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 -۱مقدمه
با پیشرفت و شکوفایی علم و فناوری ،تعداد ترکیبهای فرار
آلی )VOC( ۱سمی و مضر افزایشیافته است .اتانول یکی از
رایجترین VOCها است [ ]۱و نیاز به تشخیص اتانول در بسیاری
از زمینهها ،مانند مهندسی شیمی ،تشخیص پزشکی و محافظت از
محیطزیست ،بسیار افزایشیافته است [ .]2در حال حاضر تعداد
زیادی حسگر گاز اتانول برای نظارت بر مصرف الکل توسط
رانندگان ،کنترل فرایندهای تخمیر ،آزمایش ایمنی بستهبندی مواد
غذایی و تشخیص نشتهای احتمالی از کارخانههای شیمیایی
Volatile Organic Compounds
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ساختهشده و مورداستفاده قرارگرفته است [ .]۳تهیه حسگر اتانول
در زندگی روزمره و صنعت ضروری است.
انواع متفاوت حسگرهای گاز نوری ،مقاومتی ،خازنی،
کالومتری ،آکوستیک و غیره وجود دارد [ .]4حسگرهای گازی
حالت جامد مبتنی بر اکسیدفلز نیمههادی بهعنوان دستگاههای
مقرونبهصرفه ،بسیارحساس ،گزینشپذیر ،قابلاعتماد و قابلحمل
هستند و قابلیت تشخیص گازهای متفاوت و ترکیبهای فرار
حتی در مقدارهای بسیار کم دارند .این نوع حسگرها برای
چندین دهه ،بهطور گسترده موردمطالعه قرارگرفتهاند [ 4و .]5
فرایند سنجش گاز با اکسیدهای فلزی شامل دو عمل کلیدی
است :جذب گاز هدف با یک برهمکنش جامد-گاز و تبدیل
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تاریخ دریافت ۱۳۹۹/۳/۱4 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/5/27 :

سیگنال سطح به یک تغییر در مقدار مقاومت حسگر [ 6و .]7
برخی از نانومواد نیمههادی مانند  ZnO ،SnO2و  Fe2O3بهدلیل
سمی نبودن ،حساسیت پایدار و هزینه کم ،جاذبهای گاز خوبی
برای ساخت حسگرهای مقاومتی بوده و بسیار موردمطالعه
قرارگرفتهاند [ 8تا .]۱0
تعداد کمی از مواد مانند اکسیدروی وجود دارند که بهعنوان
یک ماده مناسب برای طیف گستردهای از کاربردهای مرتبط با
زندگی روزمره مردم بهکار گرفتهشده باشد .این ماده یک
نیمههادی از نوع  nبا شکاف پهنای باند  ۳/۳ eVاست [ .]۱۱این
ماده در ساخت سلولهای خورشیدی حساس به رنگ ،دیودهای
ساطع کننده نور ( ،]۱2[ )LED۱باتریها [ ]۱۳و انواع حسگرها
استفاده میشود [ .]۱4بهدلیل ترکیب راحت با مواد دیگر ،پایداری
الکتروشیمیایی باال و ریختشناسیهای متفاوت ZnO ،به بهترین
انتخاب برای طراحی حسگرهای گازی با کارایی باال تبدیلشده
است [ .]۱5طیف گستردهای از ریختشناسیهای اکسیدروی
(بهعنوانمثال ،نانوسیمها ،میلهها ،صفحات ،گلها ،حلقهها و
کرهها) برای ذرات و فیلمهای نازک حسگر گاز موردبررسی
قرارگرفته است [.]۱6
ساختار و شکل نانوذرات و تخلخل ،تأثیر بسزایی در حساسیت
و گزینشپذیری حسگرهای گازی دارد .بهتازگی شکل ذرات و
ساختار بلوری بهدلیل تأثیرگذاری بر ویژگیهای سنجش گاز،
موردتوجه واقعشدهاند [ .]۱6در بین شکلهای متفاوت نانوذرات،
نانومواد تکبعدی )D۱( 2بهعنوان مواد بسیارحساس تشخیص
