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مقدمه
گرفتن کنترل در ســطوح ملکولی  فنــاوری نانــو، توانمنــدی تولیــد مواد، ابزارهــا و سیســتم های جدید با در دســت 
و اتمــی و اســتفاده از خواصــی اســت که در آن ســطوح ظاهر می شــود. فنــاوری نانو موج چهــارم انقالب صنعتی، 
که با ســرعت  گرایش هــای علمــی راه یافتــه و از فناوری های نوینی اســت  کــه در تمامــی  پدیــده ای عظیــم اســت 
هرچه تمام تر در حال توســعه اســت. از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میالدی طراحی و ســاخت ســاختمان ها هر روزه شــاهد 
نوآوری هــای جدیــدی در زمینــه مصالــح کارآمد تــر و پربازده تر در مقاومت، شــکل پذیری، دوام و توانایی بیشــتری 
کاربردهای گســتردٔه  فنــاوری نانو در صنایــع مختلف به خصوص مواد پیشــرفته  نســبت بــه مصالح ســنتی دارد. 
بــه دلیــل قابلیت هــای منحصربه فرد محصوالت تولیدشــده در مقایســه با محصوالت موجود در بازار اســت. این 
کرده اســت. صنایع تولید مواد پیشــرفته نقش  کوتاهی توجه بســیاری از صنایع را به خود جلب  فنــاوری در زمــان 
کاربردهای مختلف ایفا نموده اســت. یکی از موارد  مهمی را نه تنها در توســعه نانومواد بلکه در اســتفاده از آن در 

قابل توجه در صنعت، قطعات پلیمری است.
یادی مولکول های کوچک تشــکیل می شوند.  که از به هم چســبیدن تعداد ز پلیمرها، مولکول های بزرگی هســتند 
کوچــک را مونومــر و عمــل اتصــال و پیونــد آن هــا را پلیمرشــدن می گوینــد. مــواد پلیمــری بــه دلیــل  مولکول هــای 
کاربرد وســیعی در صنایع مختلف از جمله در ســاخت وســایل خانگی،  خواص فیزیکی و مکانیکی مناســب، 
اســباب بازی، بســته بندی ها، کیــف و چمــدان، کفش، میــز و صندلی، لوله هــای انتقال آب، الســتیک اتومبیل 
و غیــره دارنــد. همچنیــن پلیمرهــا پایداری خوبــی در مقابل مواد شــیمیایی دارنــد. بعضی از آن ها شــفاف بوده و 
می تواند جایگزین شیشه شوند. اغلب پلیمرها عایق الکتریکی هستند. اما پلیمرهای خاصی نیز وجود دارند که 
تا حدی قابلیت هدایت الکتریکی دارند. استفاده از فناوری نانو منجر به تولید پلیمرهایی با هدایت الکتریکی 
کرد. پلی پیــرول به علت  قابل توجــه شــد. از جملــه نانوپلیمرهای رســانا می تــوان به پلی پیــرول و پلی آنیلین اشــاره 
یست ســازگاری، ســهولت پلیمری شــدن و پایــداری شــیمیایی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. پلی آنیلین  ز
نیــز بــه دالیــل خواص منحصر به فــرد خود و همچنیــن مزایایی چون رســانایی نســبتًا بــاال )s/cm ۱۰2-۱۰۱(، رفتار 
جالب الکتروشیمیایی، خواص اپتیکی، پایداری شیمیایی، محیطی و حرارتی مطلوب، قابلیت فرایندپذیری، 
کارایی ویژه ای برخوردار اســت. خواص منحصر به فرد  ســهولت ســنتز در محیط های آبی و آلی و ارزانی مونومر از 
نانومــواد موجــب توجه روزافزون صنایع به قطعات پلیمری با هدایت الکتریکی باال شــده اســت که با اســتفاده از 

فناوری نانو توسعه یافته اند.
بازار جهانی پلیمرهای رسانا )رسانای الکتریکی و رسانای حرارتی( بالغ بر 4/3۹ میلیارد دالر تخمین زده شده است 
که تقاضای روزافزون برای قطعات  که تا سال 2۰2۰ به بیش از 6/77 میلیارد دالر برسد. انتظار می رود  و انتظار می رود 

الکترونیکی هوشمند و جمع وجور در صنایع الکترونیک، موتور محرکی برای رشد بازار پلیمرهای رسانا شود ]۱[. 
بر اساس کاربرد، بازار جهانی پلیمرهای رسانا به بخش هایی همچون موارد اشاره شده در زیر تقسیم می شود:

ESD/EMI محافظ 
 پوشش الکترواستاتیک

کن  بسته بندی ضد الکتریسیته سا
 خازن
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تقاضای عمده پلیمرهای عادی، استفاده از محافظ ESD/EMI در صنعت برق و الکترونیک است. مزیت اصلی 
که ایمنی سیستم های دارای شکاف هوایی را افزایش می دهد. همچنین به جلوگیری  محافظ ESD/EMI اینست 

از تخلیه استاتیک و تداخل مغناطیسی قطعات الکترونیکی حساس، کمک می کند ]۱[. 
از نظر موقعیت جغرافیایی، بازار جهانی پلیمرهای رسانا به موقعیت های زیر دسته بندی می شود:

 آسیا اقیانوسیه
 اروپا

 آمریکای شمالی
 خاورمیانه و آفریقا

 آمریکای مرکزی و جنوبی

منطقــه آمریــکای شــمالی بزرگ ترین بازار برای پلیمرهای رســانا در ســال 2۰۱6 بــود. این بازار عمدتًا بــه دلیل افزایش 
فعالیت های ســاختمانی اســت. این امر نیز در درجه اول به دلیل افزایش تقاضا برای پوشــش های ضد الکتریسیته 
کن در پانل های درب و قاب شیشۀ پنجره ها، همراه با حسگرهای موردنیاز در صنعت ساختمان و ساخت وساز  سا
اســت. شــکل ۱ ســهم پیش بینی شــدۀ هر یک از مناطق جغرافیایی فوق برای بازار پلیمرهای رســانا در سال 2۰22 را 

نشان می دهد ]۱[.

