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oly (vinylacetate-co-butylmethacrylate) was prepared in presence of potassium
persulphate as an oxidizing agent in aqueous solution of dodecylbenzene
sulfonate sodium as an emulsifying agent. Then, aniline was polymerized by
chemical oxidation method at three different concentrations of aniline monomer (0.1,
0.2 and 0.3 M) in toluene in presence of poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate)
in order to obtain polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate). To prepare
conducting-latex of polyanisidine/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) the
same method was employed as above for aniline monomer in obtaining conducting
polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) latex. In addition, the purification
of conducting-latex polymers, polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate)
and polyanisidine/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) was conducted and
preparation of tin layer films of conducting-latex polymers was carried out by
casting method on glassy lames. The electroactivity properties of the prepared latexpolymers, polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) and polyanisidine/
poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) were investigated by cyclic voltammetery
(CV). The voltamogrames showed that the latex films were electroactive. Because
of conductivity and electroactivity, the obtained films may find applications in anticorrosion coatings. The anti-corrosion properties of conducting-latex polymers
were studied on aluminum surface by impedance technique. The structure of the
prepared conducting-latex polymers was confirmed by Fourier transform infrared
(FTIR). Finally, the electrical conductivity of synthesized conducting-latex
polymers, polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) and polyanisidine/
poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) was measured by four probe technique.
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چکیده
در این پژوهش ،ابتدا پلی(وینیل استات-کو-بوتیل متاکریالت) درمجاورت پتاسیم پرسولفات به

عنوان اکسنده در محلول آبی سدیم دودسیل بنزن سولفونات به عنوان امولسیونکننده تهیه شد .از
روش تقطیر با بخار آب برای جداسازی مونومرهای باقیمانده در کوپلیمر تهیه شده استفاده شد.

واژههای کلیدی
پلیمر التکس رسانا،
پلی(وینیل استات-کو -بوتیل
متاکریالت)،
پلیآنیلین،
پلیآنیزیدین،
پوشش ضدخوردگی

سپس ،آنیلین در محلول تولوئن حاوی پلی(وینیل استات-کو-بوتیل متاکریالت) در سه غلظت ،0/1
 0/2و ( 0/3 Mموالر) مونومر از راه اکسایش شیمیایی پلیمر شد .به روش مشابه آنیزیدین از محلول

کوپلیمر (وینیل استات-کو-بوتیل متاکریالت) در حالل تولوئن پلیمر و تهیه شد .از پلیمرهای التکس

رسانای تهیه شده پس از خالصسازی به روش قالبریزی ،فیلمهای نازکی روی المهای شیشهای
با ضخامت معین تهیه شد .خواص الکتروفعالیت پلیمرهای التکس رسانای پلیآنیلین-پلی(وینیل

استات-کو-بوتیل متاکریالت) و پلیآنیزیدین-پلی(وینیل استات-کو-بوتیل متاکریالت) به روش
ولتسنجی چرخهای ( )CVبررسی و به کمک نمودارهای ولتاگرام حاصل ،الکتروفعالیت پلیمرهای

مزبور تأیید شد .فیلمهای تهیه شده به دلیل داشتن خواص الکتروفعالیت و رسانایی میتوانند به

عنوان پوشش ضدخوردگی بهکار برده شوند .خاصیت ضدخوردگی فیلمهای تهیه شده روی
سطح فلز آلومینیم بررسی و به روش امپدانس به اثبات رسید .همچنین ،ساختار پلیمرهای التکس

رسانای پلیآنیلین-پلی(وینیل استات-کو-بوتیل متاکریالت) و پلیآنیزیدین-پلی(وینیل استات-کو-

بوتیل متاکریالت) تهیه شده از طیفسنجی تبدیل فوریه زیرقرمز بررسی و ساختار شیمیایی آنها

تأیید شد .در نهایت رسانایی الکتریکی پلیمرهای التکس رسانای تهیه شده به روش رساناییسنجی

چهارنقطهای اندازهگیری شد.
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مقدمه

تهیه و شناساییپلیمرهای التکس رسانا با پلیمرشدن آنیلین یا آنیزیدین در مجاورت التکس....

