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Smart Polymers: Shape Memory and
Electroactive Polymers. II

M

any industrial and academic institutes have recently studied on preparation and
utilization of stimuli-responsive or smart materials. Among these materials, shape

memory and electroactive materials have shown some efficient and exclusive properties.
Since polymers are economically attractive and more flexible in processing, they have shown
great potentiality to develop such materials. Shape memory polymers (SMPs) are able to
memorize and maintain their original shape and recover from a secondary developed shape
by application of stimuli such as temperature, light or chemical environment. Electroactive
polymers are able to transform dimensional or mechanical changes into electrical signals
or vice versa. The conductivity mechanisms in these polymers are either electronic or
ionic. Both types of polymers have found their application in brand-new medical industry,
electronics, robotics, textiles and aerospace facilities.
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پلیمرهای هوشمند -2 :پلیمرهای حافظه شکلی و
الکتروفعال
فهيمه خاكزاد اسفهالن ،زينب علي نژاد ،عباس رضائي شيرين آبادي ،عليرضا مهدويان

*

تهران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،صندوق پستي 14965-115
تاريخ دريافت ،1391/11/4 :تاريخ پذيرش1391/12/20 :

امروزه توجه مراکز صنعتی و دانشگاهی به تهیه و استفاده از مواد هوشمند یا پاسخگو به محرک
بیشتر شده است .از جمله این مواد هوشمند که ویژگیهای منحصر بهفرد و کارآمدی دارند ،مواد

دارای حافظه شکلی و مواد الکتروفعال هستند .در میان این مواد هوشمند ،پلیمرها به دلیل صرفه
فهيمه خاكزاد اسفهالن

اقتصادی و انعطاف پذیری فرایندی مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند .پلیمرهای حافظه شکلی قابلیت

ثبت و حفظ شکل اولیه را دارند و در اثر یک محرک نظیر دما ،نور یا محیط شیمیایی از شکل ثانویه
فراورش شده به شکل اولیه بازیابی میشوند .از سوی دیگر ،پلیمرهای الکتروفعال میتوانند تغییرات

زينب علينژاد

ابعادی یا مکانیکی اعمالی را به جریان الکتریکی یا برعکس تبدیل کنند .سازوکار رسانش الکتریکی در

این پلیمرها ،الکترونی یا یونی است .این دو دسته از پلیمرها کاربردهایی در زمینههای نوین پزشکی،

الکترونیک ،روباتیک ،منسوجات هوشمند ،هوافضا و غیره یافتهاند .در این مقاله ،عملکرد و برخی
عباس رضايي شيرينآبادي

کاربردهای این مواد بهطور خالصه بررسی شده است.

عليرضا مهدويان
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پاسخگو به محرک،
پلیمر حافظه شکلی،
دمای انتقال،
پلیمر الکتروفعال
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مقاالت علمی

در بخش اول این مقاله گفته شد [ ،]1مواد هوشمند بهطور فعال
به محرکهای محیطی پاسخ میدهند .این مواد دارای کاربردهای
ش در
بالقوه زیادی در زمینههای مختلفاند ،از این رو ،پژوه 
باره این مواد در بخشهای صنعتی و علمی بهطور فعال در حال
رشد است .از جمله این مواد میتوان به مواد خودترمیمشونده
( ،)self-healingنوررنگپذیر ،گرمارنگپذیر ،مواد حافظه شکلی
( ،)shape memoryمواد الکتروفعال ( )electroactiveو مواد تغییر
فاز ( )phase-changeاشاره کرد .در مجموع ،این مواد هوشمند باید
به گونهای مهندسی شوند که پاسخ خاصی را به محرک ورودی
ارائه کنند .این پاسخ باید قوی ،برگشتپذیر و مطلوب و همراه با
تغییر خواص فیزیکی ،ابعادی ،مکانیکی یا الکترومغناطیسی باشد.
از آنجا که تغییر فیزیکی میتواند به آسانی مشاهده و تشخیص داده
شود ،معموالً این تغییر شاخصتر است [ .]2،3در این مقاله به سنتز،
عملکرد و کاربرد پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال به عنوان
دو دسته از مواد هوشمند پرداخته میشود.

پلیمرهای حافظه شکلی

اساس عملکرد SMPها

پلیمرها دارای کشسانیهای گوناگون از شیشة سخت تا الستیک
نرم هستندSMP .های حساس به دما که پرکاربردترین این مواد
هستند ،دارای هر دو نوع خواص مواد نرم و سختاند .مدول
کشسانی این مواد در دمای انتقال ،تغییر برگشتپذیری را نشان
میدهد .در نتیجه اگر دوباره پلیمر به دمای بیش از  Tsگرما داده
شود ،شکل اصلی اولیه به شکل خودکار بازیابی میشود (شکل.)1
خاصیت حافظه شکلی در پلیمرها براساس وجود فازهای