بازار جهانی پلیمرهای با هدایت الکتریکی نیز در سال 2۰۱7 بالغ بر 444۱/7 میلیون دالر است که انتظار می رود تا 
سال 2۰23 به بیش از 734۱/2 میلیون دالر برسد. عمده رشد بازار به سمت محصوالت سبک و هدایت الکتریکی 

کاربردهای مختلف در حال رشد روز افزون است )شکل 2( ]2[.  باال است و تقاضا برای این پلیمرها در 

 شکل 1. سهم بازار پلیمرهای رسانا برحسب منطقه جغرافیایی در سال 2022 )میلیارد دالر( ]1[.
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کیلوتن )2013-2023( ]2[.  شکل 2. بازار جهانی پلیمرهای رسانا، برحسب نوع و 

نانوپلیمرهای رسانا
در قــرن نوزدهــم میالدی برای اولیــن بار که پلیمرها 
شــناخته  عایــق  مــواد  به عنــوان  شــدند  بــازار  وارد 
کــه در صنعــت پالســتیک و لوله هــای  می شــدند 
کاربردهــای فراوانــی داشــتند؛ امــا  آب و فاضــالب 
تحقیقات اولیه در مورد نانو پلیمرهای رسانا به دهه 
هفتاد میالدی برمی گردد. در ســال ۱۹77 میالدی 
کاوا۱ و دســتیارانش قصــد ســنتز پــودر ســیاه  شــیرا

پلی اســتیلن به روش زیگلر - ناتا را داشــتند، ولی الیه ای نقره ای رنگ شــبیه فلز به  دســت آمد. در ادامه با به کاربردن 
کشف مهم منجر  که هدایت الکتریکی ترکیب تا ۱۰۹ برابر افزایش می یابد. این  هالوژن هایی مانند ید مشاهده شد 
کاربردهای فراوانی در  به افزایش تحقیقات در زمینه پلیمرهای رســانا شــد و باعث شــده که در ســی ســال گذشــته 
زمینه های مختلف فناوری پیدا کند. پلی آنیلین )شــکل 3( یکی از مهم ترین نانوپلیمرهای رســانای جدید است 
کنار آن دارای قابلیت فرایندپذیری پلیمرهای  که دارای خواص اپتیکی، الکترونیکی و مکانیکی رساناها بوده و در 

کالسیک است.

 توجیه هدایت الکتریکی
خــواص الکتریکــی مواد به کمک ســاختار الکترونــی آن ها قابل توجیه اســت. تئوری نوار، رفتــار هدایت الکتریکی 
فلزات، نیمه رساناها و عایق ها را به خوبی تفسیر می نماید. رسانایی پلیمرهای هادی مثل پلی فنیلن، پلی استیلن، 
پلی آنیلیــن، پلی پیــرول و غیــره را نمی تــوان به کمک تئــوری نوار توجیه کرد، زیرا از نوع باردار بدون اســپین هســتند. 
وضعیت الکترونی پلیمرها مانند عایق ها و نیمه رساناها است: نوار واالنس آن ها پر و نوار رسانایی شان خالی است 
و میان این دو نوار یک شــکاف بزرگ انرژی )منطقه غیرمجاز( قرار دارد. پلیمرهای رســانا با تکرار پیوندهای دوگانه 

 شکل 3. پلی آنیلین
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که مربوط به الکترون های  گونه نوار انرژی  به طور مزدوج از پلیمرهای معمولی متمایز می شوند. در حالت خنثی دو 
π است، وجود دارد:

 اوربیتال های مولکولی پیوند نوار واالنس )VB( را تشکیل می دهند.
 اوربیتال های مولکولی ضدپیوندی نوار رسانایی را تشکیل می دهند.

کــه در نیمه رســاناها وجــود دارد: اغلــب بزرگ تــر از eV  ۱ )مانند  شــکاف انــرژی بیــن دو نــوار بــه همان ترتیبی اســت 
پلی  استیلن( است و گاهی به چندین الکترون ولت نیز می رسد )مانند پلی تیوفن و پلی پیرول(. این موضوع آشکارا 
علت نبود رســانش را در پلیمرهای رســانا در حالت خنثی، با وجود داشــتن سامانه مزدوج باالی پیوندهای دوگانه، 
گذشته در حالت خنثی تهیه شده بودند ولی، به رسانایی آن ها تنها در دو  بیان می دارد. بیشتر پلیمرهای رسانا در 
دهه پیش، پس از فرایند دوپه کردن، پی  برده شد. در نیمه رساناهای معدنی خالص )مانند سیلیکون( نیز وضعیتی 
کم است. در هر حالت، رسانش الکتریکی تنها در حالتی برقرار می شود که ناخالصی هایی مناسب برای  همانند حا
ایجاد ســطوح انرژی غیرمجاز در شــکاف انرژی وجود داشــته باشند. این سطوح باید به اندازه کافی به نوار رسانایی 
)ناخالصی هــای الکترون دهنــده که موجب رســانایی گونه n می شــود( و یــا متناوبًا به نوار واالنــس )ناخالصی های 
کــه حفــرات را در نوار واالنســی ایجاد می کنند و به دنبال آن موجب ایجاد رســانش گونه p می شــوند(  الکترون پذیــر 
نزدیک باشند. این مکانیسم بسیار ساده به درک مفهوم پالرون و بای پالرون، که مسئول افزایش رسانش الکتریکی 

در پلیمرهای رسانا هستند، کمک می کند ]3[.