در سال  1990با کشف راهی ساده برای تهیه نانوذرات کامپوزیت
سیلیکا  -پلیآنیلین ،ساخت التکسهای پوشیده شده با پلیمرهای
رسانا توسعه بسیاری یافت [ .]1-4در  1998گروه  Mangeneyالتکس
پلیآنیلین  -پلیاستیرن را برای نخستین بار سنتز کرد [ .]5در دهههای
اخیر ،پژوهشهای جالب توجهی درباره رسوبگذاری کنترل شده
پلیمرهای رسانای آلی پایدار با ذرات کلوییدی همانند سیلیکا []6
یا التکسهای آلی انجام شده است .التکسهای پلیمری رسانا در
تهیه رنگهای ضدخوردگی و در تهیه کامپوزیتهای جاذب رادار
کاربرد دارند .تا مدتها رنگهای بر پایه کرومات به عنوان ضدزنگ
مرسوم بودند که بعدها رنگهای ضدخوردگی بر پایه پلیمرهای ذات ًا
رسانا به عنوان ترکیبات جایگزین استفاده شدند [ .]7،8از پلیمرهای
رسانای متداول میتوان به پلیآنیلین ،پلیپیرول و پلیتیوفن اشاره
کرد که اهمیت عمدهای در خواص ضدخوردگی پوششها دارند .به
عنوان مثال ،بین پوششهای پلیآنیلین پراکنده شده و سطوح فلزی،
الیهای از اکسید آهن روی فلز بهوجود میآید [ .]9همچنین ،در
بررسی سازوکار واکنش ،پلیآنیلین به عنوان کاتالیزور در واکنشهای
اکسایش  -کاهش عمل کرده و واکنش آهن با اکسیژن و آب را برای
تشکیل الیه اکسید خنثی ،کاتالیز میکند [ .]10رنگهای ضدزنگ
حاوی پلیآنیلین ،باید خواصی به شرح زیر داشته باشند:
 ابعاد ذرات پلیآنیلین پراکنده شده در رنگ باید بین  70 nmتا 100 nmباشند.
 رسانا باشند. پلیآنیلینهای پوشش داده شده روی سطوح مختلف فلزات ،بایدویژگی چسبندگی داشته باشند.
 رنگها در سطح فلز خواص فلزی نشان دهند. رنگها از لحاظ شیمیایی غیرفعال یا خنثی باشند. رنگها و کل سامانه پوششی از لحاظ شیمیایی و مکانیکی پایدارباشند.
از سال  1970شرکت  Chukarاقدام به ساخت مواد جاذب رادار
( )RAMکرد .این شرکت مادهای به نام به  Signa Fluxتولید کرد
که در آن پلیآنیلین با رشتههایی از کربن که اصطالح ًا ویسکرسیانات
( )Whisker cyanateنامیده میشدند ،مخلوط شده بود .رشتههای
مزبور نقش کلیدی در جذب امواج رادار داشتند .ویسکرسیانات در
پلیآنیلین پراکنده شده و محصول بهدست آمده به شکل افشانه در
بدنه هواپیما ،به عنوان پوشش عایق در برابر امواج رادار بهکار رفت
[ .]11،12خوردگی فلزات از راه واکنشهای الکتروشیمیایی در سطح
فلز و محلول الکترولیت روی میدهد .خوردگی در مجاورت هوا و

محلول الکترولیت ،میتواند ناشی از رطوبت موجود در سطح فلز
باشد .بسیاری از خوردگیها در آب اتفاق میافتد ،اما خوردگی در
سامانه غیرآبی نیز ناشناخته نیست [ .]13،14جریان خوردگی را
نمیتوان بهطور مستقیم اندازهگیری کرد .در بیشتر موارد ،میتوان
از دادههای شدت جریان نسبت به ولتاژ ،آن را تخمین زد .در فرایند
خوردگی فرض بر این است که سرعت واکنش آندی و کاتدی از
راه سینتیک واکنش ،یعنی انتقال الکترون در سطح فلز معین شود که
مختص واکنشهای خوردگی است .واکنش الکتروشیمیایی خوردگی
در شرایط سینتیکی از معادله تافل پیروی میکند (معادله :]15،16[ )۱
			