شکل -1نمایی از مدل تغییر شکل ماکروسکوپی در SMPها.
39
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به طور عمومی ،مواد حافظه شکلی به طبقهای از مواد هوشمند تعلق
دارند که قابلیت بهخاطرسپردن شکل اصلی و اولیه خود را دارند .این
مواد بهطور موقت تغییر شکل میدهند و بهوسیله محرکهای خارجی
همچون مواد شیمیایی ،دما ،جریان الکتریکی یا نور به شکل اولیه
بازمیگردند .مثال مادة حافظه شکلی حساس به دما ،مادهای است که
در یک دمای مشخص که دمای انتقال ( )transition temperatureیا
 TSنامیده میشود ،به محض اعمال تنش کافی ،تحت مجموعهای از
تغییرات ساختاری قرار میگیرد که بسیار شبیه تغییر شکل کشسان
است .بدین معنی که ماده مزبور بهراحتی و بهطور دائمی میتواند
تغییر شکل یابد و با گرمادهی به شکل اصلی اولیه بازگردد [.]4-8

پليمرهاي هوشمند -2 :پليمرهاي حافظه شكلي و الكتروفعال

مقدمه

دستهای از این مواد که قابلیت پاسخگویی مکانیکی در برابر
جریان الکتریکی و برعکس را دارند ،به نام مواد الکتروفعال شناخته
شدهاند .اولین بار در سال  ،1951اثر بهخاطر سپردن شکل در آلیاژ
طال-کادمیم مشاهده شد .این اثر جدی تلقی نشد تا آن که در سال
 ،1963ویلیام جی بوهلر و همکاران در آزمایشگاه مهماتسازی
نیروی دریایی آمریکا کشف کردند که آلیاژ تیتانیم– نیکل نیز اثر
حافظه شکلی را نشان می دهد [.]9
غیر از آلیاژهای حافظه شکلی (،)shape memory alloys, SMA
پلیمرها ،سرامیکها و ژلهایی نیز وجود دارند که از خود خاصیت
حافظه شکلی نشان میدهند .در این میان SMAها و پلیمرهای
حافظه شکلی ( )shape memory polymers, SMPبیشتر استفاده
میشوند .گاهی این مواد بهخاطر ویژگی آنها در ترکیب باهم
استفاده میشوند [.]9
استفاده از  SMAو SMPها برای صنایع اتومبیلسازی ،حسگرهای
شیمیایی ،صنایع ساختمانی و الکترونیک بهخوبی کاربردهای آنها در
پزشکی (همچون اندامهای مصنوعی و استنتهای داخل وریدی) و
ش است.
صنایع هوافضا (ساختارهای قابل تورم در فضا) امیدبخ 
SMPها نسبت به SMAها سبکتراند و تنظیم دمای انتقال در آنها
آسانتر استSMP .ها از اواسط دهة  1980مورد توجه قرار گرفتند.
این پلیمرها به شکل پودر ،فیلم ،اسفنج ،لیف ،امولسیون یا محلول،
پولکی ،حبه ( )pelletیا ریزدانه در دسترس هستند [.]4،5

مقاالت علمی
پليمرهاي هوشمند -2 :پليمرهاي حافظه شكلي و الكتروفعال

قطعهای ( )segmented phaseمربوط به ساختار کالفی پلیمر،
پیوندهای عرضی ،پیوندهای هیدروژنی و غیره است .درحالت
کلی ،زنجیرها تمایل دارند تا به حالت کالف تصادفی بازگردند،
مگر اینکه بهوسیله پیوندهای عرضی دائمی و موقت و پیوندهای
جزئی ،ثابت و محدود شوند .با کاربردی کردن این ویژگی ،اثر
حافظه شکلی میتواند به شکل مناسبی مهندسی شود.
SMPها معموال از دو فاز یا دو جزء پلیمری تشکیل شدهاند.
یک جزء پلیمری با دمای انتقال بیشتر ( Tgیا  Tmبیشتر) و جزء
پلیمری با دمای انتقال کمتر ( Tgیا  Tmکمتر) .فاز متناظر با جزء
پلیمر دارای دماهاي انتقال بیشتر ،جزء اول یا همان بخشها و
قطعات سخت ( ،)hard segment, HSبهعنوان پیوندهای عرضی
فیزیکی برای حفظ و بهخاطر سپردن شکل دائمی عمل میکند.
جزء دوم ،بخشها و قطعات نرم ( ،)soft segment, SSبهعنوان یک
کلید مولکولی ( )molecular switchعمل میکند .بهکمک این جزء،
شکلهای موقت زیر دمای انتقال ثابت میشوند .پیوندهای عرضی
شیمیایی نیز در SMPهای االستومری میتوانند به جای پیوندهای
عرضی فیزیکی استفاده شوند [ .]5با نگاه ساختاری به SMPها،
میتوان آنها را به عنوان کوپلیمرهای دستهای خطی با فازهای جدا
در نظر گرفت که دارای بخشها و قطعات سخت و نرم هستند.
بخش سخت به عنوان فاز ثابت و بخش نرم به عنوان فاز برگشت
پذیر عمل میکند .تغییرشکل فازی برگشتپذیر بخش نرم ،مسئول
ویژگی حافظه شکلی پلیمر است .در شکل  ،2فرایندهای تثبیت،
تغییر و بازیابی شکل بهطور کلی نشان داده شده است.
شکل  2چرخه گرمایی–مکانیکی را به شرح زیر توصیف میکند:
فرایند  :1حبههای پلیمری تا بیش از دمای ذوب بخش سخت
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شکل -2نمای کلی تغییر و بازیابی شکل در پلیمرهای حافظه
شکلی وابسته به دما [.]5
40

