شد و بهطور کامل با آب مقطر شسته شد

 -2کلريد آهن سه؛ ( FeCl3.6H2Oتهيه شده توسط

APS

پودر مشکيرنگ کامپوزيتها در داخل کوره به مدت 6

آژاکس فينشم)؛ K2Cr2O7,CuSO4.KMnO4

 -3رس مونتموريلونيت

تا وقتي که بهطور کامل FeGl3 ،از سيستم جدا شد .سپس

(Si4O10 )Al,Mg(2 )Na,Ca

ساعت در دمای  45درجه سانتيگراد خشک گرديد؛ که

( nH2.)OH(2تهيه شده توسط )Fluka

روشهای زير تاييد کننده تشکيل نانو کامپوزيتهای

 -4طيف بيني مادون قرمز در تبديل فوريه ()FTIR

 PPY/MMTمي باشد.

 -5اشعه x

 -4-2ذرهبيني اسکن الکتروني ()SEM

 -6ذرهبيني اسکن الکتروني ()SEM

ريز نگار  SEMدر نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا غلظت ۷
درصدی از  MMTدر شکل  1نشان مي دهد..

 - 2-2روش اندازهگيری رسانايي
رسانايي الکتريکي با استفاده از فرمول ( )1سنجيده و
اندازهگيری شد.
فرمول ()1

I n

σ = V1Π 2t

 = σرسانايي  =Iشدت جريان برحسب آمپر؛  =Vولتاژ
برحسب ولت؛  =tضخامت گلوله برحسب سانتيمتر
متر ميزان شدت جريان و ولتاژ با استفاده از تکنيک بررسي
چهار نقطهای در نقاط متفاوتي از نانو کامپوزيتهای
 PPY/MMTکه به شکل گلوله بود ،تعيين گرديد .ضخامت
گلوله با استفاده از يک ميکرومتر اندازهگيری شد .در تمامي
نمونهها جهت تعيين نسبت بهينه نانو کامپوزيتهای
 ،PPY/MMTاز معيار رسانايي استفاده شد.
 -3-2روش تهيه نانو کامپوزيتهای PPY/MMT

برای تهيه نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTدر محيط آبي،
مقدار معيني از  0/1 M( FeGl3تا  )0/4 Mبه  50ميليليتر از

شکل  :1ريز نگار  SEMدر نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا غلظت ۷
درصدی از .MMT

ساختار اصلي پلي پيرول بهصورت ريزلولههايي ميباشد؛
بنابراين ميتوان مشاهده کرد که ويژگي اصلي و برجسته
نانو کامپوزيت  ،PPY/MMTداشتن الگويي لولهای شکل با
توزيع غير يکنواخت ذرات ميباشد .ساختار اصلي

MMT
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بعد از الحاق پلي پيرول ،تغيير پيدا کرده است .در اين

است .اين عمل وارد کردن پلي پيرول با داشتن فاصلهبندی d

مورد ،ريز نگار  SEMنشان ميدهد که پلي پيرول باعث

مربوط به نمونه از  13.22A°به  17.94A°قابل تأييد است.

اصالح جزئي ساختار ورقه ای ذرات  MMTشده است.

توسعهی اين فاصلهبندی  dرا ميتوان با تغيير پيک
 PPY/MMTدر آناليز  XRDتأييد کرد.

 -5-2پراش اشعه x

از الگوهای  XRDو فاصلهبندیهای بعدی جهت تعيين

جدول  -1آناليز  XRDنانو کامپوزيتهای PPY/MMT
)d- spacing(A

)2theta(deg

peak

نمونه

13/22

6 /68

1

MMT

تعداد انعکاسها ،زاويه پراش يا انکسار ( )θو فاصله

4/43

20/01

2

4/21

21/09

3

بينصفحهای ( )dطبق معادله  ،Braggفرمول ( )2بهدست

3/32

35/12

4

ميآيد.