()۱

[I = I 0 exp[2.303(e − e 0 ) / b

در این معادله I ،شدت جریان حاصل Io ،ثابت واکنش که شدت
جریان مبادلهای نامیده میشود e ،پتانسیل الکترود e0 ،پتانسیل تعادل
(ثابت برای واکنش داده شده) و  bشیب تافل (ثابت برای واکنش داده
شده) است .تغییرات شدت جریان نسبت به پتانسیل ،نمودار تافل
نامیده میشود .نمودار تافل نشان داده شده در شکل  1بهطور مستقیم
از معادله  Butler-Volmerبهدست آمده است [.]17،18
بسیاری از سامانههای خوردگی به روش سینتیکی کنترل میشوند.
اگر تغییرات لگاریتم شدت جریان نسبت به پتانسیل ،در دو طرف
نمودار خطی باشد ،نشاندهنده کنترل سینتیکی سامانه مورد مطالعه
است .اما ،برخی پیچیدگیها میتواند وجود داشته باشد که عبارتاند
از قطبش غلظتی ،تشکیل الیه اکسید ،حلشدن یک جزء ،فرایند کنترل
ترکیبی که در آن بیش از یک واکنش آندی یا کاتدی همزمان رخ دهد.

شکل  -1تجزیه کالسیکی تافل.
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این عوامل منجر به افت پتانسیل و در نتیجه عبور شدت جریان پیل از
مقاومت محلول پیل شده و موجب بروز خطا در مدل سینتیکی میشود.
در پژوهش حاضر ،از مونومر بوتیل متاکریالت برای اولین بار
در تهیه التکس کوپلیمر (وینیل استات – بوتیل متاکریالت) استفاده
شده است .تهیه التکس مزبور به روش امولسیونی با استفاده از
سدیم هیدروژن کربنات ،سدیم دودسیل بنزن سولفونات و پتاسیم
پرسولفات انجامشد.
در بخش دوم ،پلیآنیلین و پلیآنیزیدین با استفاده از آمونیوم
پرسولفات روی التکس کوپلیمر(وینیل استات  -بوتیل متاکریالت)
برای اولین بار در نسبتهای مولی مختلف تهیه و خاصیت ضدخوردگی
آنها مطالعه شد .پلیمر التکس رسانای تهیه شده به دلیل پایداری و
الکتروفعالیت ،میتواند به عنوان پوشش ضدخوردگی در سطح فلزات
استفاده شود .بدین منظور ،اثر غلظت مونومرهای آنیلین و آنیزیدین بر
رسانایی ،الکتروفعالیت پلیمر التکس رسانای حاصل و نیز خاصیت
ضدخوردگی آن روی سطح فلز آلومینیم بررسی شد.

تجربی
مواد

آنیلین ،آنیزیدین ،بوتیل متاکریالت و وینیل استات از شرکت Merck

(کشور آلمان) خریداری شدند .پیش از استفاده برای خالصسازی،
تقطیر و در جای خنک نگهداری شدند .پتاسیم پرسولفات ،سدیم
هیدروژن کربنات ،سدیم دودسیل بنزن سولفونات ،پاراتولوئن
سولفونیک اسید ،کلریدریک اسید  37%و آمونیوم پرسولفات از
شرکت ( Flukaکشور آمریکا) خریداری و به همان شکل استفاده
شدند .حاللهای تولوئن ،تتراهیدروفوران-N ،متیل پیرولیدون،
کلروفرم ،استون و متانول از شرکت ( Merckکشور آلمان) خریداری و
پس از تقطیر استفاده شدند.
دستگاهها و روشها