گرما داده میشوند .سپس ،پلیمر ذوب و پیوند عرضی نیز پس از
آن برقرار میشود .این بخش به عنوان شکل سنتزی اولیه شناخته
میشود.
فرایند  :2پلیمر سرد می شود و فرایند تبلور اتفاق میافتد .دراین
حالت ،پلیمر دارای شکل اولیه (شکل ازپیش معین و مشخص)
میشود .این شکل ثابتی است که پلیمر براساس تغییر گرمایی
دوباره به آن بازخواهد گشت.
فرایند  :3پلیمر تا دمای انتقال  Tsگرما داده میشود و با بهکار
بردن نیروی خارجی ب ه شکل ثانویة خود درمیآید.
فرایند  :4فشار یا نیروی خارجی پس از فرایند  3روی پلیمر
اعمال میشود ،اما دما کاهش داده میشود تا اینکه این شکل ثانویه
در پلیمر تثبیت شود.
فرایند  :5بهمحض اینکه کوپلیمر به بیش از دمای  Tsگرما داده
میشود ،پلیمر به شکل اولیة اصلی خود بازمیگردد .در اینجا چرخه
گرمایی– مکانیکی ویژگی حافظه شکلی کامل میشود.
عواملی چون ساختار و ترکیب شیمیایی  ،SMPجهتگیری زنجیر
پلیمرها ،بلورینگی ،توزیع طول زنجیرهای بخش سخت و نرم در
پلیمر مجزا شده ،وزن مولکولی کلی و توزیع وزن مولکولی می
توانند روی خاصیت حافظه شکلی اثر بگذارند.
شکل ،3سه نمونه از این پلیمرها را در مراحل مختلف نشان
میدهد .نوار باالیی ساخته شده از کوپلیمر قطعهای است که به
عنوان بخش نرم عمل میکند .نوار پایینی از کوپلیمر قطعهای
تشکیل شده است که به عنوان بخش سخت عمل میکند و نوار
میانی آمیزهای از این دو بخش است.
هر  3نمونه در شرایط فرایندی در دمای محیط شکل گرفته و
بهحالت ثابت مشاهده شده در شکل -3ب درآمدهاند .با توجه به
شکل- 3ج مشاهده میشود ،قطعه دارای کوپلیمر بخش نرم در
دمای  40˚Cساختار خود را از دست میدهد و بیشکل میشود،
زیرا این دما به دمای ذوب قطعه نزدیک است .اما قطعه دارای
بخش سخت دستخوش تغییرات فیزیکی ساختاری نمیشود و
شکل آن در این دما ثابت میماند .اما آمیزه تهیه شده از این دو،
کمکم در حال بازیابی شکل ثابت اولیه است .در ادامه با باال بردن
دما تا ( 50˚Cشکل -3د) نمونه حاوی بخش نرم کامال درهم فرو
میریزد ،درحالی که نمونه حاوی بخش سخت ساختار موقت خود
را همچنان حفظ کرده است .آمیزه این دو قابلیت آن را داشته است
که با طی کردن مسیر قابل پیشبینی از شکل موقت ایجاد شده
برای آن رها شود و شکل ثابت اولیه خود را بازیابد .برای این
نمونه خاص ،تغییر شکل ساختاری کوپلیمر بخش سخت در دمای

مقاالت علمی

 100˚Cاتفاق میافتد که در این دما میتوان در صورت امکان شکل
ثابت اولیه را نیز برای آن تغییر داد [.]4
برای بهترین کاربری و خواص نهایی توجه به این نکات ضروری
است:
 جدایی قسمت سخت و نرم برای جدایی فاز باید کافی باشد.هرچه جدایی فاز بیشتر باشد ،خاصیت حافظه شکلی بهتر و بیشتر
میشود.
 مقدار قسمت سخت باید آن قدر کافی باشد که بتواند به عنواننقاط شبکهای در پلیمر عمل کند.
 برای پلیمر بلوری ،قسمت نرم باید دارای مقدار کافی بلورچه باشد. وزن مولکولی نهایی پلیمر باید به یک مقدارکافی برسد.پلیمر تهیه شده براساس این اصول دارای جدایی فاز ،مدول کافی،
ویژگیهای مکانیکی خوب و خواص حافظه شکلی خوبی است.
البته روش تهیة مناسب نیز بسیار مهم است.
نمونههایی از SMPها

از اولین پلیمرهای حافظه شکلی میتوان به پلینوربورنن اشاره
کرد (شکل -4الف) .این پلیمر متشکل از یک شبکه سهبعدی از
زنجیرهای درهم رفته بلند است که مسئول نگهداری شکل ثابت
اصلی اولیه در کنار دنباله آزاد زنجیرها به عنوان بخش نرم و
دارای  Tgاز  35تا  40˚Cاست .اما این ماده بهدلیل زیاد بودن
وزن مولکولی ،فرایندپذیری سختی دارد .یک مثال دیگر ،ترانس
پلیایزوپرن است که بهوسیله پراکسیدها تا حدودی شبکهای

n

n

CH2

CH3
CH

C
CH2

m

CH

CH

CH

CH

n

CH

CH2

(ج)
				