هدایت در پلیمرهای رسانا و ترکیبات آلی از طریق تئوری پالرون و بای پالرون قابل تفسیر است؛ این مفاهیم فیزیکی 
هســتند. بــه کمــک ایــن تئوری، تغییر رنگ شــدید در اثر دوپه کــردن پلیمرها را نیــز می توان توضیــح داد. پالرون یک 
کاتیون-رادیکال اســت که به طور ناقص بر روی یک قطعه از پلیمر )بر روی چند مونومر( مســتقر می شــود. بی پالرون 
یــک دی رادیکال-دی کاتیــون اســت که در اثر برداشــتن الکترون از تــراز پالرون اولیه )حذف الکترون زوج نشــده( به 
وجود می آید. دوپه شدن ضعیف )در سطح جزئی( پالرون ها را به وجود می آورد و دوپه شدن شدید )در سطوح باالتر( 

 شکل 4. ساختار پالرون و بای پالرون ]4[.

)الف( پالرون

)ب( بای پالرون
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بای پالرون ها را به وجود می آورد )شکل 4(. پالرون و بی پالرون در طول رشته پلیمری می توانند حرکت کنند ]4[.
به طور  کلی، برای رسانا کردن مواد پلیمری چند روش وجود دارد ]5[:

 ایجــاد پلیمــری بــا زنجیــر اصلــی نیمه رســانا با پیونــد دوگانــه یک در میان کــه این افزایش رســانایی بــا فرایند 
دوپه کردن امکان پذیر است.

 افزودن ماده رسانای الکتریسیته به آمیزه پلیمری )کامپوزیت های پلیمری رسانا(
 قراردادن پوشش رسانای الکتریسیته بر روی سطح پلیمر.

 نانوفیلرها
پرکننده ها یا فیلرها یکی از متداول ترین مواد خام در جهان هســتند که هرســاله 5۰ میلیون تن از آن ها تولید می شــود. 
فیلرها بیشــتر برای کاهش مصرف مواد چســبنده که فو ق العاده گران قیمت هســتند و نیز بهبود خواص فیزیکی مواد 
کامپوزیتی حاصل، مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان نانوفیلرها به دلیل دارا بودن ناحیه سطحی باال، خاصیت 
تقویت کنندگی ویژه ای دارند. نانوفیلرها، دارای شکل های مختلفی همچون ذرات کوچک کروی، اشیاء میله مانند 
و یا پوســته های دارای حداقل یک بعد بحرانی کمتر از ۱۰۰ نانومتر هســتند. ویژگی های این نوع مواد با اندازه و هندســه 
ذره و همچنین نوع کارکرد شیمیایی آن تعیین می شود. از جمله ویژگی های نانوفیلرها می توان به کنترل خصوصیات 

رئولوژیک و مکانیکی بهبودیافته، افزایش شفافیت، هدایت الکتریکی و بازدارندگی از آتش اشاره کرد.
نانوفیلرهــا همچنیــن بــه منظــور تضمیــن جریــان آزاد پودرهــا و ممانعــت از ته نشین شــدن رنگ دانه ها بــه  کار گرفته 
می شــوند. پرکننده هــا بــه طــور گســترده ای در ســاختمان موادی از قبیل چســب ها، رنگ هــا و الیه های پوشــاننده، 

پالستیک ها، الستیک ها و همچنین بتن مورد استفاده قرار می گیرند ]6[. 
ک رس، کربن سیاه و نانو لوله های کربنی اشاره کرد. از جمله نانوفیلرهای مورد استفاده در صنعت، می توان به خا

 شکل 5. ساختار مونت موریلونیت
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ک رس   خا
ک های رس   ک رس صفحاتــی با ضخامت ۱ نانومتر و عرض بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر هســتند. مرســوم ترین خا نانــو خــا
مورد استفاده مونت موریلونیت، هکتوریت و ساپوینت هستند. مونت موریلونیت ساختاری کریستالی شامل یک 

اکتاهدارال آلومینا یا منگنز )شکل 5( است که با دو الیه تتراهدرال سیلیکا احاطه شده است.
 از مزایای مونت موریلونیت می توان به قیمت پایین، نسبت مساحت به جرم بسیار بزرگ، نسبت نظر باال و ویژگی 
کم می تواند موجب بهبود قابل توجهی در  کرد. حضور این ذرات در نســبت های بســیار  متورق شــدن خوب اشــاره 

گر بخوبی در ماتریس توزیع شده باشند ]7[. پایداری حرارتی و خواص مکانیکی شود، به ویژه ا

 کربن سیاه
در گذشــته از دوده که شــبیه کربن ســیاه اســت برای نوشتن نامه های پاپیروس در مصر باســتان و نوار بامبو در چین 
که روش تولید  کربن سیاه نوعی از ابتکار خانه های روستایی )کلبه ها( بود، زمانی  باستان استفاده می کردند. تولید 
کاغذ در قرن دوم کشــف شــد. پس از آن که با فرایند کانال در ســال ۱۸۹2 و از اواســط دهه ۱۹7۰، بیشــتر کربن سیاه 
کــه اغلب به عنوان کوره ســیاه بــود، تولید می شــد. همه انواع کربن ســیاه به طور گســترده  کــوره نفتی  توســط فراینــد 
به عنوان رنگ دانه سیاه از زمان قبل از میالد مورد استفاده قرار گرفت. کربن سیاه، عمومًا شکل آمورف کربن خالص 
به شــکل ذرات کلوئیدی اســت که توسط احتراق ناقص یا تجزیه حرارتی هیدروکربن های گاز یا مایع تحت شرایط 
کنترل شده تولید می شود. شکل ظاهری آن شبیه دانه یا پودرهای سیاه است. کربن سیاه ماده ای سیاه رنگ است 