1۷/94

4/92

1

4/50

19/63

2

21/30

26/43

3

2/62

34/84

4

ساختار و شناسايي ترکيبات بلورين استفاده ميشود .ميزان
انعکاس بين طولموجهای بهوجود آمده از باريکه اشعه ،x

فرمول ()2

𝜃𝑛𝑖𝑠𝑑𝑛𝜆 = 2

آناليز پردازش اشعه  xبا استفاده از يک پراشسنج زيمنس
 D-5000در زاويه پراش  2θکه گستره زاويه آن با زاويه

PPY/MMT

تابش ( Cuka (λ=1.5418 A°از˚ 20تا ˚ 40متغير است،

همچنين

صورت گرفت .نمونههای پودر تا قسمتهای باالی ميله

کامپوزيتهای  PPY/MMTجهت محاسبه اندازه بلوری

نگهدارنده نمونه آلومينيوم باال آمدند و با استفاده از روش

بين  MMTدر پيک  2𝜃 = 6.68°انتخاب گرديد .افزايش

پودری ،فاصله پايهای تعيين گرديد؛ و طبق شکل  2برای

اندازه بلورهای  PPY/MMTبه دليل الحاق پلي پيرول به

پلي پيرول ،هيچ نقطه اوجي (پيکي) وجود ندارد ،چون

قسمتهای بين اليهای  MMTدر طي فرآيند (پليمر) و

دارای ساختار غير متبلور و بيشکلي ميباشد.

همچنين قابليت آماس شدني  MMTدر محيط آبي ميباشد

پيک

در

انعکاسي

2𝜃 = 4.92°

برای

و اين ميتواند بر توسعه فاصلهبندی  dتأثير بگذارد.
 -6-2طيفسنجي مادونقرمز ()FTIR

طيفسنجي مادونقرمز در تبديل فوريه ( )FTIRبيانگر عامل
گروهي از ساختارهای  MMTو  PPYکارآمد در نانو
کامپوزيتهای  PPY/MMTميباشد .شکل شماره ،3
پيکهای  FTIRبرای  MMTو پلي پيرول خالص را نشان
ميدهد .يکي از ويژگيهای حالت امتداد يافته  N-Hپي
شکل  :2الحاق پلي پيرول در  MMTو توسعه فاصلهبندی d

در رابطه با نمونهی  ،MMTجدول  1تاييد ميکند که موقع
تشکيل نانو کامپوزيتهای  ،PPY/MMTاولين پيک در
 𝜃 = 6.68°به  2𝜃 = 4.92°تغيير يافت .تغيير نقطه اوج يا
پيک تأييد ميکند که پلي پيرول وارد اليههای  MMTشده

رول ،داشتن پيک عريض در فاصله  3437 Cm-1ميباشد.
-1

دومين پيک تند در فاصله  1539 Cmدر مورد حالت
-1

امتداد يافته  ،C-Cپيک پايين در فاصله  1454 Cmبرای
حالت امتداد يافته  ،C-Nپيرول مشاهده شد .حالت خميدگي
-1

 N-Hدر پيک  ،1046 Cmحالت خميدگي  ،C-Hدر پيک
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 780Cm-1و آخرين پيک مشاهده شده در فاصله

1

672 Cm-

مربوط به حالت امتداد يافته  C-Hپيرول ميباشد.

23

-1

که در

 906Cmقرار دارد ،مربوط به حالت امتداديافته Si-

در

ميباشد .حالت امتداديافته  C-Hپيرول در

O

MMT
-1

پيکهای  780Cmو

-1

 681Cmميباشد .پيکهای 615 Cm-1

و 517 Cm-1مربوط به حالت امتداديافته

Al-O

در

MMT

ميباشند .پيک مشاهده شده در فاصله  ،460 Cm-1مربوط
به حالت ارتعاشي  Si-Oدر  MMTميباشد.

