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Tóm tắt: 

Polymer dẫn điện rất được quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây do những tính chất đặc biệt của 
chúng. Polypyrrole(Ppy) là một trong những polymer dẫn điện có độ bền, độ dẫn điện cao. Anion đối hay 
anion pha tạp trong polymer đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ kim loại của màng polymer. Trong 
nghiên cứu này, anion TiF6

2- được pha tạp vào polyryrrole bằng phương pháp điện hóa. Phổ tổng trở 
điện hóa cho thấy anion này có thể di chuyển ra khỏi màng polymer trong quá trình khử và không phụ 
thuộc kích thước cation trong dung dịch. Thí nghiệm quét thế Kelvin cho thấy anion TiF6

2- có khả năng cải 
thiện độ bám dịch màng polymer trên nền điện cực Au/thủy tinh. Kết quả phân tích XPS cho thấy tại điểm 
bóc tách, lượng Ti trong Ppy ít hơn so với vị trí khác do đã di chuyển ra khỏi màng. Bằng cách trao đổi 
anion pha tạp, màng polyryrrole pha tạp bằng TiF6

2- đã được phủ lên nền thép thường. Khả năng tự bảo 
vệ ăn mòn của màng được thể hiện qua thí nghiệm do thế hở mạch 
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Abstract: 

Recently, much research has been done on conductive polymer due to its special properties. 
Polyryrrole(PPy) has been known as stable and high conductivity polymer. Counter-ion or dopant anion 
has played an important role for corrosion protection of polymer. In this study hexafluorotitanate anion 
(TiF6

2-) has been doped in polyryrrole electrochemically. Impedence spectroscopy results showed that 
TiF6

2- could move from the PPy film during reduction and this did not depend on size of cation in solution. 
Scanning Kelvin Probe experiments revealed that TiF6

2- could improve the adhesion of PPy on Au/glass 
electrode. XPS results showed that Ti amount at the defect was smaller than that at other sites, due to 
the movement of anion from the film. By anion exchange process, PPy film doped with TiF6

2- could be 
stable on iron substrate. Its self-healing property could be observed with the open circuit polential 
measurement. 
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