کربن تشکیل شده و اجزای دیگر شامل هیدروژن و اکسیژن است. که حدود ۹7 تا ۹۹ درصد آن از 
کربن اســت که بیشــتر به عنوان فیلر در الســتیک و به عنوان رنگ دانه  کربن ســیاه یک )نانو( ذره متخلخل به شــکل 
اســتفاده شــده اســت. این مــاده همچنین بــرای افزایــش هدایت الکتریکــی پالســتیک ها و رنگ ها به آن هــا افزوده 
می شود. افزون  بر  این کربن سیاه یک تثبیت کننده نور فرابنفش برای کاربردهای پالستیکی است که قابلیت تطبیق 

با هوا را بهبود می دهد. با این حال بازار کاربردهای غیرالستیکی آن به نسبت کوچک است ]۸[.

کربنی گرافیت به نانولوله   شکل 6. تبدیل 

نانولوله کربنی گرافیت

پیچش
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 نانو لوله های کربنی
در ســال ۱۹۹۱ دانشــمندی بــه نام ســومیو ایجیمــا به طور 
کشــف و تولید  کربن را  کاماًل اتفاقی، ســاختار دیگری از 
ی در ابتدا این  کــه خــواص منحصر به فــردی دارد. و کــرد 
کــه در یــک جهــت  کــرد  ســاختار را نوعــی فولــرن تصــور 
کــه ایــن  کشــیده شــده اســت. امــا بعدهــا متوجــه شــد 
ســاختار، خــواص متفاوتــی از فولرن هــا دارد و بــه همیــن 

کربنی نامید. دلیل آن را نانولوله 
که جنس  کربن در ســاختاری اســتوانه ای آرایش یافته اند. یعنی یک لولٔه توخالی  کربنی، اتم های  در یک نانولولٔه 
کربن  کربن در دیوارٔه این ساختار استوانه ای دقیقًا مشابه آرایش  کربن است. آرایش اتم های  دیواره اش از اتم های 
گرافیت را  کنار یکدیگــر صفحات  کربنی در  گرافیت، شــش ضلعی های منظــم  گرافیت اســت. در  در صفحــات 
ی یکدیگر انباشته می شوند و هر الیه از طریق پیوندهای ضعیف واندوالس  کربنی بر رو می سازند. این صفحات 
کربنی را  گرافیت در هم پیچیده می شوند، نانولوله های  که صفحات  به الیه زیرین متصل می شود ]۹[. هنگامی 

که به شکل لوله درآمده باشد )شکل 6(. گرافیتی است  کربنی،  تشکیل می دهند. در واقع، نانولوله 
کربنی چند دیواره تقســیم  کربنــی تک دیــواره و نانولوله هــای  کلــی نانولوله هــای  کربنــی بــه دو دســته  نانولوله هــای 
گر شامل تعدادی از  گرافیت باشد، نانولوله تک دیواره و ا کربنی فقط شامل یک لوله از  می شوند. چنانچه نانولوله 

لوله های متحد المرکز باشد نانولوله چند دیواره نامیده می شود )شکل 7(.
کشــف نانولوله های چنددیواره در ســال ۱۹۹۱ موجب شده است که فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای در علوم 
بــه بحــث نانوســاختارهای کربنی و کاربردهای آن ها اختصاص یابد. دلیل عمده این مســئله تکامل ســاختاری 
مــورد انتظــار آن هــا، انــدازه کوچــک، چگالی کم، ســختی باال، اســتحکام باال )اســتحکام کششــی خارجی ترین 
جــداره یــک نانولولــه کربنــی چنددیــواره تقریبًا ۱۰۰ برابر بیشــتر از آلومینیم اســت( و خواص عالــی الکتریکی آن ها 
کربنی ممکن است به طور گسترده در تقویت مواد، صفحه نمایش مسطح با انتشار  است. در نتیجه نانولوله های 

کاربرد یابند.  میدانی، حسگرهای شیمیایی، دارورسانی و علم نانوالکترونیک 

کربنی تک دیواره و چنددیواره  شکل 7. نانولوله های 

کربنی چنددیواره کربنی تک دیوارهنانولوله  نانولوله 
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روش های بهبود هدایت الکتریکی پلیمرهای رسانا
کربنی، محققان به دنبال روش هایی بودند تا به  به منظور افزایش هدایت الکتریکی پلیمرهای رســانا و نانولوله های 