شکل  :3طيف  FTIRبرای  MMTخالص ،پلي پيرول خالص و نانو
کامپوزيتهای PPY/MMT

پيکهای  FTIRبرای  ،MMTپيک عريض مشاهده شده در
Cm-1

 3381مربوط به حالت امتداد يافته  O-Hو پيکهای

بعدی در فاصلههای  2460 Cm-1 ،2956 Cm-1و

-1

1637 Cm

از مشخصههای حالت ارتعاشي  C-Hاست که اين پيکها
به دليل وجود مواد آلي تعديلکننده ايجاد ميشوند .حالت
امتداديافته

Si-O

در پيک

-1

910 Cm

مشاهده شد .حالت

596 Cm

و  531 Cm-1و

پيک 470 Cm-1مربوط به حالت خميدگي

 Si-Oدر MMT

امتداديافته  Al-Oدر پيک های

-1

ميباشد .طيف  FTIRبرای نانو کامپوزيتهای

PPY/MMT

با درصد متفاوتي از  MMTدر شکل  4نشان داده شده است.
اولين پيک عريض را ميتوان در فاصله  3428 Cm-مشاهده
کرد که اين از ويژگيهای حالت ارتعاشي  O-Hدر  MMTو
پيرول ميباشد .حالت ارتعاشي  C-Hمواد آلي تعديلکننده
برای  MMTميتوان در پيکهای

1

 1632 Cm-و 1482 Cm-1

مشاهده کرد .پيکهای بعدی در فاصله  ،1482 Cm-1مربوط
به حالت ارتعاشي  ،C-Cپيک  ،1454 Cm-1مربوط به حالت
ارتعاشي  C-Nميباشد .حالت ارتعاشي  C-Cپيرول در
پيکهای  1309 Cm-1و  1182 Cm-1قرار دارد .حالتهای
امتداد يافته  C-Hو  N-Hپيرول در پيک  1037 Cm-1قابل
مشاهده هستند .پيک بعدی نانوکامپوزيتهای

PPY/MMT

شکل  :4طيف  FTIRبرای نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا درصد
متفاوتي از MMT

تعيين و تخصيص اين پيکها در جدول  2تأييد کننده نانو
کامپوزيتهای  PPY/MMTميباشد ،بهطوری که طي آن،
هردو پيک مربوط به گروهي از ساختارهای پلي پيرول و
 MMTکارآمد را ميتوان مشاهده کرد .برخي تغييرات در
پيکها وجود دارد که در نانو کامپوزيتهای

PPY/MMT

-1

اتفاق ميافتند .پيک پلي پيرولدر فاصله  1182 Cmبرای
 PPY/MMTتغيير پيدا ميکند .اين روند به دليل شروع
فرآيند جايگزيني مولکولهای آبي بين اليهای با مونت
موريلونيت و پليمريزاسيون آني پيرول در  MMTميباشد.
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جدول  -2تعيين باندهای جذب  FTIRبرای پلي پيرول MMT ،و نانو
کامپوزيتهای PPY/MMT

کاهش مييابد .اين روند کاهش در نانو ترکيبات (نانو

نمونه

)Wavenumber(cm−1

کامپوزيتها) مشاهده شد ،چون ساختار بلورين ،MMT

PPY/MM
T

PPY

MM
T

3428

3437

3381

V (O-H) of MMT and V (O-H) of
pyrrole ring

1637

V (C-H organic modifier) of
MMT

1632
1543

مونومرپيرول ( )%1و  ،)%4( FeGl3از  2/25 s/cmبه 0/38

امکان انتقال الکترون در راستای پيوند مزدوج پلي پيرول را

V (C-C) of pyrrole

1539

ميسر ساخته است .رسانايي نانو کامپوزيتها بستگي به
بارگذاری پلي پيرول در  MMTدارد ،چون پلي پيرول زياد
باعث توليد حفرههای الکتروني زيادی ميشود که در

V(C-H organic modifier) of
MMT

زنجيرههای پليمری طوالنيتری قرار دارند و بدينصورت،

1454

1454

V (C-N) of pyrrole

همپوشاني در فضای بين زنجيرهها نيز بيشتر ميشود .با

1309

1304

V (C-C) of pyrrole

افزايش درصد  ،MMTاليههای  MMTباعث وقفه در عدم

1482

1182
1037

1482

116
8
103
2

906

V (C-C) of pyrrole

𝛿 (C-H) and 𝛿(N-H) Of pyrrole
𝛿 (Si-o) Of MMT

910

780

780

𝛾 (C-H) Of pyrrole

681

672

𝛾 (C-H) Of pyrrole

615

استقرار حاملهای بار الکتريکي ميشوند؛ و بدينصورت
رسانايي نيز کاهش مييابد.
جدول  -3رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا افزايش غلظت

