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nu metódu používame štvorbodovú metódu van der Pauwa. Pozorujeme star-
nutie vzoriek s odstupom približne jedného roka. Z teplotných charakteristík
určujeme mikroskopický model transportu náboja. Merania konduktivity sú
doplnené napäťovými závislosťami prúdu meranými dvojbodovou metódou.
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Abstract: In the present work we study DC conductivity of polymers, in
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Kapitola 1

Vodivé polyméry

1.1 Vodivosť

Elektrické vlastnosti látok sú charakterizované ich vodivosťou G resp.
elektrickým odporom R, ktorý je reciprokou hodnotou vodivosti. Elektrická
vodivosť vyjadruje schopnosť transportu nositeľov náboja v danej látke. Jej
jednotkou je siemens [S]. Pre praktické účely sa však zavádza merná vodivosť
(konduktivita) σ s jednotkou siemens na meter [Sm−1]. Vhľadom na veľkosť
tejto veličiny sú látky tradične rozdelené na vodiče, polovodiče a izolátory.
Hodnoty sa líšia podľa rôznych autorov. Podľa [1, s.112] sa za vodič považuje
látka, ktorá vykazuje mernú vodivosť väčšiu ako niekoľko tisíc Scm−1, pre
izolátor je typická hodnota menšia ako 10−12 Scm−1 a vodivosť polovodičov
sa pohybuje niekde medzi týmito hodnotami. Na vodivosť je možné pozerať
aj z pohľadu teplotnej závislosti. V prípade, že vodivosť klesá s rastúcou
teplotou, hovoríme, že materiály majú kovový charakter, v opačnom prípade
hovoríme o polovodičovom charaktere.

1.2 Vodivosť v polyméroch

Vo fyzike pevných látok bol pre tradičné vodiče (kovy) a polovodiče do
značnej miery vypracovaný teoretický popis v podobe pásovej teórie. Pohyb
skoro voľných elektrónov v periodickom potenciále kryštálovej mriežky je po-
písaný Blochovou funkciou. Vodivosť polymérov sa však touto teóriou nedá
vysvetliť, pretože vodivé polyméry sú väčšinou dlhé reťazce, ktoré je možné
považovať za jednorozmerné [1, s.10]. Táto jednodimenzionalita spôsobuje,
že v prípade akejkoľvek poruchy dochádza k lokalizácii elektrónových sta-
vov. Za predpokladu, že v reťazci je vždy nejaká porucha teda nie je možné
použiť Blochov teorém [1, s.124].
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Nutnou podmienkou pre elektrickú vodivosť polymérov je prítomnosť
konjugovanej dvojitej väzby. Polyméry sú tvorené z reťazcov rovnakých sta-
vebných jednotiek, v ktorých sú delokolizované π-elektróny, pochádzajúce
od dvojitých väzieb, tvoriace energetické pásy. To znamená, že v ideálnom
prípade je polymér nevodivý, pretože má úplne zaplnený valenčný π-pás a
prázdny vodivostný π∗-pás1 [2]. Vznik týchto pásov je práve dôsledkom strie-
dania dvojitej a jednoduchej väzby. Toto striedanie je spôsobené Peierlso-
vým prechodom zo stavu delokalizovaných elektrónov ako následok elektrón-
fonónovej interakcie (pri zanedbaní elektrón-elektrónového pôsobenia) [1,
s.82-83]. Peierlsov prechod vysvetľuje nestabilitu reálnych jednorozmerných
kovov (akým je napr. trans-polyacetylén, ktorý v ideálnom stave má po-
lovične zaplnený π-pás) a v neutrálnom stave im predurčuje polovodičový
charakter [3]. Pri príprave vodivého polyméru je nutné štruktúru úplne za-
plneného valenčného pásu a prázdneho vodivostného pásu narušiť.

1.3 Mechanizmus transportu náboja

Ako sme vyššie uviedli, v základnom stave ideálneho polyméru s konju-
govanými dvojitými väzbami vzniká zakázaný energetický pás medzi úplne
obsadeným valenčným a prázdnym vodivostným pásom. V skutočnosti sa
pri syntéze polymérov vždy objaví nejaká porucha tohto usporiadania. V
prípade, že sa niektorá dvojitá väzba rozštiepi a uhlíky ostanú viazané iba
jednoduchou, ostanú na týchto uhlíkoch dva nespárované elektróny, ktoré
energeticky spadajú do zakázaného pásu. Tieto poruchy striedania jednodu-
chej a dvojitej väzby nazývame solitónmi, čo sú tzv. kvazičastice zodpoveda-
júce šíreniu nedisperzných vĺn v reťazci (tieto vlny sú riešením nelineárnych
diferenciálnych rovníc pre pohyb v neparabolickom potenciále). Solitóny sa
môžu po reťazci pohybovať, tým že nespárovaný elektrón vytvorí väzbu s
elektrónom v najbližšej dvojitej väzbe a tam vznikne nový nespárovaný [88-
93]. Nejde teda o prenos náboja vlastným pohybom elektrónov, ale zmenou
polohy defektu konjugácie väzieb. Náboj nepárového elektrónu kompenzuje
náboj kladného iónového jadra a teda hovoríme o neutrálnom solitóne [1,
s.96]. V skutočnosti nie je možné považovať solitón za striktne lokalizovaný
v mieste zániku dvojitej väzby, pretože rozloženie náboja i spinu je rozmies-
tené v oblasti niekoľkých atómov uhlíka (pre trans-polyacetylén sa udáva 7)
[3]. Solitóny môžu byť elektricky nabité, pretože v chemických reakciách sa
oxidačné a redukčné procesy prejavia najprv na týchto neviazaných elektró-
noch [2].

1v chémii sa stavy elektrónov popisujú termínmi HOMO - Highest Occupied Molecular
Orbital a LUMO - Lowest Unoccupied Molecular Orbital
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Koncentrácia solitónov v polymérnom reťazci je prirodzene nízka. Na
zväčšenie vodivosti je potrebné ju zvýšiť, lebo pri ich dostatočnom množstve
v reťazci zaniká vďaka vzájomnej interakcii ich energetických stavov zakáza-
ný pás energií medzi valenčnou a vodivostnou vrstvou [1, s.127]. Tento efekt
je možné dosiahnuť tzv. dopovaním [1, s.97-99]:

• chemické dopovanie – prebieha redoxná reakcia (oxidácia alebo reduk-
cia) medzi dopantom a polymérom a na rozdiel od dopovania v polovo-
dičových kryštáloch, kde dochádza k substitúcii pôvodných atómov v
kryštálovej mriežke prímesovými atómami, sa mení chemické zloženie
polyméru. Pre odstránenie nehomogenít v dopovaní sa používa tzv.
elektrochemické dopovanie, kde je jeho rovnomernosť zaručená použi-
tím elektródy a stupeň je daný napätím.

