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تهیه  پالتینیزاسیون شیمیایی در حضور نانو ذرات روش پلیمربه کروي  نسبتاً پالتین -پلی آنیلین دوجزئی نانوکامپوزیت -چکیده 
به روش مشابه تهیه شدند.  پالتین-شدند. در مقایسه با نانو کامپوزیت سنتزي، نانوساختارهاي پلی آنیلین و نانو کامپوزیت پلی آنیلین

، UV-Vis  کنیک هاي مختلفی مثلهاي سنتز شده با تساختار و مورفولوژي نانوکامپوزیتپارامترهاي اپتیکی و الکتریکی و همچنین 
XRD ،SEM  پالتین کاهش پیدا کرد و تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد  -گاف انرژي نانوکامپوزیت پلی آنیلینناسایی شدند. ش

-دار جریانکه نانوذرات پالتین به صورت نسبتاً کروي در بستر پلیمر به طور یکنواخت رشد داده شده است. نتایج به دست آمده از نمو
دهد با افزایش نانوذرات پالتین کاهش قابل توجهی در پالتین نیز مورد بررسی قرار گرفت که نشان می-ولتاژ پلی آنیلین و پلی آنیلین

 . پلی آنیلین نیز حاصل شده استالکتریکی مقاومت 

 .پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشینانوکامپوزیت، پلی آنیلین، نانوذرات پالتین، خواص الکتریکی و اپتیکی،  -کلید واژه

 

 

Synthesis and Characterization of Optical and Electrical Properties of 
Polyaniline-Platinum Nanocomposite  
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Abstract- Polyaniline and Polyaniline-Platinum (PANI-Pt) nancomposite are synthesized by chemical routes. Nanostructures 
of Polyaniline and PANI-Pt were compared. Optical and electrical characteristics of nanocomposites were identified by Uv-
Vis, XRD and scanning electron microscope (SEM). From the UV-spectrum the band gap energy (Eg) was deduced. The 
SEM micrographs of colloidal platinum nanoparticles were spherical, uniform shape in the composite. The current-voltage (I-
V) characteristics of the PANI and PANI-Pt nanocomposites were also studied which indicate a significant decreasing 
resistivity than PANI-Pt after introduction of Platinum nanoparticles in the matrix of polyaniline. 
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 مقدمه -1

 فلز به دلیل خواصشبه یا و هادينیمه پلیمرهاي
 منحصر بفرد خود مثل  سبک بودن، نوري و الکتریکی

مورد  آسان و روش سنتز و فراوري ارزان پذیري، انعطاف
ترین آنیلین از مهمپلی ].1[ توجه بسیاري قرار گرفته است

پلیمرهاي فعال الکتریکی است، که داراي کاربردهاي 
ها، حسگرها، نظیر استفاده در ساخت محرك مختلفی،

است. خصوصیات الکتریکی،  هاي قابل شارژ باتري
اي جذاب را به ماده الکتروشیمیایی و نوري پلی آنیلین آن

هاي ضد براي کاربرد در صنایع الکترونیکی، پوشش
-هاي ضد خوردگی تبدیل کردهالکتریسیته ساکن، پوشش

 .]2است [

 یک از فیزیکی مخلوطی معموالً يپلیمر هايکامپوزیت
باشد می کربن پودر یا فلز مانند رسانا مواد و نارسانا پلیمر

توان با دو روش درجا و خارج از محل به دست که می
در روش درجا، ذرات فلزي در داخل بستر پلیمري از  .آورد

طریق تجزیه یا احیاء شیمیایی پیش ماده فلزي محلول در 
د. در روش خارج از محل، نانوذرات شوپلیمر، تولید می

شود و ي روش هاي شیمیایی تولید میابتدا به وسیله
هاي شود. تکنیکسپس در بسترهاي پلیمري پخش می

پلیمر -هاي فلزخارج از محل براي سنتز نانوکامپوزیت
اغلب به واسطه کیفیت نوري باال که در محصول نهایی 

 شود.قابل حصول است، ترجیح داده می

ر این مطالعه نانوذرات پالتین به روش احیاء شیمیایی د
شود و سپس به صورت خارج از محل در بستر تهیه می

هاي ساختاري، گیرد و برخی از مشخصهآنیلین قرار میپلی
پالتین مانند -الکتریکی و اپتیکی نانوکامپوزیت پلی آنیلین

مرفولوژي سطح، اندازه نانوذرات، رسانندگی الکتریکی و 
شود و با پلی آنیلین مقایسه گیري میاف انرژي آن اندازهگ

 گردد.می

 بخش تجربی -2

 آنیلین پلی سنتز -2-1

پلی آنیلین در مقیاس نانو با اکسیداسیون آنیلین در اسید 
کلریدریک و با استفاده از آغازگر آمونیوم پرسولفات سنتز 