(ب)
			
(الف)
شکل( -4الف) پلینوربورنن( ،ب) ترانس پلیایزوپرن و( ج) کوپلیمر استیرن-بوتادی ان.
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میشود و در کنار ریزبلورهای ساختار ترانس با  Tmحدود ،70˚C
میتواند شکل ایجاد شده را بهخاطر بسپارد.
با افزایش دما تا حدود  Tmشکل اولیه آن بازیابی میشود
(شکل-4ب) .البته بهدلیل وجود گروههای دیانی در زنجیر
اصلی ،این پلیمر در محیط مقداری ناپایدار است .کوپلیمرها
نیز همانطور که گفته شد ،قابلیت بهوجود آوردن بخشهای
سخت و نرم را در کنار هم دارد .برای مثال ،کوپلیمر استیرن-
بوتادی ان در بیش از  120˚Cذوب شده و جاری میشود ،اما
در زیر این دما بخش پلیاستیرنی درهم متمرکز میشود و
شکل اولیه را بهخاطر میسپارد .در حدود دمای  80˚Cشکل
فرومیریزد .در این دما ،به دلیل انعطاف زنجیرهای پلیبوتادیان
میتوان شکل ثانویه را همزمان با سرد کردن آن در حافظه کوپلیمر
ایجاد کرد .با کاهش دما تا حدود  ،40˚Cپلیبوتادیان نیز بلوری
شده تا در دمای محیط سخت و ثابت شود (شکل-4ج) [.]9
از آنجا که از میان پلیمرهای دارای حافظه شکلی ،پلییورتانها
بیشترین و بهترین کاربری را دارند ،در ادامه با تکیه بر ویژگیهای
این دسته از پلیمرها ،خواص و ساختار آنها بررسی میشود.
پلییورتان از ترکیب مونومرها یا ماکرومرهای دیایزوسیانات و
دیال حاصل میشود .در حدود  20سال پیش ،صنایع سنگین
میتسوبیشی کوپلیمر پلییورتانی دوفازی با قطعات مجزایی را
توسعه داد که دارای بیشترین نزدیکی به ویژگی بهخاطر سپردن
شکل بودند .در این کوپلیمرها بخش نرم میتواند بیشکل یا
بلوری باشد .بنابراین Ts ،ممکن است  Tgیا  Tmباشد که به ترتیب
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شکل -3سه نمونه حاوی کوپلیمر بخش نرم ،کوپلیمر بخش سخت و آمیزهای از کوپلیمرهای بخش سخت و نرم در دماهای مختلف( :الف)
شکل ثابت اولیه( ،ب) شکل موقت در دمای معمولی( ،ج) بازیابی شکل در  40˚Cو (د) بازیابی شکل در .]4[ 50˚C
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شکل -5نمونه روش سنتز پلیمرهای گرمانرم پلی یورتانی دارای حافظه شکلی از روش پلیمر اولیه [.]10
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Tg-SMPUو  Tm-SMPUنامگذاری میشوند SMPU .به معنی
حافظه شکلی پلییورتان و مخفف shape memory polyurethane
است.
مطالعات زیادی تا به امروز روی Tg-SMPUها شکل گرفته و
ادامه دارد [ .]10-14تا کنون بیش از صدها مقاله و اختراع درباره
SMPUها منتشر و به ثبت رسیده است.
معموالً ،سامانههای  PUخطی براساس روش پیشپلیمر سنتز
میشوند .در این روش ،پلیمر اولیه با انتهای دیایزوسیانات از
واکنش مونومرهای دوعاملی اولیگواسترها یا اترهای با انتهای
هیدروکسیل با مقدار اضافی از دی ایزوسیانات ،بهدست میآید.
سپس از راه واکنش گسترش زنجیر ،دیالها یا دیآمینهای با
جرم مولکولی کم ،اضافه میشوند .طی این مرحله ،پلیمرهای اولیه
کوپلیمرهای دستهاي پلییورتان یا پلیاوره–یورتان خطی با فاز
مجزا شکل میگیرند [ .]10ساختار مولکولی نمادین این  PUدر
شکل  5نمایش داده شده است .شکلشناسی جدایی فاز مورد نیاز
برای ایجاد خاصیت حافظه شکلی با این روش بهدست میآید.
معموالً بخش نرم میتواند هم از پلیاتر (پلی تترامتیلنگلیکول،

 ،PTMGیا پلیپروپیلنگلیکول )PPG ،و هم پلیاستر (پلیاتیلن
آدیپات ،PEA ،یا پلیکاپروالکتون )PCL ،بهخاطر قطبیت کم آنها
تشکیل شود.
بخش سخت میتواند شامل دیایزوسیاناتها (،)MDI
ایزوفورن دی ایزوسیانات ( ،)IPDIتولوئن دی ایزوسیانات (،)TDI
هگزامتیلن دی ایزوسیانات ( ،)HDIزنجیرافزاها (1و -4بوتان دیال،
هگزان دیال) برای قطبیت زیاد گروههای تشکیل شدة اوره -
یورتان باشد.
نکته قابل ذکر این است که تفاوت کلیدی بین قطعات سخت و نرم،
قطبیت آنهاست .افزون بر قطبیت ،عامل پیوند هیدروژنی که بین گروههای
کربونیل و گروههای آمین در بخش سخت است ،میتواند جدایی فاز را
که باعث تشکیل نواحی سخت و نرم میشود القا کند [.]10