• fotogenerácia – fotóny excitujú elektróny v dvojnásobnej väzbe do
vodivostného pásu, tým vzniká v pôvodnom valenčnom páse diera a
po ustálení väzieb vzniká pár kladne a záporne nabitého solitónu.

• nábojová injekcia – vložením reťazca medzi elektródy z vhodného kovu
a priložením napätia prechádzajú elektróny z jednej katódy na poly-
mérny reťazec v oblasti energií vodivostného pásu a naopak z valenč-
ného pásu sú elektróny emitované smerom k druhej elektróde. Podobne
ako v prípade fotogenerácie vznikajú solitóny z páru vodivostného elek-
trónu a diery.

Spomínali sme, že pohyb solitónu je zmena partnera s ktorým elektrón
v danom okamihu vytvára väzbu. Napríklad vodivosť trans-polyacetylénu
je spôsobená prítomnosťou neutrálnych solitónov v reťazci, čo je dané jeho
degenerovaným základným stavom, tzn. obidve usporiadania (obr. 1.1) sú
energeticky rovnocenné. Z ostatných polymérov má väčšina nedegenerované
základné stavy, to znamená, že rôzne usporiadania dvojitých a jednoduchých
väzieb (chinoidná a aromatická štruktúra na obr. 1.2) sa energeticky líšia.
Tento rozdiel medzi energiami stavov má za následok predurčený pohyb kon-
jugačného defektu takým spôsobom, aby sa menil stav s vyššiou energiou
na stav s nižšiou, ktorý je stabilnejší (v tomto prípade chinoidná na aro-
matickú) [1, s.100]. Avšak ako sme sa už zmienili, na vodivosť polymérov
je potrebné konjugačné poruchy udržať, preto sa daný polymér stane vodi-
vým iba vtedy, ak budú v reťazci také páry solitónov, ktoré pri vzájomnom
stretnutí danom predurčeným pohybom nemôžu rekombinovať. Takéto uspo-
riadania skutočne existujú. Príslušné kvazičastice sú nazývané polarónmi, ak
je v reťazci neutrálny a nabitý solitón, resp. bipolarónmi, ktoré sú tvorené
dvoma solitónmi s rovnakým nábojom [1, s.100].

V dopovaných polyméroch napriek možnej vysokej koncentrácii nosite-
ľov náboja je vodivosť ovplyvnená ich priestorovou lokalizáciou. Jej príčinou
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Obr. 1.1: Degenerovaný stav polyacetylénu

Obr. 1.2: Nedegenerované stavy: vyššie chinoidná, nižšie aromatická štruk-
túra

môže byť existencia usporiadaných oblastí striedajúca sa s oblasťami neu-
sporiadanými alebo fibrilárna povaha polymérov [4, s.354]. Takisto poruchy
periodicity mriežky vedú k rozptylu nositeľov náboja a ich následnej lokalizá-
cii [1, s.123]. Iným typom priestorovej lokalizácie je Coulombické uväznenie
nabitého solitónu v polaróne, spôsobené prítomonosťou dodaného iónu z che-
mického dopovania. Neutrálny solitón sa môže pozdĺž reťazca pohybovať [1,
s.126].

Na vysvetlenie mechanizmu polovodičovej vodivosti a jej teplotnej závislo-
sti bolo vypracovaných niekoľko modelov. Model známy pod názvom VRH (z
angl. variable range hoping), používa predstavu, že elektróny môžu preska-
kovať medzi rôzne priestorovo rozmiestnenými lokalizovanými energetickými
stavmi v zakázanom páse. Jednotlivé stavy sú lokalizované v prípade, že sa
navzájom energeticky líšia natoľko, že spolu neinteragujú [5]. Tento mecha-
nizmus nazývaný preskoková vodivosť, je schematicky znázornený na obr.
1.3. K preskoku na vyššiu energetickú hladinu pomáha interakcia s fonónmi
(na rozdiel od kovov, kde kmity mriežky priespievajú k vzniku Ohmického
odporu). Ak uvážime, že kryštál nie je dokonale jednorozmerný (tzv. kvazi-
jednorozmerný), tak sú možné preskoky nositeľov náboja takisto medzi jed-
notlivými reťazcami, ak je to energeticky výhodnejšie, ale tieto pohyby sa
realizujú s menšou pravdepodobnosťou [4, s.356]. Charakteristická teplotná
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závislosť pre daný neusporiadaný systém je popísaná vzťahom [1, s.138-139]:

σ = σ0exp[−(T0/T )γ] (1.1)

kde parameter T0 je závislý na dimenzionalite systému a pre kvazijednoroz-
merné polyméry je daný:

T0 = 16/[kBN(EF )Lz] (1.2)

kde kB je Boltzmannova konštanta, L je dĺžka lokalizácie, z je počet najb-
ližších susedných reťazcov a N(EF ) je hustota stavov pri Fermiho energii.
Predexponenciálny faktor σ0 je daný:

σ0 = e2N(EF )Rνph (1.3)

kde R je preskoková vzdialenosť medzi dvoma stavmi a νph je frekvencia
fonónov. Exponent γ v (1.1) súvisí s dimenzionalitou d systému vzťahom:

γ =
1

1 + d
(1.4)

a v prípade kvazijednorozmerných polymérov γ nadobúda hodnotu 1/2.

Obr. 1.3: Preskoková vodivosť, prevzaté z [1, s.138]
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Pre popis mechanizmu vodivosti polymérov však model VRH nie je vždy
dostačujúci pretože exponent γ s hodnotou 1/2 sa vyskytuje aj u polymérov,
kde neexistuje preferovaný smer pohybu náboja, ako to tento model predpo-
kladá. Exponenciálna závislosť vodivosti na teplote s hodnotou exponentu
1/2 však vychádza aj z iných modelov zahrňujúcich napr. interakciu medzi
nábojmi, či uvažujúcich preskoky medzi polarónovými klastrami [2].