 0439/0لیتر (میلی 4شود. نمک آنیلین با افزایش می
) تهیه M1میلی لیتر اسد کلریدریک ( 30ن در مول) آنیلی

 022/0گرم ( 5شود، محلول اکسنده با حل کردن می
لیتر آب میلی 50) در APS( مول) آمونیوم پرسولفات

به صورت قطره قطره  APSشود، محلول  مقطر تهیه می
 شود، مخلوطدقیقه به محلول نمک اضافه می 30در مدت 

درجه  0-4ر دماي ساعت د 2به مدت  به دست آمده
شود تا پلیمریزاسیون به طور سانتیگراد به هم زده می
ساعت پودر سبزرنگی حاصل  2کامل انجام شود، بعد از 

می شود که توسط آب مقطر و اتانول  برروي کاغذ صافی 
درجه سانتیگراد به  60شستشو داده می شود و در دماي 

 ساعت خشک می شود.  24مدت 

 تینپال نانوذرات سنتز   -2-2

 و PtCl2مول میلی05/0ابتدا  پالتین، نانوذرات سنتز براي
 حللیتر تتراهیدروفوران میلی 10در  NaBH4مول میلی 5

ساعت در  1شد و هر دو مخلوط به طور جداگانه به مدت 
سپس  .شد زدهدر محیط نیتروژن هم C 40° دماي

 عامل عنوان محلول حاوي سدیم بروموهیدرات به
ه محلول ب لیتر در دقیقه)میلی 2( رامیآ به احیاکننده

به  پالتین کاهش منظور به که .دشاضافه  کلرایدپالتین
محلول  نیاز آنجا که ا. ]3[انجام گرفت  Pt+2نانوذرات 

در آون  راآن  کند،نمی رسوب THF در حالل يدیکلوئ
جهت از را مانده و باقیخشک کرده  C 50°خال در دماي  

ها، با اتانول و ا کننده و سایر آالیندهبین بردن عامل احی
  شو داده شد.وشست سپس با آب دوبار تقطیر

 پالتین-آنیلین پلیتهیه نانوکامپوزیت  -2-3

% وزنی نانوذرات پالتین در 5آنیلین سنتزشده با پلی
 2 مدت به C100°  متانول حل نموده و در دماي در

 نهایت رسوب به دست آمده را در. رفالکس شد  ساعت
 خشک خالء مقطر شستشو داده شد و تحت آب با بار چند
  .شد

 بحث و نتایج -3

 پلی آنیلین و نانوکامپوزیت پلی X اشعه پراش الگوي
داده شده  نشان 1 شکل سنتز شده در پالتین-آنیلین
مشخص است که  اشعه ایکسپراش  الگوي از است.

آنیلین داراي پالتین بر خالف پلی-آنیلیننانوکامپوزیت پلی
نشان   ،1مقایسه دو نمودار شکل  با .است ساختار بلوري

دهد که قله مربوط به فاز بلوري پلی آنیلین در می
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°23=θ2  تغییر نکرده است ولی الگوي پراش اشعه ایکس

پالتین داراي سه قله -آنیلینمربوط به نانوکامپوزیت پلی
مشاهده شده   θ2=69°و  θ2 ، °44=θ2=39° بلوري در

  .است) 322( و )200( ،)111( ط به  سطوح است که مربو

 
آنیلین و نانوکامپوزیت پلی : الگوي پراش اشعه ایکس پلی1شکل 
 پالتین-آنیلین

به دهد که ذرات پالتین الگوي به دست آمده نشان می
) در ماتریس FCCپر ( وجوه ساختار مکعبی مرکز صورت

-ایکس پلی هاي تیز در پراش  پرتوقله .آنیلین هستندپلی
به  کامپوزیت در که پالتین دهدمی پالتین نشان-آنیلین

 Ptهاي کریستال اندازه متوسط .صورت نانو کریستال است
میانگین مقدار  محاسبه شد و شرر معادله از استفاده با

برابر ) 322) و (200)، (111براي فاز بلوري (ها تقریبی آن
nm 11 .شد  

پلی آنیلین و نانوکامپوزیت تصویر میکروسکوپ الکترونی 
آورده شده است. همانطور  2پالتین در شکل -پلی آنیلین

شود نانوذرات کروي پالتین در سطح که مشاهده می
آنیلین به طور یکنواخت پراکنده شده اي از پلیزنجیره

 . است
آنیلین و پلی نمودار جریان ولتاژ نانوکامپوزیت پلی ،3شکل

-مشاهده می وضوح به دهد کهیپالتین را نشان م-آنیلین
-تابع خطی از جریان آنیلین شود مقاومت الکتریکی پلی

پالتین به -آنیلینولتاژ است ولی براي نانوکامپوزیت پلی
آنیلین با دلیل وجود نانوذرات پالتین در ماتریس پلی

