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Tóm tắt: 

Polymer dẫn điện polypyrole (PPy) là một trong những polymer dẫn được nghiên cứu nhiều. 

Màng PPy được tổng hợp trên điện cực Au (99,99%) trong các dung dịch chứa MoO4
2-

, TiF6
2
. 

Tính chất oxi hóa khử của màng được xác định qua phổ tổng trở điện hóa. Quá trình khử màng, 

các anion rất linh động. Anion có thể di chuyển vào ra màng trong quá trình khử khá dễ dàng. 

Thế nghỉ (OCP) của màng PPy sau khi tổng hợp thay đổi theo pH của môi trường được ứng dụng 

làm cảm biến pH của môi trường. Màng PPy được pha tạp bởi anion TiF6
2- 

và MoO4
2- 

thể hiện 

giá trị thế khá ổn định tại các giá trị pH cố định. Giá trị thế điện cực tương tự nhau với các anion 

pha tạp khác nhau. Trong dải pH từ 2 đến 8, thế điện cực tuyến tính với pH. Màng có hiện tượng 

bong tróc khi pH lớn hơn 8. 
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Abstract: 

Polypyrole (PPy) is one of polymers that have been much studied. PPy film is synthesised on Au 

electrode (purity 99,99%) in the solution that contains anion MoO4
2-

 and TiF6
2-

. Oxidation and 

reduction of PPy is characterised with Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). These 

anions are mobile enough to release from the PPy film in redox process. Open circuit potential 

(OCP) of PPy changes with pH of solution, so that PPy can be used as pH sensor. PPy dopted 

with MoO4
2-

, TiF6
2-

 can produce the stable potentials at the difference pH values. In the range of 

pH 2 – 8, OCP has been directly propotional with pH. The OCPs are nearly the same with 

different dopant anions. There is evidence that film is delaminated when pH solution is larger 

than 8. 
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