Okrem modelu preskokovej vodivosti existuje iný, principiálne odlišný,
mechanizmus prenosu náboja, ktorý vysvetľuje polovodičovú vodivosť do-
povaných polymérov. V tomto prípade nepredpokladáme lokalizované ener-
getické stavy elektrónov. Práve naopak, v [6] sa uvažujú vodivé oblasti de-
lokalizovaných elektrónov (ktoré sa môžu pohybovať voľne) oddelené nevo-
divými miestami, predstavujúcimi potenciálové bariéry pre prechody me-
dzi jednotlivými vodivými oblasťami. Ďalším predpokladom je, že tunelový
prechod medzi dvoma blízkymi vodivými časťami je kvôli exponenciálnemu
úbytku pravdepodobnosti s ich vzájomnou vzdialenosťou nezanedbateľný iba
na malom povrchu, ktorým sú vodivé oblasti najbližšie pri sebe (ilustrované
na obr. 1.4). Koncentrácia elektrónov na týchto povrchoch je ovplyvnená ich
tepelným pohybom a preto tam vznikajú fluktuácie napätia. Z tohto dôvodu
sa tento model mechanizmu vodivosti nazýva fluktuačne-podnietená tune-
lová vodivosť (z angl. fluctuation-induced tunneling conduction - FIT). Pri
teoretickom odvodení v [6] sa tunelový prechod aproximuje doskovým kon-
denzátorom a rezistormi (obr. 1.4). Samotný teplotne aktivovaný tunelový
prechod má pri nízkych teplotách zanedbateľný vplyv. Pri aproximácii po-
tenciálovej bariéry parabolickým potenciálom nadobúda teplotná závislosť
tvar [6]:

σ = σ0exp(−
T1

T + T0
) (1.5)

kde pre T << T0 prechádza vodivosť na teplotne nezávislú ako je vidieť zo
vzťahov pre parametre T0 a T1:

T0 =
2uε0
πχwkB

(1.6)

T1 =
uε20
kB

(1.7)

kde ε0 zodpovedá veľkosti elektrického poľa potenciálovej bariéry, w je vzdia-
lenosť vodivých zŕn, u je mierou objemu prechodu, χ je konštanta tunelového
javu a kB je Boltzmannova konštanta. Slabá teplotná závislosť predexponen-
ciálneho faktora σ0 je zanedbateľná.

Okrem teplotnej závislosti tento model prenosu náboja medzi vodivými
zrnami umiestnenými v nevodivých oblastiach predpokladá aj závislosť na
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elektrickom poli pri nízkych teplotách danú vzťahom [7]:

jH = j0exp(−
T1

T + T0
(
εA
ε0
− 1)2) (1.8)

kde parameter εA predstavuje aplikované elektrické pole.

Obr. 1.4: Teplotne indukovaný tunelový prechod medzi vodivými zrnami, pre-
vzaté z [6]

Pre overenie teoretických modelov mechanizmu prenosu náboja je nutné
okrem merania jednosmernej vodivosti experimentálne skúmať ďalšie fyzi-
kálne vlastnosti. Ako uvádza [8], odlíšiť preskokovú vodivosť od pásovej sa
s výhodou dá pomocou merania dielektrickej permitivity a frekvenčnej zá-
vislosti vodivosti, pretože sú pre oba mechanizmy výrazne odlišné. Často
skúmané sú magnetické vlastnosti vyplývajúce z existencie spinu nositeľov
náboja či optická aktivita polymérov. Na skúmanie štruktúry sa používajú
rôzne difrakčné metódy [2].

1.4 Vodivé polyméry v praxi

Vodivé polyméry majú v praktickom živote rozsiahle využitie, avšak v
súčasnosti sa nepredpokladá, že by mali nahradiť tradičné vodiče či polovo-
diče. Viac pravdepodobné je ich rozšírenie na trhu ako doplnok ku doteraz
používaným materiálom a to najmä v oblastiach, kde ich môžu v kombinácii
s inými fyzikálnymi vlastnosťami výrazne predčiť. Príkladom použitia vo-
divých polymérov je elektromagnetické tienenie bežných elektronických sú-
čiastok používaných v domácnostiach, kde najlepšou cestou sa javí byť ich
kombinácia s nevodivými polymérmi. Dominujúce postavenie v ich využití

11



má však káblový priemysel, kde ich využitie spočíva v možnosti eliminovať
poruchy potenciálu na hranách káblov. Ďalšie možné aplikácie sú ochrana
proti statickým výbojom, elektródy do elektrochemických článkov, v elektro-
chemických senzoroch, solárnych článkoch či OLED diódach [1, s.215-230].
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Kapitola 2

Metódy merania vodivosti

2.1 Úvod

Ako sme uviedli na začiatku predošlej kapitoly, vodivosť je prevrátená
hodnota elektrického odporu a meranie vodivosti vzorky prechádza na mera-
nie jej odporu. V súčasnosti nato existuje niekoľko metód, pričom sú známe
kontaktné i bezkontaktné spôsoby prinášajúce svoje výhody aj nevýhody. Na
presnosť meraného odporu má v danom experimentálnom usporiadaní vplyv
niekoľko parametrov, akými sú rozmery vzorky, najmä hrúbka t, od ktorej
merný odpor priamo závisí, usproriadanie kontaktov v prípade štvorbodo-
vej metódy, samotný prúd, ktorý tečie v danom usporiadaní, pretože môže
vyvolať vzrast odporu s rastom teploty alebo dodaných menšinových či väč-
šinových nositeľov náboja. Pri výbere určitej metódy je nutné brať do úvahy
tvar či anizotropiu materiálu, rozsah vodivosti, vlastný odpor kontaktov, či
požiadavku na neporušenie skúmaného materiálu [9].

2.2 Kontaktné meracie metódy

Medzi najjednoduchšie metódy patrí tzv. dvojbodová, kde sa používajú
obidva kontakty súčasne na meranie prúdu aj napätia. Táto metóda patrí
medzi najnevýhodnejšie, pretože okrem samotného odporu vzorky existujú
odpor kontaktu Rc a odpor Rsp súvisiaci so šírením prúdu medzi vzorkou a
kontaktom, ktoré navyše nemôžu byť odmerané separátne [9, s.3].