کاربرد SMPها
بعضی از SMPهای زیست تخریبپذیر و زیست سازگار جایگزین

(ج)
				
(ب)
			
(الف)
		
شکل( -6الف) استنت پلیمری زیستتخریبپذیر با سازوکار افزایش حجم در محل گرفتگی عروق( ،ب) نخ
بخیه خودگره خور و (ج) سوزن تزریق با استفاده از پلیمر حافظه شکلی.
42
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شکل -7نمایشی از الیاف تنفسکننده ضدآب [.]16

شكل  -.8برندگان نوبل شيمي  2000از راست به چپ :هیگر،
شیراکاوا و مک دیارمید كاشفان پلياستيلن ،اولين پليمر ذات ًا رسانا.
43
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SMAهای فلزی در کاربردهای زیست پزشکی همچون استنتهای
قلبی-عروقی(شکل-6الف) و سیمهای ارتودنسی شدهاند.
این SMPها دارای خواص مطلوبتری نسبت به SMAها
همچون شکلپذیری آسان و سرعت تخریب و دمای انتقال
تنظیمپذیر هستند.
نوعی نخ بخیة زیستتخریبپذیر از یک  SMPتوسط
شرکت نموساینس توسعه داده شده است که با یک چرخش
کامل خودبهخود گره میخورد .عمل «خودگرهزنی» بخیه
وقتی اتفاق میافتد که دما چند درجهای بیش از دمای بدن
باشد .بنابراین ،نخ بخیه یاد شده میتواند برای بستن زخمهای
پیچیده و حساسی بهکار رود که معموال دارای دمایی بیش از
دمای بدناند و دستیابی به آنها محدود است (شکل -6ب).
همچنین SMP ،میتواند برای مهیا کردن اسباب تولید محصوالتی
با کاربردهای زیستپزشکی همچون پیچهای استخوان ،پالکها،
اعضای مصنوعی ،پمپها ،لولهها ،فیلمها ،ابزار دارورسانی و
شناساگرهای دمایی استفاده شود.
مورد دیگر ،استفاده از سوزنهای تزریق انعطافپذیر است که با
منعطف شدن بههنگام تزریق در دمای بدن ،میتوانند از آزرده شدن و
تخریب بافتهای زیر پوست در اثر تزریق تا حدودی جلوگیری
کنند (شکل-6ج) [.]10 ،15
در ادامه کاربردها میتوان تولید منسوجاتی را ذکر کرد که با
گذردهی هوشمند هوا ،بدن را در برابر باران ،برف و باد محافظت
میکنند ،اما در عین حال اجازة خروج بخار آب حاصل از تعرق
را میدهند .چنین ویژگیهایی درجة باالیی از آسایش و راحتی
را بهویژه حین فعالیتهای فیزیکی همچون ورزش و کار برای
مصرف کننده تضمین میکنند (شکل.]16[ )7
اگر مواد دارای حافظه شکلی بهوسیله نور خورشید تحریک
شوند ،میتوانند در پرده و پنجرهها استفاده شوند .از دیگر
محصوالت متنوع تولید کفیهای کفش طبی با استفاده از اسفنجهای
بهخاطرسپرنده شکل است.

همانطور که در ابتدا تعریف شد ،پليمرهايي كه در پاسخ به تحريك
الكتريكي دچار تغيير شكل يا اندازه ميشوند ،پليمرهاي الكتروفعال
ناميده ميشوند .این اثر بهطور معکوس نیز میتواند وجود داشته باشد،
یعنی با تغییر بعضی از خواص آنها ،اختالف پتانسیل الکتریکی و
در نتیجه جریان الکتریکی در آنها ایجاد میشود.
افزایش تعداد آزمایشگاههای تحقیقاتی ،دولتی و صنعتی در
سرتاسر جهان که درگیر پژوهشهای پایهای روي کاربردهای
ممکن پلیمرهای رسانا هستند ،نشان میدهد که این زمینه توجه
بسیار زیادی را به خود جلب کرده است .پليمرهاي الكتروفعال در
تهيه سلولهای خورشیدی ،باتریهای سبک ،قطعات الكتروكرومي،
حسگرها ،عملگرها و ابزار الکترونیکی مولکولی بهكار رفتهاند.
بسیاری از پلیمرهای رسانا نظیر پلیاستیلن ،پلیوینیلیدین فلوئورید،
پلیتیوفن ،پلیایندول ،پلیپیرول ،پلیآنیلین و غیره به عنوان مواد
الکترودی برای باتریهای شارژی استفاده شدهاند [.]17
اولین مشاهده درباره پلیمرهای الکتروفعال در سال 1888
توسط  Röntgenبه کمک آزمایشی ساده انجام گرفت .در ادامه
در سال  Kawai 1964نشان داد ،پلیوینیلیدن فلوئورید میتواند
جریان الکتریکی تولید کند و خواص پیزوالکتریک نشان دهد.
اهميت اين موضوع در علوم ،با اعطای جايزه نوبل شيمي در سال
 2000به سه نفر از كاشفان پليمرهاي رسانا به نامهای آلن هیگر
( ،)Alan Heegerآلن مکدیارمید ( )Alan MacDiarmidو هیدکی
شیراکاوا ( )Hideki Shirakawaبه خوبي معلوم شد و عمومیت
یافت (شكل .)8این سه دانشمند توانستند با کشف رسانش
الکتریکی در پلیاستیلن و تقویت آن تا حد رسانایی فلزات از راه
دوپه کردن با اکسیدکنندههایی نظیر  AsF5 ،I2و  NOPF6بنیان علمی
پلیمرهای الکتروفعال را بنا نهند [.]18
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پلیمرهای الکتروفعال
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اساس عملکرد