-جریان به طور غیر خطی افزایش پیدا می ،افزایش ولتاژ
ماالً به دلیل این است که  کند که این رفتار غیرخطی احت

بارهاي نزدیک به خود را به دام باردار، نانوذرات پالتین 
انداخته و باعث حرکت تصادفی در مسیري غیر از مسیر 

شوند، که این خود احتماالً مسیري واقعی خود می
-ها در مسیر عادي الکترونتر براي حرکت الکترونمناسب

رون در سطح انرژي ها خواهد بود و یا به عبارتی الکت
 .شوندتري هدایت میپایین

 

-) پلی آنیلینb) پلی آنیلین، aنانوکامپوزیت  SEM: تصویر 2شکل 
 پالتین

 

ولتاژ، نشان داد که  -نتایج به دست آمده از نمودار جریان
-آنیلینرسانندگی الکتریکی متوسط نانوکامپوزیت پلی

بوده  S/cm 50ولت برابر  1پالتین در ولتاژهاي کمتر از 
 است. s/cm 28که مقدار آن براي پلی آنیلین  

-ولتاژ نانوکامپوزیت پلی آنیلین و پلی آنیلین-: نمودار جریان3شکل  
 پالتین

 

آنیلین و پلی نانوکامپوزیت پلی UV-Vis، طیف 4در شکل 
دهد که یک باند جذبی در پالتین را نشان می-آنیلین

ر طول موج    و باند جذبی دیگر د nm 330طول موج 
nm 610 تر به انتقاالت وجود دارد. جذب طول موج کوتاه

*π-π  حلقه بنزنوئیدي و جذب طول موج باالتر به انتقال
شده بنزنوئیدي از باالترین اوربیتال مولکولی اشغال

(HOMO)  ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده به پایین
ابراین شود. بن) نسبت داده می (LUMOحلقه کینوئیدي 
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حضور دو پیک به وجود دو حلقه نامعادل در زنجیر 
شود. باند جذبی موجود در طول پلیمري نسبت داده می

حتی بعد از افزودن نانوذرات پالتین به   nm 330موج 
ماند. بنابراین این باند جذبی باید از آنیلین باقی میپلی

 .]4[ انتقاالت حلقه بنزنوئیدي ایجاد شده باشد

 
 پالتین-نانوکامپوزیت پلی آنیلین و پلی آنیلین UV-Visطیف  :4شکل

لذا رابطه   داراي گاف انرژي مستقیم است. آنیلینپلی
 )  با گاف انرژي بصورت زیر است.αضریب جذب (

)2( /( )gh h Eα υ υ= − 1 2 
)بنابراین مقادیر  )t hα υ  t که خطی استhυبر حسب 2

αبه ازاء   Eg مقدار وضخامت الیه است  = o  مشخص
به  eV 81/1و eV  93/1شود. مقادیر گاف انرژيمی

 پالتین-پلی آنیلین و نانوکامپوزیت پلی آنیلینترتیب براي 
آمد. افزایش بدست   5با توجه به شکل محیط  يدر دما

سبب کاهش گاف انرژي شده که این نانوذرات پالتین 
  ضریبتغییرات . سازگار است ]5[نتیجه با مرجع 

 6مطابق شکل بر حسب انرژي نور تابیده شده خاموشی 
  است.

 
)تغیرات : 5 شکل )t hα υ نانوکامپوزیت پلی  براي hυبر حسب 2

 پالتین-آنیلین و پلی آنیلین

 
نانوکامپوزیت پلی آنیلین و پلی تغیرات ضریب خاموشی  : 6شکل 
 طول موجحسب   بر پالتین-آنیلین

 گیري نتیجه -4

پالتین به نسبت -آنیلین پلی و آنیلین نانوکامپوزیت پلی
در خارج از محل  % نانوذرات پالتین به روش سنتز5وزنی 

داد نشان  X اشعه پراش .ماتریس پلیمري  تهیه شد
با  .بلوري شده استپالتین -نیلیننانوکامپوزیت پلی آ

 شکل) SEMاستفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(
آنیلین را توزیع یکنواخت نانوذرات پالتین در پلی کروي و

کند. مقاومت الکتریکی نانوکامپوزیت با افزایش تأیید می
که با افزایش کند به طورينانوذرات پالتین کاهش پیدا می

رسانندگی الکتریکی  ،اتریس پلیمري% وزنی پالتین به م5
رسید. نتایج به دست آمده از طیف جذب  S/cm 50آن به 

اپتیکی نشان داد که با افزایش نانوذرات پالتین به ماتریس 
کاهش  eV 81/1گاف انرژي آن به  ،آنیلینپلیمري پلی

یافت و ضریب خاموشی نیز با همان نسبت بر حسب طول 
 کند. پیدا می موج نور تابیده شده افزایش
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