برای اندازهگیری رسانایی الکتریکی به روش چهارنقطهای از سلول
ساخته شده توسط شرکت آذرالکترود ،با منبع ولتاژ– جریان ،ساخت
شرکت ریزپردازان تبریز استفاده شد .طیفهای  FTIRنمونهها پس
از تهیه به شکل قرص با  KBrبه وسیله دستگاه Shimadzu-8400S
ساخت ژاپن گرفته شدند .برای انجام ولتسنجی چرخهای دستگاه
 AutoLabمدل  4/9006ساخت کشور سوئیس با سامانه سهالکترودی
بهکار گرفته شد.
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تهیه کوپلیمر (وینیل استات – بوتیل متاکریالت)

در بالنی سهدهانه 30 mL ،آب یونزدوده ،یک پنجم مخلوط مونومرها
شامل  0/94 molبوتیل متاکریالت با نسبت واکنشپذیری  3/5و
 0/44 molوینیل استات با نسبت واکنشپذیری  ،0/1در پلیمرشدن
رادیکالی 0/075 g ،سدیم هیدروژنکربنات و  0/96 gسدیم دودسیل
بنزن سولفونات ریخته شد .ظرف واکنش تا دمای  70°Cگرم و
باقیمانده مخلوط مونومر به محلول پتاسیم پرسولفات ( 0/075 gدر
 20 mLآب یونزدوده) منتقل شد .سپس ،محلول حاوی مونومرها و
اکسنده با سرعت  0/4 mL/minبا آمپول برم به محتویات داخل بالن
اضافه شد .محلول با سرعت  100 rpmهمزده شد .پس از حدود ،6 h
محلول امولسیون شیریرنگ حاصل شد.
برای خالصسازی و جداسازی التکس کوپلیمر (وینیل استات  -بوتیل
متاکریالت) از هموپلیمر وینیل استات 20 mL ،متانول به محلول
امولسیونی بهدست آمده اضافه شد که باعث حلشدن هوموپلیمر
وینیل استات شد .سپس ،محلول هوموپلیمر از رسوب جداسازی شد.
با افزودن  10 mLتتراهیدروفوران به باقیمانده محلول امولسیونی،
هوموپلیمر پلیبوتیل متاکریالت در حالل  THFحل و از کوپلیمر
تهیه شده به روش استخراج ،جداسازی شد [.]8
برای خالصسازی و جداسازی مونومرهای واکنش نداده از کوپلیمر
التکس (وینیل استات  -بوتیل متاکریالت) بهدست آمده ،از روش
تقطیر با بخار آب استفاده شد .برای تشخیص مونومرهای واکنش
نداده در محلول حاصل از تقطیر با بخار آب ،از محلول آبی پتاسیم
پرمنگنات استفاده شد .پتاسیم پرمنگنات با پیوند دوگانه مونومر وینیل
استات و بوتیل آکریالت طی انجام واکنش افزایشی باعث تغییر رنگ
محلول میشود .در نتیجه فرایند تقطیر با بخار آب تا زمانی ادامه یافت
که رنگ پتاسیم پرمنگنات ثابت بماند و تمام مونومرهای واکنش نداده
از محلول امولسیونی کوپلیمر خارج شوند .طیف  FTIRکوپلیمر سنتز
شده با انحالل کوپلیمر در حالل کلروفرم و سپس با روش قالبریزی
روی قرص پتاسیم برمید گرفته شد .طیف حاصل ،ساختار کوپلیمر
مربوط را تأیید کرد.
تهیه فیلم کوپلیمر (وینیل استات  -بوتیل متاکریالت)

ابتدا سطح الم شیشهای به ابعاد  8×2 cmبا محلول آبی ( ۱ Mموالر)
پتاسیم هیدروکسید تمیز شد .سپس ،با مقدار زیادی آب مقطر
شستوشو داده شد .پس از آن ،در گرمخانه به حالت عمودی قرار
داده شد تا کام ً
ال خشک شود.
 0/2 gاز کوپلیمر تهیه شده در  3 mLحالل  -Nمتیل پیرولیدون حل و
روی سطح الم شیشهای پس از ترازکردن ریخته شد .ابتدا نمونه در
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دمای آزمایشگاه به مدت دو روز و پس از آن ،در گرمخانه با دمای
 60°Cقرار داده شد تا فیلم مزبور ،کام ً
ال خشک شود .سپس فیلم تهیه
شده ،در آب مقطر قرار داده شد تا به آرامی از سطح شیشه جدا شود.
تصویر فیلم کوپلیمر تهیه شده با خواص التکس در شکل  2آمده است.
سنتز التکس رسانای پلیآنیلین -پلی(وینیل استات  -کو  -بوتیل متاکریالت)