این پلیمرها با توجه به سازوکار عملکردی و نوع پاسخ به جریان
الکتریکی به دو گروه عمده پلیمرهای الکترونی و پلیمرهای یونی
تقسیم میشوند.
پلیمرهای الکترونی
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این دسته از پلیمرها بر اساس انتقال الکترون در سطوح انرژی
الیهای حین قرارگیری در میدان الکتریکی عمل میکنند .پلیمرهای
الکتروفعال الکترونی به دو دسته االستومرهای دیالکتریک و
پلیمرهای فروالکتریک تقسیم میشوند [.]17
پليمرهاي االستومری ديالکتريک قوي با مدول کشسان کم،
هنگامي که در يک ميدان الکتروستاتيک قرار ميگيرند ،تغيير طول
زيادي نشان ميدهند .این پلیمرها داراي زمان پاسخ کم و طول عمر
زياد نیز هستند .اين پديده به بهترين شکل بهوسیله يک خازن با
صفحات موازي ،مواد ديالکتريک بهعنوان واسطه و محيط بين آنها
نشان داده ميشود .هنگامي که الکترودهاي خازن باردار ميشوند،
تنشی در ميان دو الکترود خازن ايجاد ميشود .دليل ایجاد اين تنش،
که تنش ماکسول نام دارد ،جذب بارهاي مثبت بهوسیله بارهاي
منفي روي الکترود است .این مسئله موجب میشود تا نيروهاي
الکتروستاتيکي ناشي از بارهاي آزاد ،پليمر را فشرده کند و در
حالت کشيده قرار دهد (شکل-9الف) .طبیعی است که با كاهش
گرانروی يا مدول پليمر ،ميتوان از ميدانهاي اعمالي با شدت كمتر
استفاده كرد .از طرفی ،مقدار تغییر طول االستومر ،متناسب با مربع
ميدان الکتريکي اعمال شده روی دو الکترود است .استفاده از اين
ويژگي باعث کاربرد آنها در تهیه روباتها شده است .البته در حال
حاضر ،لزوم استفاده از ميدانهاي الکتريکي قوی يک محدوديت

در کاربرد اين عملگرهاست [.]19
براي مثال ،همانطور که در شکل -9ب نشان داده شده است،
الکترودهایی با آرایش مناسب در باال و پایين اليه االستومر
ديالکتريک قرار داده شدهاند .پس از اعمال ميدان الکتريکي،
االستومر ضخامت خود را بين الکترودها تغيير ميدهد که در
نهايت باعث ايجاد يک برآمدگي روي سطح ميشود .اثر برآمدگي
در حالتی كه سطح از ژلهاي پليمري نرم ساخته شده باشد،
بيشتر مشخص ميشود .از این ویژگی میتوان در طراحی
مدارهای رقمی و کنترل آنها یا صفحه کلیدهای بسیار ظریف
استفاده کرد [.]20
پلیمرهای فروالکتریک به عنوان پلیمرهای الکتروفعال
الکترونی ،دستهای از مواد نارسانا هستند که با قرارگیری در میدان
الکتریکی قطبشپذیری غیرخطی نشان میدهند .با حذف میدان
الکتریکی ،دوقطبیهای تشکیل شده در آنها از بین نمیرود که
در این حالت ماده خاصیت رسانایی موقت پیدا میکند .پلیمرهای
پیزوالکتریک از جمله زیرگروههای پلیمرهای فروالکتریک هستند.
پیزوالکتریک مادهای است که قابلیت تولید کار مکانیکی در اثر
عبور جریان الکتریکی دارد و برعکس ،در اثر اعمال کار مکانیکی
جریان الکتریکی تولید کند [ .]21پليوينيليدن فلوئوريد پليمری
نيمهبلوری است که ضريب تغيير طول پيزوالکتريک  28 pm/Vرا
نشان ميدهد .زیستپليمرهایي نظير کالژن ،کيتين و  DNAنيز آثار
پيزوالکتريک نشان ميدهند که مربوط به اتصال گروههاي قطبي
به اتم کربن نامتقارن در زنجير آنهاست .پليمرهاي بیشکل مانند
کوپليمرهاي پليوينيل سيانيد و پليوينيل استات نيز هنگامي که
تحت تأثير ميدان الکتريکي قرار میگيرند (البته در باالي  Tgحدود
 )170˚Cاثر پيزوالکتريک نشان ميدهند [.]22

(ب)
					
(الف)
				