V prípade štvorbodovej metódy dva kontakty prislúchajú meraniu prúdu
a dva napätiu, pri ktorého meraní sa predpokladá dostatočne veľký odpor,
preto je prúd prechádzajúci nimi zanedbateľný a nie je potrebné určovať
pri nich parazitné odpory uvedené vyššie, čo má za následok elimináciu
parazitného odporu súvisiaceho so šírením prúdu z vodiča na vzorku. Pre
tento spôsob uvádza [9, s.8] vzťah:
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ρ = 2πsF (V/I) (2.1)

kde F je korekcia na konečné rozmery vzorky.

Ďalšou metódou je metóda van der Pauwa, ktorá je vhodná najmä pre
vzorky nepravidelného tvaru. Spočíva v umiestnení bodových kontaktov po
obvode vzorky ľubovoľného tvaru, pričom ďalším predpokladom na jej po-
užitie je rovnomerne hrubá vzorka bez izolovaných dier alebo iných porúch
spojitosti na povrchu (obr. 2.1). V [10] je použitím základných úvah z elek-
trodynamiky odvodený vzťah pre merný odpor:

exp(−πRAB,CDd/ρ) + exp(−πRBC,DAd/ρ) = 1 (2.2)

kde d je hrúbka vzorky, RAB,CD je odpor, ak prúd prechádza bodmi A,B
a napätie je merané v bodoch C,D. Pomocou konformných zobrazení bol
tento vzťah zovšeobecnený pre ľubovoľný tvar vzorky. Pre symetrický tvar
je rezistivita určená:

ρ = πt
RAB,CD

ln(2)
(2.3)

kde t je hrúbka vzorky a RAB,CD je odpor vzorky, ak prúd je meraný na
kontaktoch A,B a napätie na C,D. Oproti štvorbodovej metóde má táto me-
tóda výhodu, lebo kontakty nie sú zarovnané v jednej línii a je možné merať
odpor na menších vzorkách [9, s.15].

Obr. 2.1: Metóda Van der Pauwa pre vzorku ľuboľného tvaru

2.3 Bezkontaktné meracie metódy

V prípade, že je nevýhodné merať elektrický odpor kontaktnými metó-
dami (napr. nežiadúce poškodenie vzorku) je možné merať aj bezkontakt-
nými metódami, napr. pomocou vírivých prúdov, ktoré vznikajú pri použití
oscilujúceho magnetického poľa alebo meraním parametrov rezonancie mik-
rovlnného žiarenia [9, s.35-41]. V našej práci však bezkontaktné metódy
nepoužívame, preto sa nimi nebudeme ďalej podrobnejšie zaoberať.
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Kapitola 3

Polyanilín

Polynanilín (PANI) ako polymérny produkt anilínu, ktorý sa skladá z
tisícov anilínových monomérnych jednotiek, patrí medzi prvé syntetické po-
lyméry a bol študovaný už v 19. storočí. Dá sa pripraviť v mnohých for-
mách [2]. Jeho molekulová hmotnosť pri izbovej teplote je 104, ale závisí na
podmienkach, pri ktorých došlo k polymerizácii. Zníženie teploty, pri kto-
rej anilín polymerizuje, zvyšuje molekulovú hmotnosť PANI [11]. Polyanilín
popri dlhej dobe štúdia, ktorá mu bola venovaná od dôb jeho prvej prípravy
zaujal aj v oblasti vodivých polymérov svojími vhodnými vlastnosťami ako
sú jeho priamočiara polymerizácia s vysokým výťažkom, vysoká stabilita a
finančná nenákladnosť anilínových jednotiek [3].

Polyanilínová báza je pôvodne nevodivá, jej charakteristické sfarbenie
je modré. Konjugáciu dvojitých väzieb zabezpečuje voľný elektrónový pár
na dusíku. Vodivosť v rozmedzí niekoľkých rádov je možné meniť dopova-
ním, v tomto prípade tzv. protonáciou, čo je reakcia s organickou alebo
anorganickou kyselinou, pričom sa nemení počet elektrónov v reťazci. Voľný
elektrónový pár na dusíku sa rozdelí, jeden elektrón ostáva nespárovaný a
druhý zmení chinoidnú štruktúru na aromatickú. Následným rovnomerným
prerozdelením tohto usporiadania pozdĺž polymérneho reťazca vzniká pola-
rónová štruktúra, ktorá je zodpovedná za vodivosť dopovaného polyanilínu
[2]. Tento prechod od nevodivej formy k vodivej je ilustrovaný na obrázku
3.1. Okrem protonácie emeraldinovej bázy je možné vodivú formu polyani-
línu pripraviť chemickou či elektrochemickou oxidáciou leukoemeraldinovej
bázy [3]. Podrobnejšie postupy prípravy rôznych foriem polyanilínu však vy-
bočujú nad rámec tejto štúdie.

Jednou z mnohých foriem je polyanilín hydrochlorid (PANI/HCl), ktorý
je možné s takmer 100% výťažkom pripraviť za laboratórnej teploty v kyslom
vodnom prostredí exotermickou oxidáciou anilín hydrochloridu peroxydvojsí-
ranom amonným - obr. 3.2. Táto reakcia navyše prebieha vo vzduchu [2].
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Práve polyanilín hydrochlorid tvorí jadro našej štúdie v kapitole 4. Od do-
pantu závisí aj morfológia vzorky. Napr. kyseliny sírová a chlorovodíková
spôsobujú granulárnu štruktúru, kyseliny octová a jantárová nanotubulárnu
štruktúru [12].

Obr. 3.1: Vznik polarónovej štruktúry PANI, prevzaté z [2]

Obr. 3.2: Oxidácia anilínu peroxydvojsíranom amonným, prevzaté z [2]
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Kapitola 4

Experiment

4.1 Experimentálne usporiadanie

Pre meranie vodivosti polyanilínu sme použili metódu van der Pauwa,
ktorá má, ako sme uviedli v kapitole č. 2, niekoľko výhod oproti dvojbodovej
metóde či štvorbodovej metóde založenej na umiestnení kontaktov v jednej
línii.