این مهم دست یابند. برخی از این روش های عبارت اند از:
 کشش

 افزایش تحرک حامل
 افزایش تراکم حامل

 روش میکروکومبینگ2 

 افزایش هدایت الکتریکی از طریق کشش
رســاناهای با قابلیت کشــش با توجه به دو رویکرد مهندسی کشــش و نانوکامپوزیت ها ساخته می شوند. در رویکرد 
اول، مواد غیرآلی غیرکششی )مانند فلزات( بصورت هندسی به شکل خطوط موجی شکل دهی می شوند و زمانی که 
زیرالیۀ پایینی االستومر کشش داده می شود، می تواند انبساط یابد. در عوض، رسوب الیه نازکی از مواد رسانا مانند 
فلــزات، نانولوله هــای کربنی یا گرافن بر روی زیرالیۀ پیش فرض منجر به تشــکیل قالب هــای دوره ای3 هنگام کرنش 
می شود و منجر به این می شود که ماده با چرخه های کششی زیاد وفق یابد. همچنین طرح krigami یا میکروکراک4 
کروســکوپی را فراهم ســازد. این  نیــز بــرای ورقه هایــی از مواد انعطاف پذیر به کار گرفته می شــود تا حرکت کششــی ما
روش هــا امــکان تبدیــل مجازی هر نوع مادۀ صلب به مواد با قابلیت کشــش را همراه با حفظ ویژگی های الکتریکی 
آن ها میسر می سازند. با این حال، این نوع روش های ساخت معمواًل پیچیده هستند. نشاندن یک پرکنندۀ رسانا 
در یک ماتریس االستومری عایق جهت تشکیل نانوکامپوزیت، روش اساسی دیگری برای تولید رسانا های با قابلیت 
کشش است. به طور معمول، مواد تک بعدی همچون نانولوله های کربنی )CNTs( و نانوسیم های نقره به خاطر نسبت 
منظــری5 باال به عنوان فیبرهای رســانا انتخاب می شــوند. نانوذرات فلزی یا پوســته  های6 فلــزی نیز به خاطر قابلیت 

خودسازمان دهی تحت کشش، تحت شرایط خاصی به عنوان مواد پرکنندۀ خوب می توانند انتخاب شوند. 
به منظــور رســیدن بــه مــواد با قابلیت کشــش باال و هدایــت الکتریکی بــاال که به راحتــی در حالل فرایندپذیــر بوده و 
در عین حال الگوپذیر باشــد، نیاز به یک رســانا با قابلیت کشــش اســت. پلیمرهای رســانا به خاطر انعطاف پذیری 
در تنظیم ســاختار مولکولی و ویژگی های مکانیکی و الکتریکی، انتخاب خوبی بدین منظور هســتند. متأســفانه 

هدایت الکتریکی باال و قابلیت کششی باال بطور هم زمان در پلیمرهای رسانا قابل حصول نیست ]5[.
به طــور کلــی جهــت دســتیابی به هدایــت الکتریکی باال نیــاز به کریستالیزاســیون بــاال و محتوای کم عایق اســت. 
PEDOT با قابلیت کشــش با اســتفاده از فیلم های نازک با پوشــش مســتقیم بر روی زیرالیه های االســتیک استیرن 

اتیلن بوتیلن اســتیرنSEBS( 7( برای ارزیابی رفتار الکتریکی آن ها به عنوان اجزای الکترونیکی شــفاف و فیلم نازک 
گزینــه مناســبی اســت. زمانــی که این پلیمر کشــش داده می شــود، هدایت الکتریکــی آن تحت کرنــش ۱۰۰% حدود 
ســه برابــر تــا S/cm 33۹۰ در راســتای کششــی افزایــش می یابــد، ولی در راســتای عمــودی کاهش می یابــد. بهترین 
که در آن هدایت  کرنش صفر تا ۱۰۰% است  عملکرد برای فیلم با تقویت هدایت الکتریکی و کششSTEC( ۸( برای 
الکتریکــی بیشــتر از S/cm ۱۰۰۰ اســت و بیشــترین مقــدار آن S/cm 33۹۰ تحــت کرنــش ۱۰۰% اســت. همچنین در 
کرنش 6۰۰%، هدایت حدود S/cm ۱۰۰ است و حتی برای کرنش ۸۰۰%، باز هدایتی حدود S/cm 56 باقی می ماند، 
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و در کرنش های بیشتر از ۸۰۰% الیه دچار پارگی می شود. رسانایی فیلم تحت کرنش 5۰% بعد از ۱۰۰۰ سیکل، حدود 
۹2% و تحت کرنش ۱۰۰% حدود 7۱% مقدار اصلی باقی می ماند ]5[.

 افزایش هدایت الکتریکی PEDOT از طریق افزایش تحرک و تراکم حامل
راهبردهــای رســیدن بــه هدایت الکتریکی بــاال در PEDOT نیاز به تحقــق تحرک باالی حامــل و تراکم باالی حامل 
کــم بــاالی آن در PEDOT به خاطر پراکندگــی نامتوازن  دارد. بــا ایــن حــال، حفــظ هم زمان تحــرک باالی حامــل و ترا
کــه در ســطوح بــاالی دوپه شــدن رخ می دهد، دشــوار  یونیزه شــدن ناشــی از افزایــش آنیون هــای متقابــل دوپه کننــده 
اســت. تــالش محققــان برای بهبــود هدایت الکتریکی PEDOT را می توان به دو دســته تقســیم کــرد: افزایش تحرک 
 ۱۰-5-۱۰ cm2V-1s-1 حامــل و افزایش تراکم حامل. معمواًل تحرک حامل برای نیمه رســاناها و رســاناهای آلی از مرتبــه
اســت و به شــدت وابسته به بلوری شدن اســت. تحرک حامل PEDOT را می توان با آنیلینگ در درجه حرارت باال، 
حضور اسید سولفوریک، مهندسی آنیون دوپه کننده و سایر روش ها افزایش داد. به عنوان مثال پژوهشگران چینی 
بــا اســتفاده از آنیلینــگ درجه حــرارت باال به تحرک باالی دســت یافته اند. با این حال، اســتفاده از این روش منجر 
بــه کاهــش چشــمگیر تراکم حامل شــده و در نتیجه هدایــت کل آن به حــدود S/cm 5۹2 می رســد. از طرف دیگر، 
پژوهشگران افزایش تراکم حامل بار از طریق مهندسی سطح اکسیداسیون را مورد بررسی قرار داده اند. با این وجود، 
پراکندگــی نامتــوازن ناشــی از آنیون های متقابل دوپه کــردن، منجر به کاهش تحرک حامل شــده و در نتیجه افزایش 
هدایت الکتریکی را محدود می سازد. بنابراین، یافتن تعادلی بین حصول تراکم باالی حامل و تحرک باالی حامل 
برای بهینه سازی هدایت پذیری امری مهم به شمار می آید. در نتیجه کلید مسئله، مهندسی بلوری شدن در سطوح 
 ،PEDOT دوپه شــدن باال در ســطح مولکولی جهت حفظ تحرک باال اســت. برای مثال، نانوســیم های تک بلوری
هدایــت الکتریکــی آن را بــه بــاالی S/cm ۸7۹7 می رســاند؛ بــا این حال این ســطح از هدایت پذیــری برای اغلب 