دادهشدهاند .این ساختار از مواد ویژگیهای بینظیری مانند سطح
بزرگ ،تأثیر کاتالیزوری بهتر (بهدلیل اینکه حاملهای بار
میتوانند بهراحتی به سطح نانوذرات برای برهمکنش با گاز انتقال
یابند یا در طول لوله حرکت کنند ).با گاز و نسبت سطح به حجم
باال را دارند [ ۱7تا  .]20یکی دیگر پارامترهای مهم در افزایش
حساسیت ایجاد شبکهای از پیوندهای گسترده در حسگر ساختهشده
با نانومواد تکبعدی است که باعث آسان شدن انتقال الکترون در
بین نانوذرات میشود [ 2۱و  .]22لوپان ۳و همکارانش [ ]2۳در سال
 20۱0از نانوسیم روی سنتز شده به روش رشد با ترسیب بخار

شیمیایی ) ،4(CVDبرای ساخت حسگر هیدروژن استفاده
کردهاند .حسن 5و همکارانش [ ]24در سال  20۱۳از نانورشتههای
سنتز شده به روش آبی-حرارتی 6برای اندازهگیری هیدروژن در
7
دمای  ۱00درجه سانتیگراد استفاده کردهاند .سانگهون پارک
[ ]۱4در سال  ،20۱6یک روش سه مرحلهای ساخت حسگر گاز
هیدروژن بر پایه نانولولههای  ZnOرا ارایه داده است .حسگر
معرفیشده توسط پارک بهترین خروجی را در  ۱000 ppmاز
هیدروژن نشان داده است .روشهای هیدروترمال و روش ترسیب
شیمیایی بهطور گستردهای برای سنتز نانوساختارها مورداستفاده
قرارگرفته است .در این روشها سنتز بلور در فشار و دمای باال
انجام میشود [ ]25که روشهایی بهنسبت زمانبر و خطرآفرین
هستند .در دو دههی اخیر روشهای فیزیکی و شیمیایی گوناگونی
برای سنتز نانوساختارها بهویژه ساختارهای تکبعدی استفادهشده
است اما تنها تعداد معدودی از این روشها مانند روش اکسایش
آندی قابلیت صنعتی شدن را دارند [ .]26دونگ 8و همکارانش
[ ]27در سال  20۱۹یک روش اکسایش آندی برای سنتز
نانولولههای روی در مقیاس بزرگ ارایه دادهاند .در این مطالعه
نیز ،نانولولههای سنتز شده با روش دونگ و همکارانش برای
ساخت حسگر مقاومتی لولهای با قابلیت صنعتیشدن استفادهشده
و ویژگیهای تجزیهای حسگر موردبررسی قرارگرفته است.

 -2بخش آزمایشگاهی
 -۱-2مواد و تجهیزات مورداستفاده
کربنات سدیم ( ۹۹/۹ساخت شرکت  ،)Merckبیکربنات سدیم ۹۹/۹
(ساخت شرکت  )Merckو ورق روی (با خلوص  )%۹۹/۹۹برای سنتز
نانولولهها استفاده شد .از دستگاه ( SEMمدل Nova NanoSEM
ساخت شرکت  )FEIبرای تصویربرداری از سطح و از دستگاه
( XRDمدل  ،D8 advanceساخت شرکت  )Brukerبرای
بررسی ساختار بلوری نانوذرات استفاده شد .از یک دستگاه LCR
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متر با قابلیت پیوند و انتقال دادهها به کامپیوتر برای بررسی
تغییرات مقاومت حسگر استفاده شد.
 -2-2سنتز نانولولهی اکسیدروی
ورق روی خالص (با خلوص  )%۹۹/۹۹با سمباده )(P 1200
صیقل داده شد و پس از شستوشو با اتانول و استون در
اندازههای  ۱/5 ×۱/5 cm2برش داده و الکترودهای روی تهیه
شد .فرایند اکسیداسیون آندی ۱در دمای اتاق ،در یک الکترولیت
تشکیل شده از کربنات سدیم ( 0/6گرم در لیتر) و بیکربنات
سدیم ( 0/6گرم در لیتر) حلشده در آب دیونیزه شده انجام شد.