Na meranie napätia sme používali multimeter Keithley, ako napájanie
bol použitý zdroj 237 High voltage source measure unit Keithley. Data boli
zbierané a spracovávané počítačom, ktorý bol vybavený príslušným progra-
mom.

V prípade merania rezistivity vo vákuu, či teplotnej závislosti sme používa-
li rotačnú vývevu, pomocou ktorej bol dosiahnutý tlak v priestore vzorky v
rozmedzí 5-10 Pa. Meranie prebiehalo v kryostate VNF-1001, ktorý umož-
ňuje chod merania pri teplotnom intervale 78-325 K, pričom pri vyčerpaní je
možné teplotu ešte znížiť pod hodnotu kvapalného dusíka. V kryostate bola
vákuovo oddelená trubica, do ktorej sme vkladali držiak so vzorkou a štyrmi
kontaktmi, a dusíková nádrž [13]. Teplota bola automaticky kontrolovaná
na dvoch miestach pomocou 332 Temperature controler LakeShore. Teplotu
vzorky sme snímali termočlánkom zloženým z medi a konštantánu. Tlak bol
meraný pomocou prístroja Pirani vacuum gauge VPR1.

Pri meraní napäťových závislostí prúdu sme namiesto štvorbodovej me-
tódy použili dvojbodovú. Ako zdroj napätia slúžil Keithley 230 Programam-
ble voltage source. Na meranie boli použité multimetre Keithley 195A Di-
gital multimeter, Keithley 6485 picoampermeter a 6517 electrometer/high
rezistance system. Meranie prebiehalo v kryostate VNF-100.

1vyrobený v Janis research co.
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4.2 Výsledky merania a diskusia

V tejto práci sa zaoberáme štúdiom mernej elektrickej vodivosti (kon-
duktivity) σ polyanilínových tabletiek, ktoré vznikli lisovaním práškového
polyanilínu vo vákuovom lise pri rozličnom tlaku. Vzorky boli pripravené na
ÚMCH AV ČR2 polymerizáciou anilínu. Tabletky majú priemer cca 13 mm.
Bežný lisovací tlak je 700 MPa, stupeň dopovania je maximálny, tj. všetky
imínové dusíky sú protonované [14]. Ako sme uviedli v predošlej kapitole,
dopovaná kyselina má vplyv na morfológiu polyanilínu. Z tohto dôvodu boli
na ÚMCH AV ČR ako dopanty použité rôzne organické či anorganické ky-
seliny ako kyselina jantárová, octová, chlorovodíková, sírová a voda. My sa
zaoberáme vplyvom týchto kyselín na rezistivitu. Hrúbky t tabletiek boli
prevzaté z [15] a sú uvedené v tabuľke 4.1, pričom pre každý typ sú dve série
vzoriek (rozlišené indexami). Stĺpec p slúži na označenie vzoriek a vyjadruje
lisovaciu záťaž v tonách, ktorá je v poslednom stĺpci prevedená na lisovací
tlak v MPa.

kyselina t1[cm] t2[cm] p p[MPa]
Chlorovodíková 0,1559 0,1643 0,5 50
Chlorovodíková 0,1361 0,1321 1 100
Chlorovodíková 0,1276 0,1317 1,5 150
Chlorovodíková 0,1190 0,1247 2 200
Chlorovodíková 0,1217 0,1227 3 300
Chlorovodíková 0,1199 0,1208 4 400
Chlorovodíková 0,1269 0,1162 6 600
Chlorovodíková 0,1288 0,1228 8 800
Chlorovodíková 0,1273 0,1243 10 1000

Sírová 0,1183 0,1206 700
Jantárová 0,1268 0,1201 700

Octová 0,1188 0,1107 700
Voda 0,1206 0,1168 700

Tabuľka 4.1: Rozmery polyanilínových tabletiek prevzaté z [7]

V tabuľke 4.2 uvádzame namerané hodnoty rezistivity štorbodovou metó-
dou van der Pauwa pri izbovej teplote a atmosferickom tlaku pre jednotlivé
vzorky líšiace sa dopovanou kyselinou. Hodnoty sa pre jednotlivé kyseliny
rádovo líšia, najväčšiu rezistivitu má podľa očakávania polyanilín dopovaný

2Ústav makromolekulární chemie Akademie věd, Praha
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vodou, ktorá je známa ako slabá anorganická kyselina. Naopak kyselina sí-
rová zvyšuje vodivosť polyanilínu najviac. Zároveň pozorujeme, že hodnoty
rezistivity sa pri rôznych meracích prúdoch líšia minimálne. Z uvedeného
vyplýva, že v tomto rozmedzí, pri danom tlaku a teplote, je možné považo-
vať materiál za ohmický a pri porovnávaní výsledkov nemá rôzna hodnota
meracieho prúdu výrazný vplyv.

I[mA] ρ1 [Ωcm] ρ2 [Ωcm] kyselina
0,1 1,2 1,3
0,5 1,2 1,3 sírová
1,0 1,2 1,3

0,01 84 73
0,05 84 72 jantárová
0,1 84 72

0,01 85 54
0,05 86 54 octová
0,1 86 54

0,01 604 325
0,05 605 325 voda
0,1 606 325

Tabuľka 4.2: Rezistivita pre polyanilín dopovaný rôznymi kyselinami

Štvorbodovou metódou van der Pauwa bola zistená závislosť rezistivity
na lisovacom tlaku pri izbovej teplote pre sériu vzoriek dopovaných kyseli-
nou chlorovodíkovou. Výsledky sú zobrazené na obr. 4.1, kde pre jednotlivé
vzorky vynášame priemernú hodnotu z meraní pri troch rôznych prúdoch,
kde rozdiel rezistivity vzhľadom na prúd činí znova menej ako 1%. Name-
rané hodnoty porovnávame s hodnotami rezistivity prevzatými z [15]3.

