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من المعروف ان البوليمرات ھي مواد عازلة للكھربائية  ،ولكن ھذه
الصورة قد تغيرت بعد االكتشاف الذي تقدم به كل من ھيغر )(Heeger
وماكديارميد ) (MacDiarmidوشيراكاوا ) (Shirakawaالذين توصلوا الى
إمكانية تحوير المواد البوليمرية لتصبح موصلة جيدة للكھرباء شأنھا في ذلك شأن
المواد المعدنية .

الشكل ) :(١سلم لوغارتمي للتوصيلية الكھربائية لعدد من البوليمرات مقارنة مع
بعض المعادن ].[٢
١

وبينوا ان اكسدة البولي استيلين بالكلور او البروم او اليود سيجعله ذا
توصيلية اكبر بـ  109مرة مما كان عليه باألصل .واستحق ھؤالء العلماء جائزة
نوبل في الكيمياء لعام  .٢٠٠٠وفتح ھذا االكتشاف آفاقا ً واعدة لتطبيق ھذه الظاھرة
في مجاالت العلم والتكنلوجيا المختلفة .

تطبيقات البوليمرات الموصلة
إن أھم ما يميز استعمال البوليمرات ھو كلفة التصنيع القليلة .وتبين التطبيقات
اآلتية ،والتي دخلت حيز التطبيق التجاري ،اآلثار التي أدخلھا العمل الذي قام به كل
من ھيغر وماكديارميد وشيراكاوا على التكنلوجيا المعاصرة:
 .١البولي انيلين المطعم :يستخدم كموصل كھربائي ولتدريع الدوائر اإللكترونية من
األشعة الكھرومغناطيسية ،كما يصنع كمادة مانعة للتآكل.
 .٢بولي )اثيلين دايوكسي ثايوفين( ):poly (athylenedioxythiophene
يطعم بحامض بولي ستايرين الكبريتي )(polystyrenesulfonic acid
ليصبح مادة طالء مضادة للكھربائية المستقرة ،كما يستعمل في األجھزة البوليمرية
الباعثة للضوء.
 .٣مشتقات بولي )فنيلين فاينيليدين( ):poly (phenylene vinylidene
تستعمل في وسائل العرض في أجھزة الھاتف الجوال.
 .٤مشتقات بولي )دايلكيل فلورين( ) :poly (dialkylfluoreneتستعمل كطبقات
باعثة للضوء في أجھزة العرض الفيديوي الملون.
 .٥مشتقات بولي )ثايوفين( ) :poly (thiopheneتعد من المواد الواعدة في
تصنيع ترانزستورات تأثير المجال ،كما أنھا يمكن أن تجد لھا استعماالً في تعليم
البضائع لتسجيل أسعارھا في محالت التسوق.
 .٦بولي )بايرول( ) :poly (pyrroleاختبر كطالء المتصاص األشعة المايكروية
وخاصة في طائرات الشبح التي ال تكشف بالرادار ،وكذلك كطبقات رقيقة فعالة في
أجھزة التحسس المختلفة.

٢

تفسير ظاھرة البوليمرات الموصلة
إن الصفة األساسية للبوليمرات الموصلة ھي وجود األواصر الثنائية
المقترنة ) (conjugatedفي تركيبھا ،بحيث أن األواصر بين ذرات الكاربون
تتعاقب بين المفردة والمزدوجة .وتحتوي كل آصرة مزدوجة على آصرة كيميائية
باإلضافة إلى آصـرة أضعف تسـمى آصرة باي .
قوية تسمى آصرة سـيجما
وعلى أية حال فإن وجـود األواصر المقترنة ليس كافيا ً وحده ألن تصبح المادة
البوليمرية موصلة كھربائياً ،بل أن ذلك يتطلب حقن حامالت شحنة على شكل
إلكترونات أو فجوات ،وھذا ما تحققه عملية التطعيم.
إن دور التطعيم ھنا ھو أما إزالة أو إضافة إلكترونات إلى البوليمر .فعلى
سبيل المثال ،فإن اليود ) ،(I2عند إضافته للبوليمر ،يكتسب إلكترونا ً ليتحول إلى
أيون ) .(I-3فإذا أزيل إلكترون من قمة حزمة التكافؤ لبوليمر مثل بولي استيلين أو
بولي بايرول ،فإن الفجوة المتولدة سوف لن تكون لھا حرية الحركة بشكل تام كما
ھو متوقع من نظرية الحزم الكالسيكية .أما إذا أزيل إلكترون من ذرة كاربون ،فإن
أيونا ً موجبا ً يسمى بوالرون ) (polaronسوف يتولد وتكون لھذا األيون تحركية
عالية في سلسلة البولي استيلين مما يسبب نقل الشحنة كما في الشكل )،(٢
ويتطلب ذلك درجة تطعيم عالية.

٣

الشكل ) :(٢الجذر الحر الموجب أو البوالرون المتكون من إزالة
إلكترون واحد من ذرة كاربون ،مع بيان لحركة ھذا البوالرون.