شكل( -9الف) اصول عملكرد االستومر ديالكتريك معمولي پیش و پس از اعمال ميدان و (ب) طرحي از كاربرد االستومرهاي ديالكتريك
[ ،A( ]20فشرده شدن االستومر در اثر تنش ماكسول ميان الكترودهاي باردار شدهو  ،Bشکلشناسی شبكه پیش و پس از اعمال ميدان [.)]19
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پلیمرهای یونی

شكل  -10اصول عملكرد پليمرهاي الكتروفعال يوني [.]24

تفاوت باعث ميشود تا يونومرهاي رسانا ،رسانش کمتري نسبت به
پليمرهاي رساناي الكتروني داشته باشند .با این وجود ،سامانههاي
يوني از نظر شيميايي در برابر  pHو اکسيژن بسيار پايدار و
مقاوماند و به ولتاژ اولیه کمتری نسبت به پلیمرهای الکترونی برای
فعالسازی نیاز دارد [.]23-25
مثالی دراینباره ،اكسایش پلياستيلن است که باعث تشكيل
حاملهاي بار روي ساختار پليان مزدوج ،بهویژه روي رساناي
نوع  pمیشود .پلياستيلن به دو شکل ايزومري سيس و ترانس وجود
دارد .شکل ترانس از لحاظ ترموديناميکي پايدار است و در دماي
معمولی تشکيل ميشود .رسانايي اين پليمر پس از دوپه کردن ،معادل
با رسانايي مس است .پليآنيلين نیز داراي شرايط تهيۀ ساده ،پايداري
محيطي نسبت ًا زیاد و رساناي الکتريکي خوب است .این پلیمر در
حالت نیمهاکسید شده دارای بيشترين رسانايي است [.]26

شکل  10نشان میدهد ،با اعمال يک ميدان الکتريکي ،پيوند
ضعيف ميان کاتيون و گروههاي جانبي ميشکند .این کار باعث
آزاد شدن کاتيون و حرکت آن در پليمر ميشود .این در حالي
است كه گروه جانبي همچنان به طور ثابت و محکم با يك پيوند به
پايۀ پليمري متصل است و حرکت نميکند .حرکت کاتيونها ،آب
را به سمت سطح باردار شدۀ منفي ميکشد و حرکت آب باعث
ايجاد گراديان فشار در ماده ميشود .در نتیجه گراديان فشار ،باعث
خمشدن پليمر میشود .هنگامي که پس از يک دوره زماني ولتاژ
حذف ميشود ،يونها روي سطوح باردارشده قرار ميگيرند .در این
حالت ،گراديان فشار شروع به يکسان شدن میکند و خمشدگی
کاهش مييابد .اين موضوع به هنگام آسايش پليمر روي ميدهد
[.]24
بهطور خالصه اساس عملکرد پلیمرهای الکترونی ،حرکت
الکترونهاست .اما این پلیمرها نیاز به ولتاژ اولیه فعالسازی زیادی
دارند و مقدار کرنش کمی نیز نشان میدهند .ولی در مقابل ،آنها

ميشود كه باعث بهبود رسانايي تا ده برابر ميشود .در پليمرهاي
يوني رسانا ،حامل بار گونهای يوني حاوي پروتون است .يونهاي
بهكار رفته نوع ًا حجيم هستند و بنابراين حرکت آنها کمتر است .اين

(ب)
				
(الف)
		