ابتدا  2/6 gاز التکس کوپلیمر وینیل استات  -بوتیل متاکریالت در
 6/5 mLحالل تولوئن حل شد .محلول حاصل به بالنی دودهانه
منتقل و دمای محلول روی  - 5 °Cتنظیم شد .محلول  0/1 Mآنیلین
در کلریدریک اسید ( 0/065 gآنیلین در  7 mLهیدروکلریک اسید
 )0/5 Mدر حال همزدن ،به محلول موجود در داخل بالن دودهانه
بهتدریج اضافه شد .در مرحله بعد ،آمونیوم پرسولفات هم مول با
آنیلین ( 0/159 gآنیلین در  6/5 mLآب) نیز قطره قطره به محلول در
حال همزدن با قیف دکانتور افزوده شد .همزدن محلول به مدت 6 h
ادامه یافت .طی این مدت ،رنگ محلول داخل بالن به سبز تیره تغییر
یافت .مخلوط پلیمری تهیه شده پس از صافشدن با کاغذ صافی،
چند مرتبه با آب و متانول تا بیرنگشدن محلول زیر صافی شستوشو
داده شد .مخلوط پلیمری در دو غلظت متفاوت دیگر از آنیلین ،یعنی
 0/2و  0/3 Mتهیه و ساختار شیمیایی التکس رسانای پلیآنیلین-
پلی(وینیل استات-کو-بوتیل متاکریالت) به روش طیفسنجی FTIR
تأیید شد.
سنتزالتکسرسانایپلیآنیزیدین-پلی(وینیلاستات-کو-بوتیلمتاکریالت)

ابتدا  2/6 gاز التکس کوپلیمر وینیل استات  -بوتیل متاکریالت
در  6/5 mLتولوئن حل و سپس محلول به بالن دودهانه منتقل

شكل  -2تصوير رقمی فيلم پليمري (وينيل استات  -بوتيل متاكريالت) .

شد .دمای محلول با سردکردن روی  - 5°Cتنظیم شد .به محلول
مزبور در حال همزدن ،محلول  0/1 Mآنیزیدین در کلریدریک اسید
( 0/086 gآنیزیدین در  7 mLکلریدریک اسید  )0/5 Mاضافه و
سپس آمونیوم پرسولفات هم مول با آنیزیدین قطره قطره با آمپول
برم به محلول افزوده شد .محلول داخل بالن به مدت  6 hدر دمای
آزمایشگاه همزده شد .رنگ محلول داخل بالن رفته رفته به سبز تیره
تغییر یافت .این مخلوط پلیمری التکس رسانا در دو غلظت دیگر از
مونومر آنیزیدین ( 0/2و  )0/3 Mنیز تهیه شد.
تهیه فیلم پلیمری از پلیمرهای التکس رسانا

پلیمرهای التکس رسانا بهدست آمده پس از خالصسازی ،در حالل
 -Nمتیل پیرولیدون ( )NMPحل شدند و روی الم شیشهای با ابعاد
 8×2 cmفیلمهایی با ضخامت معین به روش قالبگیری تهیه شد .در
شکل  3تصویر نمونهای از فیلمهای تهیه شده آمده است.
ولتسنجی چرخهای پلیمرهای التکس رسانای تهیه شده

فیلمهایی از پلیمرهای التکس رسانا ،روی الکترود کربن  -شیش ه
( )GCبه روش قالبگیری تهیه شدند .سپس ،ولتاموگرامهای
چرخهای فیلمهای مزبور روی الکترود کار کربن  -شیش ه در
محدوده  -0/1تا  +0/9و سرعتهای متفاوت ( )25-150 mV/sدر
محلول الکترولیت  ۱ Mسولفوریک اسید بهدست آمده و از دادههای
پتانسیل اکسایش ولتاموگرامها ،نمودارهای شدت جریان بر حسب
سرعتهای پویش رسم شدند .ولتاموگرامهای حاصل از ولتسنجی
چرخهای و نمودار تغییرات شدت جریان بر حسب سرعت پویش،
تأییدی بر الکتروفعالیت فیلمهای پلیمری سنتز شده بودند.