ثان من مقطع البوليمر المؤكسد ،فأما أن يتولد
إذا أزيل إلكترون ٍ
بوالرون آخر أو يتكون بوالرون ثنائي إذا كان اإللكترون المزال ھو من
نفس البوالرون األول .إن ھذين البوالرونين سوف لن يتحركا بشكل مستقل،
بل على شكل زوج شبيه بزوج كوبر ) (cooperفي نظرية التوصيل
الفائق .ومما يسھم في توصيلية البولي استيلين ھو ما يسمى بعيوب
الموجة المنفردة .ويبين الشكل ) (٣كيف أن تحول سلسلة بولي استيلين سز
إلى تركيب الترانز يولد عيبا ً وھذا ھو جذر حر يمكن أن يسھم في نقل
الشحنة بين السالسل المختلفة.

الشكل ) :(3تولد عيب موجة منفردة وحركته خالل السلسلة
البوليمرية.

٤

وھناك آلية مقترحة لتفسير التوصيلية الكھربائية في البوليمرات وھي
التي يوضحھا الشكل ) ،(٤حيث أن اإللكترون ھنا يقفز بين حالتين
موضعيتين لسالسل بوليمرية متجاورة .وھناك نظريات أخرى لتفسير
ظاھرة البوليمرات الموصلة.

الشكل ) :(٤آلية قفز الشحنات بين سالسل بوليمرية
متجاورة.

٥

آفاق واعدة للبوليمرات الموصلة
باإلضافة إلى ما ذكر من تطبيقات دخلت حيز التطبيق التجاري ،فأن ھناك
الكثير من التطبيقات للبوليمرات الموصلة التي تجرى عليھا األبحاث والتي
من المؤمل أن تحدث قفزات نوعية في التكنلوجيا المعاصرة .سنذكر فيما
يأتي أھمھا:
 ١بطالء مادة عازلة بطبقة رقيقة من بوليمر موصل فإنه يمكن منع تكون
الكھربائية المستقرة التي قد تسبب أضراراً بليغة ،ففي صناعة
الكومبيوترات فإن تفريغ الشحنة الفجائي للكھربائية المستقرة يمكن أن
يدمر الدوائر اإللكترونية الدقيقة وخاصة الدوائر المتكاملة الحديثة ].[٨
 .٢إن كثير من األجھزة الكھربائية وخاصة الكومبيوترات تولد إشعاعا ً
كھرومغناطيسيا ً ضمن مدى الترددات الراديوية والمايكروية عادة ،وھذه
يمكن أن تؤثر على األجھزة الكھربائية المجاورة .إن األغلفة البالستيكية
المستخدمة في ھذه األجھزة تكون شفافة لھذه األشعة الكھرومغناطيسية،
ولكن بطالء ھذه األغلفة من الداخل بمادة بوليمرية موصلة فأن ھذه
األشعة يمكن أن تمتص .وتمتاز البوليمرات الموصلة المستعملة في ھذه
الحالة بالتصاق جيد وأنھا تتمدد حراريا ً بنفس النسبة لألغلفة البالستيكية
وبإمكانية تصنيعھا بأي سمك مطلوب ].[٩
 .٣في كثير من التطبيقات اإللكترونية التي يستعمل فيھا النحاس
كتوصيالت كھربائية فإن عملية التصنيع معقدة ومكلفة باإلضافة إلى كون
النحاس ضعيف االلتصاق بألواح الدوائر اإللكترونية ،ولھذا يمكن أن
تستعمل اللدائن الموصلة كبدائل مناسبة لھذه األغراض.
 .٤بسبب الموائمة البايولوجية لبعض البوليمرات الموصلة فأنھا تستعمل
لنقل إشارات كھربائية ضعيفة خالل جسم اإلنسان ،أي أنھا تعمل كأعصاب
صناعية .وھناك طموح لمحاكاة الدماغ البشري بھذا األسلوب ] ،[١٠ولكن
ھذه العملية غير واقعية حاليا ً.
٦