Na obr. 4.1 je možné pozorovať nárast odporu s odstupom času, t.j. star-
nutie vzorky má vplyv na elektrické vlastnosti. Dôvodom zvyšovania odporu
môže byť porušenie štruktúry tvorenej iónovou väzbou medzi anión-mi (v
tomto prípade Cl−) a reťazcom PANI a to naviazaním aniónov na benzénové
jadro ako bolo pozorované v [16]. Závislosť na tlaku je výrazná do tlakov
spôsobených záťažou 3 až 4 ton, pri ďalšom zvyšovaní tlaku je jeho vplyv
na merný odpor minimálny. Hypotetickým dôvodom je väčšia mechanická
pružnosť pre silne stlačený materiál, ktorá spôsobí konečný stav s odporom
rovnakým ako majú medzné vzorky lisované pri 4 tonách. Medzná hodnota

3merané 15.2.2007
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lisovacieho tlaku bola pozorovaná aj v [17].
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Obr. 4.1: Závislosť rezistivity na lisovacej záťaži

Z obrázku 4.1 je ďalej vidieť, že odpor klesá s tlakom strmšie ako pri vzor-
kách starších. Navyše sa s časom zvyšuje rozptyl medzi hodnotami prislúcha-
júcimi rovnakému lisovaciemu tlaku. V súlade so [17], kde bola študovaná
závislosť merného odporu na dobe pôsobenia lisovaného tlaku predpokla-
dáme, že procedúra lisovania pre jednotlivé vzorky rovnakého tlaku mohla
mať nezanedbateľný vplyv na starnutie vzorky. Vzorku lisovanú pri šiestich
tonách neberieme do úvahy, jedná sa pravdepodobne o poškodený materiál.

Ďalej sa zaoberáme vybranými vzorkami (vyznačené aj na obr. 4.1) p1(1),
p1.5(2), p2(1), p3(2),p4(1), p10(2)4, kde skúmame vývoj rezistivity vo vákuu
ako aj teplotnú závislosť. Výsledky merania vo vákuu pre vzorku p1(1) sú
na obr. 4.2.

Prvé hodnoty sú merané za normálneho tlaku, rotačná výveva bola za-
pnutá v čase 512 s a po čase cca 1500 s sa tlak v aparatúre ustálil na
hodnotách okolo 10 Pa. Táto oblasť prechodu je na obrázku 4.2 charakte-
ristická prudkým nárastom odporu. Po ustálení tlaku odpor s časom stále
narastá, čo svedčí o značne dlhej reakčnej dobe vzorku na vyčerpanie do
vákua. Pre vylúčenie teplotnej závislosti je v grafe vynesená teplota vzorku,

4číslo označuje hodnotu lisovacej tiaže v tonách, zátvorka označuje sériu
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ktorá bola počas merania monitorovaná – od momentu zapnutia čerpania sa
menila minimálne. Usudzujeme, že vplyv fluktuácií teploty na rezistivitu je
zanedbateľný.
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Obr. 4.2: Závislosť rezistivity vo vákuu na čase pre p1(1)

Vývoj rezistivity vo vákuu sme skúmali aj pre ostatné vybrané vzorky,
výsledky sú uvedené na obr. 4.3 v podobe relatívneho nárastu merného elek-
trického odporu, kde rezistivitu vzťahujeme k prvej meranej hodnote ρ0. Me-
rací prúd bol približne 0,05 mA, dôvodom nízkeho prúdu bola minimalizácia
strát spôsobených Jouleovým teplom.

Je vidieť, že najväčšiu relatívnu zmenu vykazuje vzorka p1(1) lisovaná
najmenším tlakom a s rastúcou lisovacou záťažou táto zmena klesá. Za pred-
pokladu, že prechod do vákua má za následok odčerpanie molekúl vody z
PANI, môže dôjsť k nárastu rezistivity ako v prípade tenkých filmov poly-
anilínu s kovovým typom vodivosti, ktorý bol pozorovaný v [18]. Potom pre
slabšie stlačené vzorky by v princípe mohlo odčerpanie vody prebiehať radi-
kálnejšie a to do oblastí, kde zmena lisovacieho tlaku má markantný vplyv na
rezistivitu. Pre silne stlačené vzorky, ktorých merný odpor je približne rov-
naký, je aj jeho relatívna zmena pri vyčerpaní rovnaká. K detailnejšiemu po-
pisu sú však tieto merania nedostačujúce, bolo by potrebné študovať zmenu
mikroskopickej štruktúry pri rôznych lisovacích tlakoch, skúmať väčší šta-
tistický súbor, poprípade pozorovať vplyv doby lisovania.
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Obr. 4.3: Závislosť relatívnej zmeny rezistivity vo vákuu na čase pre vybrané
vzorky

Teplotnú závislosť vzoriek sme merali pri chladení kvapalným dusíkom a
následnom zahrievaní až do teplôt okolo 318 K. Výsledok merania pre vzorku
p1(1) je na obr. 4.4. V meraní počas chladenia sme neboli schopní dosiah-
nuť relevantné výsledky pre teplotu menšiu ako približne 100 K, kedy sa
rýchlosť chladenia stala ťažko ovládateľnou. Preto za vhodné dáta na ďalšie
spracovanie považujeme až výsledky merania pri zahrievaní, kde počiatočná
teplota bola menšia ako 70 K, t.j. pod teplotou kvapalného dusíka.
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Obr. 4.4: Teplotná závislosť zmeny rezistivity pre p1(1) pri chladení a výhreve

22



Spracovávané dáta pre rôzne lisovaný PANI/HCl zodpovedajúce výhrevu
boli merané pri prúde približne 0,5 mA. Výsledky uvádzame v tvare závis-
losti vodivosti na teplote, keďže pri fitovaní sa odvolávame na vzťahy 1.1
a 1.5 uvedené v tomto tvare. V grafe na obr. 4.5 je pre všetky vybrané
vzorky teplotná závislosť relatívnej zmeny mernej vodivosti (konduktivity)
vztiahnutej k hodnote σ80 pri teplote približne 80 K, ktorá bola zvolená ako
spoločná teplota, ktorej zodpovedali spoľahlivé výsledky pre uvedené vzorky.
Konduktivita s teplotou rastie, čo zodpovedá očakávanému polovodičovému
typu vodivosti. Z dôvodu nedostatočného počtu meraných vzoriek nie je
možné stanoviť tvar závislosti relatívneho nárastu konduktivity na tlaku,
preto sa obmedzujeme na kvalitatívny popis, t.j. pre vodivejšie vzorky je
relatívna zmena menšia. Znova pre vzorky p3(2) a viac stlačené je odpor
približne rovnaký, čo má vplyv aj na relatívnu zmenu, ktorú vykazujú pri-
bližne rovnakú. Pre podrobnejšiu analýzu by bolo vhodné pre každý lisovací
tlak odmerať viacero vzoriek.
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Obr. 4.5: Teplotná závislosť relatívnej zmeny konduktivity pre vybrané vzorky