دستگاه های الکتریکی در هندسه های فیلم نازک حاصل نشده است ]۹[. 
محققان چینی با اســتفاده از روش رســوب بخار شــیمیایی اکســیدکنندهOCVD( ۹( و پیش رسوب هیدروبرومیک 
اســید، با موفقیت فیلم های نازک PEDOT در مقیاس ویفر را ســنتز کردند. روش OCVD، بلوری شــدن و مورفولوژی 
را کنتــرل کــرده و در نتیجــه باعــث افزایش تحرک حامل در تراکم حامل باال می شــود. برخــالف فرایندهای مبتنی بر 
که  که از مشــکالت ســازگاری زیرالیه رنج می برد، OCVD یک فناوری فاز بخار و مســتقل از زیرالیه اســت  محلول 

امکان سنتز مقیاس بزرگ فیلم های نازک پلیمر مزدوِج کیفیت باال را فراهم می سازد. 
با استفادۀ هم زمان مونومر )مانند 4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن )EDOT(( و اکسیدکننده )مانند FeCl3(، اکسیدکننده 
نه تنهــا مرحله رشــد پلیمراســیون را آغاز می کنــد بلکه زنجیرهای پلیمــر را به صورت موضعی )بــا تراکم حامل حدود 
 PEDOT ۱۰2۱( به شــدت دوپه می کند. این پژوهشــگران به منظور تنظیم راستای بلوری شدن زنجیرهای پلیمر  cm-3

در فرایند پلیمراســیون OCVD، از روش کنترل درجه حرارت بهره گرفته اند. این روش همراه با مهندســی ضخامت 
فیلم می تواند به طور مؤثری باعث انتقال بلوری شدن از راستای »edge-on« به راستای »face-on« شود )شکل 
۸، الف(. همچنین به طور قابل توجهی انرژی انتقال حامل بین بلوری در یک الیه محدود را که کلید اصلی افزایش 
تحرک حامل است، کاهش می دهد. در ناحیه face-on، مشاهده می شود که افزایش درجه حرارت رشد منجر به 
افزایش بلوری شدن می شود )شکل ۸، ب( و بنابراین منجر به بهبود بیشتر تحرک بار می شود. این محققان به مقدار 
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هدایت الکتریکی S/cm 625۹ و تحرک حامل قابل توجه cm2V-1s-1 ۱۸/45در این حالت دست یافتند ]۹[. 

 روش میکروکومبینگ
کارولینا با همکاری محققان چینی انجام شده است، روش ارزان قیمتی موسوم  که در دانشگاه ایالتی  در پژوهشی 
کرده و از آن برای تولید فیلم های  کربنی را تراز  که با اســتفاده از آن می توان نانولوله های  به میکروکومبینگ ارائه شــد 
نانولوله  ای بزرگ اســتفاده کرد. با اســتفاده از این روش، نه تنها فیلم های مستحکم تری تولید می شود، بلکه هدایت 
الکتریکی فیلم ها نیز افزایش می یابد. مطابق با نظر این پژوهشگران، این فرایند بسیار ساده ای است که باعث تولید 
فیلم های ســبک نانولوله کربنی که اســتحکام آن حدود دو برابر بیشــتر از فیلم های پیشین بوده و از الیاف کربنی نیز 

مستحکم تر هستند.
در این روش، نانولوله ها روی زیرالیه های رایج رشد داده شده و سپس به صورت روبان هایی با ضخامت یک نانومتر 
در می آیند. این روبان ها جهت تابیده شدن، به قرقره هایی متصل می شوند. با چرخش قرقره ها، روبان نانولوله کربنی 
بیــن دو تیــغ جراحی کشــیده می شــود. لبه تیغ ها گرچه به ظاهر صاف اســت امــا دارای لبه هایــی در مقیاس میکرو 
که همانند دندانه های شانه عمل می کنند. با پیچیده شدن روبان های تراز شده به دور قرقره، یک محلول  هستند 
الکلی به آن افزوده می شــود. این کار موجب نزدیک شــدن نانولوله ها به هم شــده و در نهایت فیلم های الیه نازکی از 
کرد. استحکام  کنترل تعداد الیه ها می توان ضخامت فیلم نهایی را تنظیم  کربنی ایجاد می شود. با  جنس نانولوله 
فیلم های رایج نانولوله ای حدود ۱/5 گیگاپاسکال است، در حالی که استحکام این فیلم ها 3 گیگاپاسکال است. 
عالوه بر این، هدایت الکتریکی این فیلم ها ۸۰ درصد بیشــتر از فیلم های نانولوله کربنی اســت که از روش های دیگر 

به دست می آید ]۱۰[. 