شکل  - ۳تصویر رقمی نمونهای از فیلم پلیمری التکس پلیآنیلین-
پلی(وینیل استات – کو  -بوتیل متاکریالت).
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بررسی خواص ضدخوردگی پوشش پلیمرهای التکس رسانای تهیه شده
روی سطح فلز آلومینیم

برای ایجاد پوشش یکنواختی روی سطح قطعات ،ابتدا سطح آنها
چربیزدایی شد .بدین منظور ،سطح قطعه پس از شستوشو با مایع
ظرفشویی در دمای  75°Cداخل محلول چربیزدا قرارداده شده و
به مدت  15 minبا همزن مغناطیسی همزده شد .سپس ،سطح قطعه
چند مرتبه با آب مقطر شستوشو داده شد .محلول پلیمر التکس
رسانای تهیه شده ،روی سطح فلز آلومینیم به ابعاد  1×1 cm2به روش
قالبگیری پوشش داده شد .مقاومت در برابر خوردگی نمونه در
محلول  20%نمک طعام اندازهگیری شد .نتایج حاصل نشاندهنده
خاصیت ضدخوردگی فیلمهای پلیمری بودند.
همچنین ،ترکیب محلول چربیزدا شامل  5 g/Lسدیم هیدروکسید،
 30 g/Lسدیم هیدروژن کربنات و  20 g/Lسدیم هیدروژن فسفات
( )Na2HPO4, 10H2Oبود .برای قطبش تافلی دستگاه Electro
 Analyzer Systemمدل  SAMA500بهکار گرفته شد .برای بررسی
پایداری خوردگی پوششها از یک سلول در محلول حاوی 20%
نمک طعام به عنوان الکترود کار ،الکترود پالتین صفحهای به عنوان الکترود
کمکی و الکترود کالومل اشباع شده به عنوان الکترود مرجع استفاده شد.

نتایج و بحث
بررسی اثر غلظت آنیلین و آنیزیدین بر رسانایی پلیمرهای التکس

رسانای تهیه شده

برای بررسی اثر غلظت آنیلین و آنیزیدین روی رسانایی پلیمرهای
التکس رسانای تهیه شده ،این پلیمرها با سه غلظت متفاوت از
آنیلین و آنیزیدین تهیه شدند .نتایج حاصل از اندازهگیری رسانایی
محصوالت به روش چهارنقطهای در جدولهای  1و  2آمده است.
با توجه به اینکه کوپلیمر التکس اولیه رسانا نیست و رسانایی مربوط

جدول  - ۲اثر افزایش غلظت مونومر آنیزیدین روی رسانایی التکس
پلیآنیزیدین -پلی(وینیل استات  -کو  -بوتیل متاکریالت).
غلظت آنیزیدین ()M

رسانایی ()S/cm

0/0
0/1
0/2
0/3

0/0
0/01
0/018
0/029

به پلیمرهای آنیلین و آنیزیدین موجود در آنهاست ،با افزایش غلظت
مونومر آنیلین و آنیزیدین از  0/1به  0/3 Mدر تهیه پلیمرهای التکس
رسانا ،افزایش در مقدار رسانایی الکتریکی آنها مشاهده شد .این
موضوع تأییدی بر تشکیل پلیآنیلین یا پلیآنیزیدین به شکل مخلوط
پلیمری در بستر پلی(وینیل استات  -کو  -بوتیل متاکریالت) است.
بررسی الکتروفعالیت پلیمرهای التکس رسانای تهیه شده با استفاده از
ولتسنجی چرخهای