Na obrázkoch 4.6 až 4.12 sú pre jednotlivé dáta fitované závislosti zodpo-
vedajúce modelu preskokovej vodivosti VRH (označený ako model1), ktorý je
daný vzťahom 1.1 a modelu FIT popísanému vzťahom 1.5 (označený ako mo-
del2), ktoré sú podrobnejšie rozobrané v kapitole 1. Ako sme vyššie uviedli,
spracovávali sme iba údaje z merania pri zahrievaní, na obr. 4.6 a 4.7 sú
výsledky pre vzorku p2(1).
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Obr. 4.6: Teplotná závislosť konduktivity pre p2(1) s detailom na oblasť níz-
kych teplôt, prvý výhrev
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Obr. 4.7: Teplotná závislosť konduktivity pre p2(1) s detailom na oblasť níz-
kych teplôt, druhý výhrev

Meranie sme vykonali dvakrát a skúmali sme vplyv procesu opätovného
chladenia a zahrievania na rezistivitu resp. na hodnoty fitovaných paramet-
rov. Grafy tiež ukazujú závislosť fitu na obore teplôt, ktoré sme vybrali.
Pre celý teplotný interval sa teoretická krivka pre oba modely odlišuje od
experimentálnych výsledkov v oblasti nízkych teplôt. Hranica leží niekde v
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okolí teploty 150 K. Teoretické modely však platia práve v oblasti nízkych
teplôt, kde fonóny resp. tepelný pohyb elektrónov stimulujú prenos náboja
a nepôsobia rušivo. Tento interval je však charakteristický pre daný mate-
riál a je preto náročné ho stanoviť. V našej práci túto oblasť odhadujeme
pomocou odklonu fitu pre celý teplotný interval od nameraných hodnôt, prí-
padne postupným fitovaním rôznych intervalov a pozorovaním spoľahlivosti
fitu. Výsledky pre ďalšie vzorky sú na obr. 4.8 až 4.12 a parametre fitovania
uvádzame v tabuľke 4.3.

Porovnaním koeficientu γ s možnými hodnotami plynúcimi zo vzťahu 1.4
je okamžite zrejmé, že model preskokovej vodivosti VRH je tomto prípade
neuspokojivý, pretože dáva fyzikálne neinterpretovateľné výsledky. Predpo-
kladáme teda platnosť modelu FIT. Z parametrov by v princípe bolo možné
určiť veľkosť potenciálovej bariéry resp. veľkosť vodivých oblastí, ak by sme
jeden z nich určili inou metódou. V skutočnosti majú fitované parametre skôr
orientačný charakter, pretože ako sme videli, menia sa značne so zahrieva-
ním či zmenou fitovaného intervalu teplôt. Napriek tomu by mali poskytovať
aspoň približnú predstavu napr. o medznej hodnote, kedy sa stáva tunelová
vodivosť teplotne nezávislou, ako o tom vypovedá parameter T FIT0 .
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Obr. 4.8: Teplotná závislosť konduktivity pre p1(1)
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Obr. 4.9: Teplotná závislosť konduktivity pre p1,5(2)
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Obr. 4.10: Teplotná závislosť konduktivity pre p3(2)
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Obr. 4.11: Teplotná závislosť konduktivity pre p4(1)
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Obr. 4.12: Teplotná závislosť konduktivity pre p10(2)
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Na potvrdenie vybraného modelu mechanizmu sme skúmali závislosť
elektrického prúdu na aplikovanom napätí ako priblíženie ku vzťahu 1.8.
Použiteľnosť nášho merania sa opiera o predpoklad, že prúd meraný bodo-
vou metódou je možné považovať približne za prúdovú hustotu v mieste
kontaktu, a že väčšina prúdu vo vzorke tečie priamo medzi bodovými kon-
taktmi, čo umožňuje merané napätie pokladať za mieru elektrického poľa.
Táto závislosť bola sledovaná napr. v [19], kde v istej oblasti napätí dochá-
dza k lineárnemu nárastu prúdu. Ako je vidieť z grafov na obr. 4.13 a 4.14,
aj v našom prípade takáto oblasť pre rôzne teploty skutočne existuje pri vyš-
ších hodnotách napätia. Z experimentálnych dôvodov nebolo možné overiť
závislosť ešte pre vyššie hodnoty. Napriek tomu v súlade s [19], pozorovaná
oblasť lineárnej odozvy môže byť ďalším indikátorom, že vodivosť v tejto
vzorke je dobre popísaná modelom FIT.
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Obr. 4.13: Závislosť prúdu na napätí pre p10(2), čiary zobrazujú približnú
oblasť linearity
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Obr. 4.14: Závislosť prúdu na napätí pre p1,5(2), čiary zobrazujú približnú
oblasť linearity

Rezistivitu vo vákuu a jej teplotnú závislosť sme merali aj pre polyanilín
dopovaný kyselinou sírovou (PANI/HS), octovou (PANI/AC), jantárovou
(PANI/SU) a vodou (PANI/W) a tieto vzorky boli lisované pri štandardnej
záťaži 7 ton. V prípade PANI/HCl sme pre porovnanie vybrali vzorku liso-
vanú pri 10 tonách, pretože lisovanú pri 7 tonách sme nemali k dispozícii. Ako
sme však videli, od 3 až 4 ton už nemá zvyšovanie lisovacej záťaže markantný
vplyv na vodivosť, preto považujeme prítomnosť dat v grafe na obr. 4.15 za
relevantnú. Výsledky sú zobrazené na obr. 4.15 a 4.16, kde kvalitatívne po-
rovnávame relatívny nárast rezistivity a teplotný priebeh konduktivity.
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Obr. 4.15: Relatívna zmena konduktivity pre PANI dopovaný rôznymi kyse-
linami
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Obr. 4.16: Relatívna zmena rezistivity vo vákuu PANI dopovaný rôznymi
kyselinami