 .٥نظراً لألھمية القصوى لخفة الوزن في الطائرات وسفن الفضاء ،فأن
البوليمرات الموصلة تستعمل كتوصيالت كھربائية بدالً من المعادن ،حيث
أن كثافة البوليمرات تساوي عشر كثافة المعادن تقريبا ً.
 .٦يمكن استعمال البوليمرات الموصلة في دوائر المنطق وبزمن غلق
وفتح صغير جداً بحدود ١٠٠مايكروثانية ،وبعدد ھائل من دورات التشغيل
يبلغ ١٠ماليين مرة ].[١١
 .٧اعتماداً على قابلية البوليمرات الموصلة على تغيير خواصھا الكھربائية
عند تفاعلھا مع مواد أخرى أو تأثرھا بالرطوبة والحرارة ،فإنه يمكن
استعمالھا كمتحسسات ) ،(sensorsفعلى سبيل المثال لوحظ أن مقاومة
بولي بايرول للكھربائية تزداد بوجود غاز مختزل مثل األمونيا وتقل بوجود
غاز مؤكسد مثل ثنائي أوكسيد النايتروجين ] .[١٢وھناك نوع آخر من
المتحسسات يسمى المتحسسات البايولوجية ،الذي يستفيد من قابلية اليود
الثالثي ألكسدة البولي استيلين كوسيلة لقياس تركيز الكلوكوز ،حيث
يتأكسد الكلوكوز مكونا ً بيروكسيد الھيدروجين الذي يؤكسد أيونات اليود
لتكوين أيونات اليود الثالثي .وبھذا فإن التوصيلية الكھربائية تتناسب مع
تركيز البيروكسيد وھذا بدوره يتناسب مع تركيز الكلوكوز ].[١٣
 .٨من المحتمل أن تكون البطاريات القابلة للشحن والخفيفة الوزن ھي من
أكثر التطبيقات الواعدة للبوليمرات الموصلة ،حيث أن النماذج األولية منھا
ھي بكفاءة أو أفضل من بطاريات نيكل-كادميوم المستعملة حاليا ً.
فالبطاريات البوليمرية مثل خلية بولي بايرول-ليثيوم تعمل بأكسدة واختزال
البوليمر ،فخالل الشحن فإن البوليمر يؤكسد األيونات السالبة في المحلول
اإللكتروليتي وبالتزامن فإن أيونات الليثيوم في المحلول اإللكتروليتي
تترسب على سطح الليثيوم .وخالل التفريغ فإن اإللكترونات تزال من
الليثيوم مسببة دخول أيونات الليثيوم إلى اإللكتروليت والمرور عبر الحمل
والبوليمر المؤكسد ،أما المواقع الموجبة على البوليمر فإنھا تختزل محررة
أيونات سالبة إلى اإللكتروليت ].[١٤
٧

 .٩يمكن للبوليمرات الموصلة أن تستعمل لتحويل الطاقة الكھربائية
مباشرة إلى طاقة ميكانيكية ،وفي ھذه الحالة ُيستفاد من التغيرات الكبيرة
في الحجم التي تحدث أثناء عملية التطعيم ومعكوسھا لعدد من البوليمرات
الموصلة ].[١٥
 .١٠من التطبيقات الواعدة ھي التراكيب الذكية ) (smartوھي تراكيب
لھا القابلية على تغيير نفسھا لتصبح أفضل ،ومن األمثلة عليھا ھي
الزالجات الذكية التي ظھرت حديثا ً والتي ال تھتز أثناء التزلج ،وھذا يتحقق
باستخدام قوة االھتزاز لتوليد قوة مضادة لالھتزاز.ومن التطبيقات األخرى
للتراكيب الذكية ھي أنظمة التحكم المرورية وأنظمة التحكم في السيارات
والقطارات ].[١٦
 .١١ھناك تطبيق مھم وواعد وھو استعمال البوليمرات الباعثة للضوء في
الكومبيوتر الضوئي الذي طور حديثا ً ليستخدم اإلشارة الضوئية بدالً من
اإلشارة الكھربائية في نقل المعلومات وما يوفره ذلك من سرعة وكفاءة
عاليتين.
وقبل أن تصبح التطبيقات أعاله حقيقية فإن الحاجة تدعو إلى مزيد من
األبحاث والتحقق .إن االستقرارية وسھولة التصنيع وقلة الكلفة ھي عوامل
يجب أن تتوفر قبل أن تدخل ھذه التطبيقات حيز التداول التجاري.

٨

استنتاج ورؤية مستقبلية
إن ما ورد ذكره من تطبيقات دخلت حيز التنفيذ والتداول التجاري
وتطبيقات أخرى ھي قيد البحث والتحققُ ،يبيح لنا االستنتاج بأننا على
أعتاب قفزة علمية وتكنلوجية تضاھي من حيث أھميتھا وتأثيراتھا على
حياتنا العامة اكتشاف وتصنيع الليزر أو اكتشاف ظاھرة التوصيل الفائق
وتطبيقاتھا أو استعمال أشباه الموصالت في الصناعات اإللكترونية .إن
التكنلوجيا القائمة على السليكون وأشباه الموصالت األخرى يمكن أن تصل
إلى دوائر إلكترونية بأبعاد حدودھا الدنيا ھي حوالي  ٢٠٠نانومتر ،في
حين يؤمل أن تحقق تكنلوجيا البوليمرات دوائر إلكترونية بأبعاد تصل إلى
عدة نانومترات فقط .إن ھذا النقصان الكبير في الحجم سوف يحقق زيادة
ھائلة في سرعة إنجاز العمليات وسعة الذاكرة للحواسيب المستقبلية تقدر
بنحو  ١٠٠مليون مرة! .وربما تصبح البوليمرات الموصلة عناصر أساسية
من عالم اإللكترونيات الجزيئية المستقبلي ،وربما نحن على أعتاب ثورة
تكنلوجية جديدة يمكن أن ندعوھا ثورة اإللكترونيات البوليمرية.

٩