برای بررسی الکتروفعالیت پلیمرهای التکس رسانای پلیآنیلین-
پلی(وینیل استات-کو-بوتیل متاکریالت) و پلیآنیزیدین-پلی(وینیل
استات-کو-بوتیل متاکریالت) فیلمی از پلیمرهای التکس رسانا
روی الکترود  ،GCبه روش قالبگیری تهیه شد .بدین ترتیب،
هریک از کوپلیمرهای تهیه شده در حالل  NMPحل و پس از
همزدن محلولهای مزبور ،با قطره چکان روی الکترود کار قرار داده
شدند .سپس ،ولتاموگرامهای آنها به روش ولتسنجی چرخهای در
سرعتهای پویش مختلف رسم شدند .ولتاموگرامهای چرخهای
رسم شده با غلظت  0/3 Mهریک از مونومرها به عنوان نمونه در
شکلهای  ۴و ۵آمده است.

جدول  -۱اثر افزایش غلظت مونومرآنیلین روی رسانایی التکس
پلیآنیلین -پلی(وینیل استات  -کو  -بوتیل متاکریالت).
غلظت آنیلین ()M

رسانایی ()S/cm

0/0
0/1
0/2
0/3

0/0
0/019
0/032
0/040
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شکل ۴ـ ولتاموگرام چرخهای حاصل از التکس تهیه شده با غلظت
 0/3 Mاز مونومر آنیلین با سرعتهای پویش ،۱۲۵ ،۱۰۰ ،۷۵ ،۵۰ ،۲۵
 ۱۵۰و  ۱۷۵ mV/sدر محلول آبی سولفوریک اسید .۱ M
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شکل  -۵ولتاموگرام چرخهای حاصل از التکس تهیه شده با غلظت
 0/3 Mاز مونومر آنیزیدین با سرعتهای پویش ،۱۰۰ ،۷۵ ،۵۰ ،۲۵
 ۱۵۰ ،۱۲۵و  ۱۷۵ mV/sدر محلول آبی سولفوریک اسید .۱ M
بررسی خواص ضدخوردگی پلیمرهای التکس رسانای پلیآنیلین-
پلی(وینیل استات  -کو  -بوتیل متاکریالت) و پلیآنیزیدین-
پلی(وینیل استات – کو  -بوتیل متاکریالت ) روی سطح فلز آلومینیم

برای بررسی خواص ضدخوردگی پلیمرهای التکس رسانا ،محلولی
از آنها روی سطح آلومینیم به ابعاد  1×1 cm2قرارداده شد .پس از
تبخیر حالل ،پوششی از آنها روی سطح فلز قرار گرفت .سپس،
خواص ضدخوردگی آنها بررسی شد .نمودار حاصل از بررسی
خواص ضدخوردگی روی سطح آلومینیم در شکل  ۶آمده است.
این روش محاسبه بر مبنای معادله  Butler-Volmerانجام شده است.
قطبش تافلی در مطالعات خوردگی بهکار میرود .در کار حاضر ،برای
انجام مطالعات قطبش پس از غوطهوری نمونه آلومینیمی پوششیافته
با فیلم پلیمری التکس رسانا در محیط خورنده ،که حاوی محلول
 20%آبی سدیم کلرید است ،پتانسیل نمونه فلزی از پتانسیلهای

شکل  -۷طیفهای ( :FTIRالف) کوپلیمر وینیل استات  -بوتیل
متاکریالت و (ب) التکس پلیآنیلین  -پلی(وینیل استات  -کو  -بوتیل
متاکریالت).
کاتدی به سمت پتانسیلهای آندی تغییر داده شد .نتایج آزمونها،
به شکل نمودارهای قبطش رسم شد .با توجه به نمودارهای رسم
شده ،روی سطح فلز پوشش داده شده با پلیمر التکس رسانا جریان
خوردگی کاهش یافته و باعث افزایش مقاومت در برابر خوردگی
شده است .همچنین ،پوشش پلیمری از خوردگی سطح فلز در برابر
عوامل خورنده محلول مورد آزمون تا اندازهای جلوگیری کرده است.
در شکل  ۶که مقاومت در برابر خوردگی دو پلیمر التکس رسانای
پلیآنیلین و پلیآنیزیدین مقایسه شده است ،پلیمر التکس رسانای
پلیآنیلین ،بازدارندگی خوردگی ،بیشتر از پلیمر التکس رسانای
پلیآنیزیدین داشته که این موضوع میتواند ناشی از الکتروفعالیت
بیشتر پلیمر التکس رسانای پلیآنیلین باشد.
بررسی طیف  FTIRکوپلیمر التکس(وینیل استات  -بوتیل
متاکریالت) و پلیمر التکس رسانای پلیآنیلین(-وینیل استات –
کو  -بوتیل متاکریالت)

