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Polianilina (PANI) este unul dintre cei mai studiaţi polimeri in ultimii ani. Acest interes
este cu siguranţă legat de conductivitatea sa electrică, dar şi de capacitatea
remarcabilă de a-şi modifica intr-o manieră reversibilă conductivitatea, culoarea şi
potenţialul de oxidare in funcţie de caracteristicile inconjurătoare (de exemplu pH-ul
mediului şi/sau prezenţa oxidanţilor sau a reducătorilor). Lucrarea are o extindere de
123 pagini, cuprinde un număr de 56 figuri, 6 tabele şi 125 referinţe bibliografice,
este structurată in 3 părţi:

Partea I: Introducere generală
Partea a II-a: Metode şi tehnici
Partea a III-a: Rezultate şi discuţii
In Partea I a tezei se prezintǎ polianilina şi procedeul de sintezǎ prin metoda

oxidativǎ. Introducerea se incheie cu prezentarea subiectului tezei, a obiectivele
ştiintifice şi a colaborǎrilor ce au permis efectuarea acestui proiect.

In Partea a II-a se prezintǎ metodele şi tehnicile utilizate. Este expusǎ metoda
de sintezǎ prin polimerizare oxidativǎ. Aceastǎ metodǎ este completatǎ cu sinteza
polianilinei coloidale stabilizatǎ cu o substanţǎ tensioactivǎ de tipul poli(alcoolului
vinilic). Plecând de la aceste dispersii prin tehnica Langmuir-Blodgett s-au obţinut
filme. Sunt prezentate apoi diferite metode de caracterizare cu scopul de a detalia
intr-o manierǎ clarǎ condiţiile experimentale precise şi scopul utilizǎrii acestora.

Partea a III-a prezintǎ şi discutǎ rezultatele obţinute. In primul rând sunt
prezentate şi caracterizate filmele auto-orientate şi cristaline prin microscopie şi
difracţie de RX şi electronicǎ. In al doilea rând s-a studiat transportul sarcinilor
electrice in filmele de polianilinǎ auto-orientate şi cristaline. In al treilea rând o analizǎ
asupra culorii polianilinei a fost consacratǎ. Ultima parte a acestui capitol priveşte
relaţia dintre natura contra ionilor şi transportul acestora in polianilinǎ. Teza de
doctorat se incheie cu un capitol de concluzii generale şi perspective.
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