EMI کاربرد نانوپلیمرهای رسانا با هدایت الکتریکی باال در محافظت
محافــظ تداخــل الکترومغناطیســی )EMI( یک روش کاربردی مؤثر برای بازتابش یا جذب تابش الکترومغناطیســی 
اســت. چــون تابــش الکترومغناطیســی بــه طــور مرتــب در فرکانــس های بــاال اتفــاق می افتد و به شــدت بــا قطعات 

 شکل 8. راستای بلوری شدن ]9[

الف ب
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الکترونیکــی تداخــل دارد، محافــظ EMI بــرای قطعــات الکترونیکــی بســیار مهم اســت. بازتــاب یکــی از رایج ترین 
مکانیســم های محافظ EMI اســت. به منظور اثربخشــی مناســب حفاظت تداخل الکترومغناطیســی، الکترون ها 
یــا حفره هــای بــا حرکــت آزاد، پیش نیاز مواد حفاظتی هســتند. میزان از دســت رفتن انعکاس، متناســب با هدایت 
الکتریکی ماده محافظ اســت. بنابراین، مواد رســانای الکتریکی به مواد محافظ EM جاذب ترجیح داده می شوند 
گــر نیــازی به هدایت الکتریکی باال نباشــد(. به عنوان مثال، مقاومت نانولوله های کربنــی )CNT( کمتر از ۱  )حتــی ا

که اثر EMI از خود نشان دهد.  است که کمتر از مقداری است 

به منظور دستیابی به حفاظت بسیار مؤثر EM، باید مواد محافظ EMI دارای دو ویژگی زیر باشند:
 محافظت باال با قدرت جذب ۹۹% امواج EM دریافتی )dB 2۰( که مورد نیاز برای ایمنی انسان است،

 محافظت EMI فعال در یک محدوده فرکانسی وسیع. 
به عنوان مثال، علی رغم مزایای فلزات برای محافظت EMI، تراکم باالی آن ها، خواص شیمیایی ناپایدار و فرکانس 
جــذب باریک از اشــکاالت عمده برای محافظت مؤثر EMI محســوب می شــوند. در مقابل، پلیمرهــا دارای مزایای 
بســیاری از جمله تراکم کم، ســهولت فرایند و هزینه کم هســتند؛ اما در بســیاری از آن ها نیز امواج EM می تواند نفوذ 

EMI جــدول 1. مقایســه برخــی از جدیدتریــن نانوکامپوزیت هــای پلیمــری رســانای الکتریکــی از نظــر محافظــت 

اثربخشی محافظتمحدوده فرکانسیاثربخشی محافظت

CNT/)PAL( کتون GHz6۰-۸۰ dB 4۰ - 25پلی کاپروال

CNT/)PS( GHz2۰-3۰ dB ۱2 - ۸پلی استایرن

CNT/)PA-6( GHz 25 dB ۱2/4 - ۸/2 پلی امید-6

کریلونیتریل بوتادین استایرن  پلی کربنات )PC(/ آ
)ABS(/ فیبر کربنی پوشش نیکل

 ۱  GHz47 dB

CNT/)PANI( ۱۸ - ۱2/4 پلی آنیلین  GHz27/5-3۹/2 dB

)PPy( پلی پیرول / )PET( ۱/5- ۰/5 پلی استر  GHz36 dB

GHz2۱ dB  ۱2/4 - ۸/2 اپوکسی / گرافن

GHz۱۸ dB  ۱2 - ۸ پلی وینیلیدن فلورید )PVDF( / گرافن

CNT / ۱2 - ۸سلولز  GHz۱۸/7-22/5 dB
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کند. بنابراین، نانوکامپوزیت های پلیمری )PNCs( با پرکننده های رسانای الکتریکی )که به خوبی در ماتریس های 
پلیمــری بــا عایــق الکتریکی توزیع شــده اند(، یکــی از بهتریــن راهبردهای غلبه بر مشــکالت مربوط به فلــزات برای 

محافظت از EMI هستند. 
ســه نوع PNC رســانا به طور معمول برای دســتیابی به محافظت EMI به کار برده می شود، که اولین مورد آن پرکننده 
کربن رســانا/پلیمر اســت. به عنوان مثال، با اســتفاده از نانولوله های کربنی%tw 7 در ماتریس پلی اســتایرن، اتالف 
بازتــاب )RL( برابــر بــا dB ۱۹/3 - ۱۸/2 در بانــد X بــه دســت می آیــد. با این حال، با اســتفاده از این مــواد با هدایت 
الکتریکی افزایش یافته، تشــخیص اتالف زیاد بازتاب امری دشــوار اســت. نوع دیگر از PNCهای رسانایی که به طور 
متداول برای محافظت EMI اســتفاده می شــود، نانوذرات مغناطیسی پلیمر/فلز هستند. مزیت این مواد این است 
کــه از نظــر تئــوری، نانوذرات مغناطیســی همچــون نانوذرات آهــن به خاطر خاصیت مغناطیســی باالیی کــه دارند، 
می توانند جذب باالیی داشته باشند. با این حال، نفوذپذیری مغناطیسی به شدت توسط رزونانس فرومغناطیسی 
تحت تأثیــر قــرار گرفتــه و در محــدوده GHz کاهــش می یابــد. عــالوه بــر ایــن، ناهمســانگردی بلــوری مغناطیســی و 
نفوذپذیــری مغناطیســی پاییــن، SE این نانــوذرات فلزی فرومغناطیس را محدود می ســازد. ســومین رســانایی رایج 
عبــارت اســت از پلیمرهــای رســانا و کامپوزیت هــای آن هــا. بــرای مثــال، پلی آنیلیــن )PANI( به خاطــر ویژگی های 
الکتریکــی منحصربه فــرداش، اتالف کنترل پذیر دی الکتریک، ســنتز آســان، عملکرد پایــدار، ضدخوردگی و هزینه 
مناسب به عنوان جاذب مؤثر امواج میکرو شناخته شده است. انواع دیگر PNCهای رسانای بر پایۀ پلیمر که از خود 
ظرفیت محفاظت عالی EMI نشــان داده اند، عبارت اند از PNCهای بر پایۀ پلی پیرول )PPy( و پلی فنیل آمین. در 
کاربردهای محافظت EMI آورده  جدول ۱ مقایسه ای بین برخی از نانوکامپوزیت های پلیمری رسانای الکتریکی در 