𝛿 (Al-o) Of MMT

596

تعادل بين زنجيرهای کاهش مييابد و در نتيجه ميزان

 FeGL3و ثابت ماندن غلظت مونومر پيرول ( 0/01مول) و درصد
()%1

یافتهها و بحث
 -1-3رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا

رسانايي نانو کامپوزيتها
PPY/MMT

غلظت ماده اکسنده Fecl3

غلظتهای متفاوت ماده اکسنده FeGl3.

0/45

0 /1

با بررسي جدول  3مشخص ميشود که ميزان رسانايي نانو

0/۷0

0 /2

کامپوزيتهای  PPY/MMTدر غلظتهای متفاوت ماده

0/94

0 /3

s/cm

2/25

0 /4

اکسنده  FeGl3از  0/1مول تا  0/4مول ،از  0/45تا

 2/25افزايش يافته است .رسانايي الکتريکي پلي پيرول را
ميتوان به حرکت الکترونها در امتداد و عرض پيوند
مزدوج در زنجيرهای پليمری نسبت داد .افزايش غلظت يک
ماده اکسنده در فرآيند (پليمريزاسيون) باعث توليد پلي
پيرول خواهد شد .در نتيجه زنجيرهای پليمری جهت انتقال
الکترون و قرار گرفتن در

MMT

نانو کامپوزيتهای PPY/MMT

تشکيل خواهد شد.

 -1-3رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا
غلظتهای متفاوت پيرول
مطابق با جدول  4با افزايش غلظت پيرول ،ميزان رسانايي نيز
افزايش پيدا ميکند .باالترين ميزان رسانايي بهدست آمده
 1/39 s/cmاست که با استفاده از  %1مول  FeGL3و  %4مول
پيرول بهدست آمد .اين ميزان رسانايي در مقايسه با رسانايي
FeGL3

-2-3تأثير درصد  MMTبر ميزان رسانايي نانو

نمونهای با  %1مول پيرول و  %4مول

کامپوزيتهای .PPY/MMT

کمتر است .اين يافتهها نشان ميدهند که (پليمريزاسيون)

جدول  5نشان ميدهد که رسانايي نانو کامپوزيتهای

پيرول ،بيشتر به غلظت ماده اکسنده بستگي دارد .لي و

 PPY/MMTبا افزايش درصد MMTو غلظتهای ثابت

25

بررسي رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا استفاده از ويژگيهای غلظت ماده اکسنده ،درصد  MMTو پيرول ...

همکارانش نتيجه گرفتند که غلظت ماده اکسنده ،مهمترين
عامل برای توليد پلي پيرول بيشتری بود [.]16-1۷
جدول  -4ميزان رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا افزايش
غلظت مونو پيرولو غلظت ثابت  FeGl3و درصد MMT
رسانايي نانو کامپوزيتها PPY/MMT

غلظت پي رول ()m

0/45

0 /1

0/65

0 /2

1/09

0 /3

در جدول شماره  6مشاهدات  XRDدر رابطه با

1/39

0 /4

نانوکامپوزيتهای  PPY/MMTکه در دمای پايين

 -3بررسي تأثير دما بر ميزان رسانايي الکتريکي
همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،ميزان
رسانايي در دمای  2۷/5°Cبرابر با  s/cm 0/3۷و در دمای
 30°Cبرابر با  s/cm 0/42است .اين نانو کامپوزيتها در
دمای  90°Cبهينهی خود ميرسند و در دمای  ،120°Cاز
ميزان رسانايي کاسته ميشود .کاهش ميزان رسانايي به دليل
وقفه در روند انتقال الکترون بين زنجيرههای پلي پيرول است که