شكل( -11الف) خازن بر پايه پلي پيرول و (ب) نمايي از يك باتري ليتيم-پليآنيلين [.]29
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همانطور که در پلیمرهای الکترونی انتقال الکترون اساس رسانایی
است ،در پلیمرهای یونی ،سازوکار رسانایی بر اساس انتقال یون
در یک الکترولیت است [ .]17ژلها ،کامپوزیتهای پلیمر-فلز،
پلیمرهای رسانا و نانولولههای کربن از این دستهاند .برای مثال،
يونمولکولها و پليالکتروليتهاي يوني ،گروهي از پليمرهاي آلي
هستند که با تشکيل نمکهاي يوني در ميان گروههاي عاملي خود،
از نظر رسانايي اصالح شدهاند .مثال خنثيسازي گروههاي عاملي
کربوکسيليک اسيد روي زنجير پليمر بهوسیله هيدروکسيدهاي
فلزي منجر به تشكيل يك پليالكتروليت میشود .فلز ،ترجيح ًا
( M+1با عدد اکسایش يک) مانند ليتيم يا ترجيح ًا پتاسيم انتخاب
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واکنش سریع دارند و به طور خشک و در هوا نیز عمل میکنند.
در پلیمرهای یونی اساس عملکرد ،حرکت یا نفوذ یونهاست .این
پلیمرها نیاز به ولتاژ اولیه فعالسازی کمی دارند و مقدار کرنش
زیادی نشان میدهند .اما آنها واکنش نسبتا کندتری به میدان
الکتریکی دارند و عمل کردن این دسته در محیط محلولی ،کاربرد
آنها را محدود میکند.
کاربردهای پلیمرهای الکتروفعال
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پليمرهاي الكتروفعال سبک وزن ،بسيار کشسان و قابل ارتجاع،
ارزان ،قابل شستوشو و تا حد زیادی انعطافپذيراند .این پلیمرها
ميتوانند در دماهاي کم روي مواد بنشينند و بهراحتي کنترل و
فراورش شوند .پليمرهای الكتروفعال را ميتوان بهراحتي به
شکلهای مختلف ،شکل داد .عالوه بر اين ،پليمرهاي الكتروفعال
را ميتوان بهآسانی مهندسي كرد و به منظور توليد عملگرها و در
ریزحسگرها یا ساخت پارچههاي هوشمند استفاده كرد [.]27
عملگرها یکی از مهمترین و مفیدترین کاربردهای پلیمرهای
الکتروفعال به شمار میرود .آنها میتوانند يك سيگنال الكتريكي
را به پديدههاي فيزيكي تبديل كنند .از جمله این کاربردها ساخت
ریزروباتها ،اعضا ( )prostheticsو ماهیچههای مصنوعي و
بلندگوهاي صفحه تخت است که اغلب االستومرهای دیالکتریک،
پلیمرهای رسانا و کامپوزیتهای پلیمر-فلز برای این هدف استفاده
میشوند [.]26،28
از کاربردهای ابتدایی پلیمرهای الکتروفعال ،استفاده از آنها در تهیه
خازنهاست .از این پلیمرها میتوان به عنوان الکترود یا ماده دی
الکتریک خازن استفاده کرد .امروزه از پليپيرول به جاي الكتروليت
انتقال بار استفاده ميشود كه در شكل -11الف مشاهده ميشود [.]29
از اين واقعيت ،كه پليمرهاي رسانا را ميتوان باردار يا بدون بار
كرد ،در ساخت باتريهاي قابل شارژ استفاده شده است .معموالً
در سلول از يك پليمر رسانا مانند فيلمهاي پلياستيلن ،پليآنيلين يا
پليپيرول به عنوان يك الكترود و ليتيم به عنوان الكترود ديگر (به
دليل بار ويژه زیاد و سبكي) استفاده ميشود (شکل-11ب).
پليمرهاي الکتروفعال به عنوان منبع تغذيه نیز مورد توجه قرار
گرفتهاند .در حقیقت ،اينگونه منابع تغذيه آلي با استفاده از منابع
انرژي متفاوت نظير پديدههاي شيميايي ،فعاليتهاي مکانيکي،
گراديانهاي گرمایي يا تابشهاي الکترومغناطيسي انرژي الکتريکي
را توليد و نگهداري ميکنند .در قطعات الکترونيکي بهویژه نوع
پوشيدني ،باتري جزء سنگينترين اجزا بوده و تأمين انرژي آن پس
از تخلیه ،بهویژه در کاربردهاي نظامي مشکلی اساسي است .بدن
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شخص ميتواند منبع اصلي تأمين انرژي این باشد .يک فرد معمولي
با وزن  68 kgو چربي حدود  15درصد 384 MJ ،انرژي در بدن دارد.
با ذخیره و بازیابی تنها بخشي از انرژي گرماي بدن ،انرژيهای
حاصل از نفس کشيدن ،فشار خون و حتی انرژي حاصل از حرکت و
راه رفتن میتوان انرژي مورد نياز براي قطعات الکترونيکي و
تجهيزات همراه شخص را فراهم کرد .مبدلهای پيزوالکتريک
قابلیت تبديل انرژي مکانيکي بدن انسان به انرژي الکتريکي را
دارند [.]28،30
فيلمهاي پليوينيليدن فلوئوريد ) (PVDFكه خواص پيزوالكتريك
دارد در کفی کفش در ساختاری  16الیه عمال استفاده شده است
[ .]27مثال دیگری از کاربرد این مواد به عنوان مبدل یا مولد انرژی،
ساعتهاي مچي خودكوك شونده است که انرژي را از حرکت
دست در حين فعاليتهاي روزانه تامین میکنند [.]31
طبق تعريف ،حسگرها وسايلي براي تبديل پديدههاي فيزيكي به
سيگنالهاي الكتريكي قابل پردازش هستند .يك مورد استفاده بسيار
گسترده از پليمرهاي الكتروفعال ،تهيه و توسعه حسگرهایی است
كه قابلیت تعيين و تشخيص انواع تحريكات اعم از تغيير طول،
تغيير ابعاد ،نيروي مكانيكي ،نفوذ يك جسم ،ورود يك محرك
شيميايي و غیره هستند [ .]31،32از اين حسگرها هم براي شناسايي
بخار و هم براي تعيين كمي آن ميتوان استفاده کرد (مانند آنچه
در تابلوهاي شاخص آلودگي هوا الزم است) .هر چند بينيهاي
الكترونيكي بيشترين مورد استفاده را در صنعت غذايي پيدا
كردهاند ،ولي طبيعي است كه براي شناسايي و اعالم خطر نسبت
به تجاوز مقدار بخارهاي سمي از حد مجاز در كارخانهها ،معادن،
آزمايشگاهها ،واحدهاي صنعتي و بهويژه در مقاصد نظامي (اعالم
وجود مواد منفجره يا سالحهاي شيميايي-زیستی) نيز كاربرد دارند.
طبيعي است كه اين حسگرها را از قبل بايد كاليبره و تنظيم کرد
[.]17
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