Na obrázku 4.16 chýba teplotný priebeh pre PANI/HS, pretože ani pre
jednu zo vzoriek sa nám nepodarilo namerať spoľahlivé údaje. Kyselina
sírová je hygroskopická, čo hypoteticky môže mať vplyv aj na vlastnosti
PANI/HS a s odstupom času to mohlo spôsobiť porušenie povrchu tabletky
[14]. Tým sa stáva nemerateľnou. Na demonštráciu priebehu teda prikladáme
na obr. 4.17 iba teplotnú závislosť pri chladení, kde sme navyše vylúčili nie-
koľko hodnôt.
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Obr. 4.17: Teplotný priebeh konduktivity pre PANI/HS
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Experimentálne údaje pre všetky kyseliny dobre popisuje model FIT,
čo potvrdzujú ako fitované teplotné závislosti na obr. 4.18-4.20 aj napäťové
závislosti prúdu pre niektoré vzorky na obr. 4.21 a 4.22.
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Obr. 4.18: Teplotná závislosť konduktivity pre PANI/AC
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Obr. 4.19: Teplotná závislosť konduktivity pre PANI/SU
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Obr. 4.20: Teplotná závislosť konduktivity pre PANI/W
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Obr. 4.21: Závislosť prúdu na napätí pre PANI/AC, čiary zobrazujú približnú
oblasť linearity
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Obr. 4.22: Závislosť prúdu na napätí pre PANI/SU, čiary zobrazujú približnú
oblasť linearity

V tabuľke 4.3 uvádzame zaokrúhlené fitované parametre. Pripomíname,
že hodnoty majú len orientačný charakter, čo je vidieť z dvoch meraní pre
p2(2) (uvedené v poradí prvý výhrev a druhý výhrev), kde sa parametre od-
lišujú. Navyše vzorky majú rôzne obory fitovania od medze 120 a 150 K pre
PANI/HCl cez 200 K pre PANI/SU a PANI/AC po cca 320 K pre PANI/W.

vzorka σV0 [S.cm−1] T V0 [K] γ σF0 [S.cm−1] T F0 [K] T F1 [K]
PANI/HCl p1 31 3300 0,6 15 44 1300

PANI/HCl p1,5 10 1700 0,7 17 44 1300
PANI/HCl p2 15 1600 0,7 27 60 1300
PANI/HCl p2 13 1400 0,8 14 43 1100
PANI/HCl p3 33 1800 0,7 40 48 1200
PANI/HCl p4 15 1000 0,8 25 47 1000
PANI/HCl p10 49 2100 0,7 19 44 1100

PANI/Ac 1 2100 0,8 1,7 50 1900
PANI/Su 0,4 1400 0,9 1,5 54 1800
PANI/W 0,08 1000 1,1 0,44 31 2000

Tabuľka 4.3: Parametre fitov pre modely VRH a FIT
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Kapitola 5

Záver

V tejto práci sme sa zaoberali štúdiom elektrických vlastností poly-
anilínových tabletiek, konkrétne ich jednosmernou elektrickou konduktivi-
tou (resp. rezistivitou). V kapitole 1 sme stručne popísali teoretický náhľad
do problematiky vrátane základnych modelov popisujúcich vodivosť poly-
mérov z mikroskopického hľadiska. V kapitole 2 sme uviedli experimentálne
metódy pre meranie elektrického odporu, medzi nimi aj štvorbodovú me-
tódu van der Pauwa, ktorú sme použili na vlastné merania. Kapitola 3 je
venovaná základnej charakteristike polyanilínu. V poslednej časti, kapitole
4, uvádzame krátky popis aparatúry a vlastné výsledky merania.

Pre PANI/HCl sme s takmer ročným odstupom pozorovali zmenu rezis-
tivity a podľa našich očakávaní sme zaznamenali jej nárast. Skúmali sme
tiež vplyv dopantu na rezistivitu pri izbovej teplote a atmosferickom tlaku,
pričom sme namerali rádové rozdiely, od jednotiek Ωcm pre PANI/HCl a
PANI/HS, desiatok pre PANI/AC a PANI/SU po stovky pre PANI/W.

Hlavnú časť práce však tvoria merania pre vzorky PANI/HCl lisované
pri rozličných tlakoch, kde sme pozorovali medznú hodnotu lisovacieho tlaku
300 MPa, do ktorej rezistivita klesala. Vyššie tlaky nemali výrazný vplyv a
hodnota rezistivity bola približne rovnaká ako pre tlak 300 MPa. Pre vzorky
sme skúmali vplyv vákua na hodnotu rezistivity, ktorý sa prejavoval ešte v
čase cca 2.104 s napriek tomu, že hodnota tlaku v aparatúre sa ustálila na
hodnote cca 10 Pa približne po čase 1500 s. Aj pre relatívny nárast rezisti-
vity vo vákuu platila hranica vplyvu lisovacieho tlaku 300 MPa.

Pre výber konkrétneho teoretického modelu vodivosti bol podstatný jej
teplotný priebeh. Dané vzorky pri teplotnom rozmedzí 70-320 K vykazujú
polovodičový charakter (nárast vodivosti s teplotou) a v oblasti nízkych tep-
lôt (do 120-150 K) sú lepšie popísané modelom FIT (fluktuačne-podnietená
tunelová vodivosť). Pre podporu výberu modelu FIT boli merané napäťové
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závislosti prúdu, ktoré v súlade s predpokladom vykazovali pri vyšších na-
pätiach lineárny priebeh (v semilogaritmickom merítku). Relatívna zmena
konduktivity pre rôzne lisovacie tlaky sa opäť javí väčšia pre nízke tlaky, aj
keď hranica 300 MPa sa nezdá byť výraznou.

Teplotný priebeh konduktivity, zmenu rezistivity vo vákuu a napäťové
závislosti prúdu sme merali aj pre polyanilín dopovaný inými kyselinami.
Z výsledkov vyplýva polovodičová vodivosť dobre popísaná modelom FIT
pre vyššie teploty ako pre PANI/HCl. V prípade organických kyselín sme
odhadli túto oblasť do 200 K a pre vodu ako dopant dokonca do cca 318
K (maximálna teplota ktorú sme dosiahli). Tieto vzorky vykazovali väčší
relatívny nárast kodnuktivity s teplotou a menší relatívny nárast rezistivity
vo vákuu ako PANI/HCl. Pre PANI/HS sa nám nepodarilo odmerať teplotný
priebeh vodivosti spoľahlivo, pre získanie týchto informácií by bolo potrebné
vykonať meranie na nových, nepoškodených vzorkách.
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