شکل  :5رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTدر دماهای متفاوت

(تقريباً در دمای ℃ )5و دمای ℃ 25متفاوت تهيه شدهاند
نشان داده شده است .اين نانوکامپوزيتها دارای پيک
يکساني با نمونههای تهيه شده ميباشند .تغيير فاصله  dدر
هر دو نمونه ،مشابه و مثل هم است که طي آن ،در دمای
پايين (℃ 2𝜃 = 5.02° )~5ميباشد و در دمای
اتاق℃ 2𝜃 = 4.92° ،)25باشد.
دمای تهيه اين نانو کامپوزيتها تأثيری روی تغيير در

اين وقفه به دليل وجود گرما و همچنين تجزيه زنجيرهی پلي

فضای  dندارد ،بلکه اين دما بر فرآيند پليمر پيرول تأثير

پيرول ميباشد.

ميگذارد .الحاق پلي پيرول به درون فضاهای بين اليهای
 MMTنيز در دمای پايين اتفاق ميافتد .آمادهسازی نانو

جدول  -5رسانايي نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTبا افزايش درصد
 MMTو غلظتهای ثابت مونومرپيرول و FeGcl3

رسانايي نانو کامپوزيتهای
 PPY/MMTبرحسب S⁄
𝑚𝑐

درصد  MMTاستفاده شده

2/25

1

2/0۷

2

0/95

3

0/64

4

0/60

5

کامپوزيتهای  PPY/MMTدر دمای پايين در مقايسه با
دمای اتاق باعث ايجاد رسانايي بااليي ميشود.
جدول  -6مشاهدات  ،XRDنانو کامپوزيتهای  PPY/MMTکه در
دماهای متفاوت تهيه شدهاند
)FWHM (DEG

)d- spacing (A

)2theta (deg

peak

نمونه

0/۷2

1۷/94

4/92

1

نانو

0/59

4/50

20/۷8

2

کامپوزيت

0/2۷

3/61

43/26

3

تهيهشده در

0/20

2/62

۷8/34

4

دمای اتاق

0/54

6

0/۷0

1۷/59

5/02

1

نانو

0/38

۷

0/86

4/39

20/18

2

کامپوزيت

0/58

3/32

26/83

3

تهيهشده در

0/۷۷

2/45

35/52

4

دمای پايين
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-4

تأثير

زمان

آمادهسازی

نانوکامپوزيتهای

يافتهها نشان ميدهند که بهبود ميزان رسانايي نانو

PPY/MMT

کامپوزيتها بستگي به غلظت مواد اکسنده دارد .افزايش

زمان در نظر گرفته شده برای تهيه اين نانو کامپوزيتها،

درصد غلظت  MMTميتواند روی ميزان رسانايي نانو

 12 ،9 ،6 ،3و  24ساعت بود .جدول شماره  ۷نشان

کامپوزيتهای  PPY/MMTتأثيرگذار باشد .با افزايش

ميدهد که در طي  3ساعت ( )0/41 s/cmتا 6

درصد  ،MMTميزان رسانايي کاهش پيدا ميکند.

ساعت) )2/25 s/cmزمان برای تهيه اين نانو کامپوزيتها،

تهيه نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTدر دمای پايين (در

ميزان رسانايي ،افزايش سريعي دارد در صورتي که بعد از

حدود  5درجه سانتيگراد) ،ميزان رسانايي را در مقايسه با

 9ساعت به باال ( )0/45 s/cmتا  24ساعت (،)0/15 s/cm

نانو کامپوزيتهای  PPY/MMTدر دمای اتاق ( 25درجه

ميزان رسانايي بهتدريج کاهش پيدا ميکند .زمان تهيه

سانتيگراد) بهبود ميبخشد 6 .ساعت زمان تهيه اين نانو

اين نانو کامپوزيتها در فرآيند (پليمر) جهت توليد پلي

کامپوزيتها ،زمان بهينهای برای پليمريزاسيون پلي پيرول در

پيرولو تکميل فرآيند پليمريزاسيون ،امری مهم ميباشد.

محيط آبي ميباشد.

بر اساس اين يافتهها 6 ،ساعت برای پليمريزاسيون پلي
پيرول در محيط آبي ،بهترين زمان ميباشد.
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