شکل  -۶نمودار مقاومت در برابر خوردگی برای نمونه( :الف) فلز
بدون پوشش( ،ب) فلز با پوشش التکس حاوی پلیآنیزیدین و (ج)
فلز با پوشش التکس حاوی پلیآنیلین.

طیفهای  FTIRکوپلیمر التکس و پلیمر التکس رسانای پلیآنیلین-
(وینیل استات – کو  -بوتیل متاکریالت) در شکل  ۷آمده است.
نوار جذب گروه کربونیل در کوپلیمر (بوتیل متاکریالت  -وینیل
استات) در حدود  ،۱۷۳۵ cm-1پیوند استری ( )C-Oدر  ۱۲۴۵ cm-1و
هیدروژنهای آلیفاتیک در  ۲۹۶۲و  ۲۷۸۷ cm-1ظاهر شدهاند .در
پلیمر التکس رسانای پلیآنیلین  -پلی(وینیل استات-کو-بوتیل
متاکریالت) نوارهای جذبی ظاهر شده در  ۳۴۳۴ cm-1مربوط به
ارتعاشهای کششی  ۲۹۶۴ ،N-Hو ۲۸۸۱ cm-1و C-Hآلیفاتیک،
 ۱۷۲۰ cm-1گروههای کربونیل ( ۱۵۲۴ cm-1 ،)C=Oارتعاشهای حلقه
کینوئیدی ۱۴۰۴ cm-1 ،ارتعاش حلقه بنزنی و  ۱۲۸۰ cm-1مربوط به
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 پلیمرهای التکس رسانای تهیه شده در.از پلیآنیزیدین نشان داد
 الکتروفعال بوده و رسانایی،مقادیر کم از پلیآنیلین یا پلیآنیزیدین
 بررسی خاصیت ضدخوردگی این پلیمرها در.نسبت ًا خوبی داشتهاند
 نیز نشاندهنده ایجاد خاصیت ضدخوردگی،محلول سدیم کلرید
 تهیه فیلم پلیمری.این مخلوط پلیمری در برابر خوردگی فلز است
 ناشی از خواص،به روش قالبگیری از پلیمرهای التکس رسانا
)بوتیل متاکریالت-کو-چسبندگی و انعطافپذیری پلی(وینیل استات
 داشتن خواص الکتروفعالیت و ضدخوردگی، همچنین.بوده است
در برابر محلول آبی سدیم کلرید که به علت وجود پلیآنیلین یا
 تأییدی بر سنتز،پلیآنیزیدین در مخلوط پلیمر رسانای التکس است
.پلیمرهای التکس رسانای تهیه شده است

 نتایج حاصل ساختار کوپلیمر التکس رسانای.پیوندهای استری است
 بوتیل متاکریالت) سنتز شده را-  کو- پلی(وینیل استات-پلیآنیلین
.تأیید میکند

نتیجهگیری
- برای اولین بار پلیمر التکس رسانای پلیآنیلین،در این پژوهش
پلی(وینیل-بوتیل متاکریالت) و پلیآنیزیدین-کو-پلی(وینیل استات
.بوتیل متاکریالت ) به روش اکسایش شیمیایی تهیه شدند-کو-استات
پلیمر التکس رسانای تهیه شده از پلیآنیلین خواص الکتروفعالیت و
رسانایی الکتریکی بیشتری نسبت به پلیمر التکس رسانای تهیه شده
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