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Over the last two decades, polyaniline (PANI), an intrinsic electrically 

conducting polymer has attracted great attention from the wide scientific 

community, due to its versatile chemical, physical and morphological 

properties, as well as its unique ability to provide novel advanced materials for 

modern technologies. However, the structural characterization of PANI has 

been greatly limited due to its complexity and insolubility in common organic 

solvents. In this regard, multinuclear/multidimensional solid-state NMR 

(SSNMR), being one of the most powerful structural methods, offers a 

versatile way to investigate such complex systems.  
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In this talk, we will give SSNMR backgrounds and review applications of 

SSNMR to polyaniline and aniline oligomeric products important for the 

formation of self-assembled polyaniline nanotubes. 
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Полианилин, електропроводни полимер, је у последње две деценије 

привукао велику пажњу научне јавности, како због својих хемијских, 

физичких и морфолошких својстава, тако  и због могућности 

технолошких применa у оквиру нових, напредних материјала. Међутим, 

структурна истраживања су веома ограничена због сложености 

полианилина и његове нерастворљивости у органским растварачима. 

Мултинуклеарна и мултидимензионална НМР спеkтроскопија чврстог 

стања као једна од најмоћнијих модерних аналитичких техника, отворила 

je могућности за истраживање ових комплексних материјала.  

У овој презентацији ће бити дате основе НМР спектроскопије чврстог 

стања и њене примене на полианилин и олигомере анилина, који су 

веомa важни у формирању саморганизованих полианилинских нанотуба. 