شده است ]۱۱[. 

شرکت های تولیدکننده پلیمرهای رسانا
شرکت های اصلی فعال در زمینه پلیمرهای رسانا عبارت اند از:

 DowDuPont )شرکت آمریکایی تٔاسیس شده بعد از ادغام دو شرکت Dow Chemical و
 DuPont در سال 2۰۱7(

 Solvay SA )شرکت بلژیکی تأسیس ۱۸63(
 RTP )شرکت پلیمری زیرمجموعه شرکت Miller Waste Mills تأسیس ۱۹۸2(

 3M )شرکت چندملیتی آمریکایی تأسیس ۱۹۰2(
 Lubrizol )شرکت شیمی آمریکایی تأسیس ۱۹2۸(

 Henkel AG & Co )شرکت شیمی آلمانی تأسیس ۱۸76(
 SABIC )شرکت پتروشیمی عربستان سعودی تأسیس ۱۹76(

 Covestro AG )شرکت آلمانی تأسیس 2۰۱5(
 Heraeus )شرکت آلمانی تأسیس ۱۸5۱(

کــه در هانوی آلمــان واقع  شــرکت هریــوس۱۰ یکــی از یکی از شــرکت های پیشــرو در فناوری پلیمرهای رســانا اســت 
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شــده اســت. این شــرکت بــا همکاری شــرکت کامبریوس فنــاوری۱2 که یکی از شــرکت های پیشــرو در حــوزه تولید 
ارتباط دهنده هــای شــفاف مبتنــی بر نانوســیم اســت، با ادغام نانوســیم های نقره با پلیمرهای رســانا موفــق به تولید 
یک الیه شــفاف رســانای بســیار نازک شدند. این الیه نازک هیبریدی کاماًل شــفاف و انعطاف پذیر بوده و از هدایت 
الکتریکــی باالیــی برخوردار اســت. از این محصول هیبریدی می توان برای ســاخت صفحات لمســی، OLEDها، 

سلول های فتوولتائیک و نمایشگرهای انعطاف پذیر استفاده کرد.

پی نوشت ها 
1  Shirakawa
2  Micro combing
3  Periodic buckle
4  Micro crack
5  Aspect ratio
6  Flake

7  Styrene ethylene butylene styrene
8  Stretchability and electrical conduc-
tivity
9  Oxidative chemical vapor deposition
10  Heraeus
11  Cambrios Technologies
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در صنعت برق و الکترونیک منتشر شده است

 کاربردهــای فنــاوری نانــو در بخش انتقال شــبکه 
برق رسانی

 کاربرد فناوری نانو در بهبود عملکرد سلول های 
خورشیدی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت مقره
 کاربرد فناوری نانو در صنعت سیم و کابل

ــای  نـــانـــو در صــنــعــت دیـــودهـ فـــنـــاوری  کـــاربـــرد   
LED  نورافشان

 کاربردهای فناوری نانو در تولید انرژی الکتریکی
 کاربــرد فنــاوری نانــو در ســلول های خورشــیدی 

رنگ دانه ای 
 کاربردهای فناوری نانو در چاه ارت

خـــنـــک کـــاری  در  ــو  ــانـ نـ فــــنــــاوری  ــای  ــ ــرده ــ ــارب ــ ک  
قسمت های مختلف نیروگاه 

تــرانــزیــســتــور و  نــانــو در صنعت  فــنــاوری  کــاربــرد   
مدارهای مجتمع

عملکرد  بــهــبــود  در  نــانــوکــاتــالــیــســت هــا  کـــاربـــرد   
پیل های سوختی

 کاربرد فناوری نانو در خازن ها
 کاربــرد فنــاوری نانــو در ســلول های خورشــیدی 

شفاف
نانوســاختار در  کاربردهــای عایق هــای حرارتــی   

صنعت برق و انرژی
 کاربرد هــای نانــوذرات نورتاب در بهبــود عملکرد 

سلول های خورشیدی
 کاربرد نانوحسگرها در صنعت برق و انرژی

 کاربرد نانوسیاالت در صنعت برق و انرژی
 کاربرد فناوری نانو در نمایشگرها - نمایشگرهای 

قابل انعطاف
 کاربرد فناوری نانو در توربین های بادی

 کاربــرد فنــاوری نانــو در جوهرهای رســانای مورد 
استفاده در مدارهای الکتریکی

ــا و  ــرصـــت هـ ــی: فـ ــ ــاپ ــت الـــکـــتـــرونـــیـــک چــ ــع ــن  ص
چالش های اقتصادی و فناورانه 

 کاربردهای فناوری نانو در ترانسفورماتور

کاربرد فناوری نانو در قطعات پلیمری  با هدایت الکتریکی باال مجموعه گزارش های  
196صنعتی فنـــاوری نـانــو