هر دو الکترود بهکاربرده شده بهعنوان الکترود آند و کاتد نمونه
روی صیقل دادهشده بودند .برای رشد بهینه نانولولهها ولتاژ در 8
ولت و مدتزمان فرایند اکسیداسیون آندی  40دقیقه بود .رسوبات
تهنشین شده با کاغذ صافی از محلول جدا و پس سه بار
شستوشو با آب دیونیزه ،در دمای  70 °Cخشک و به داخل بوته
چینی انتقال داده شد .مواد سنتز شده بهصورت هیدروکسید روی
است که برای تبدیل آن به اکسیدروی به مدت  2ساعت در داخل
کوره و در دمای  500 °Cحرارت داده شد تا کلسینه شود.
 -۳-2ساخت حسگر
یک الکترود لولهای برای اندازهگیری مقاومت ساخته شد .این
الکترود یک لوله آلومینا با قطر  ۱/5 mmو طول  4 mmبا جفت
الکترود طال در سمت بیرونی دارد .دو الکترود طال با یک جفت
سیم پالتین به  LCRمتر متصل شدند .یک سیمپیچ  Ni-Crدر
قسمت داخلی لوله آلومینا قرار داده و دو سمت سیمپیچ به یک
منبع تغذیه برای کنترل دمای الکترود وصل شد .مقدار مناسبی از
نانولولههای  ZnOآمادهشده به کمک دستگاه اولتراسوند در حالل
اتانول بهصورت همگن مخلوط و دوغاب بهدست آمده با استفاده
از یک قلممو بر روی سطح خارجی لوله آلومینا پوشش داده،
خشک و مقاومت آن اندازهگیری شد .پوششدهی چندین بار
تکرار تا مقاومت حسگر در رنج قابلاندازهگیری دستگاه LCR
متر قرار گیرد .پس از خشک شدن الکترود در هوای آزاد به مدت
یک ساعت ،حسگر ساختهشده بهمنظور بهبود پایداری گرمایی،

Anodization
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 ۱2ساعت در دمای  ۳00درجه سانتیگراد در هوا آزمایشگاه
نگهداشته شد.
 -4-2روش اندازهگیری
برای اعتبارسنجی حسگر گاز ،آزمایشهایی در یک سیستم
تولید گاز با غلظت معلوم که با عنوان سامانه تولید گاز استاتیک
شناخته میشود ،انجام گرفت [ .]28برای این منظور از یک
محفظهی شیشهای آببندیشده با حجم  ۳50میلیلیتر و پر از
هوای خالص با رطوبت  %45استفاده شد .حسگر ساختهشده با
سیم بهدستگاه اندازهگیری مقاومت ( )LCR Meterوصل و در
درون محفظهی شیشهای قرار گرفت .محلولهای آمونیاک،
استون ،ایزوپروپانول ،اتانول ،متانول و متان که برای تهیه غلظت
معلوم نمونه مورداستفاده قرار گرفت و با یک میکرو سرنگ وارد
محفظه شدند .از یک پمپ برای شستوشوی محفظه پس از هر
اندازهگیری استفاده شد .غلظت نمونه در محفظه با حجم تزریق
با میکرو سرنگ کنترل شد .جزییات بیشتر در مورد سامانه
اندازهگیری در شکل  ۱قابلمشاهده است .تمام اندازهگیریها در
فشار محیط و دمای اتاق انجامشده و رطوبت نسبی هوای محیط
 %45بود .برای داشتن فشار محیط در داخل محفظه ،یک لوله
دوسر باز (طول  ۳سانتیمتر و قطر داخلی  0/2میلیمتر) در سپتم
محفظه قرار داده شد تا داخل محفظه با محیط در ارتباط باشد.
محفظه با یک لوله به سیلندر گاز هوای خالص ( ٪80نیتروژن،
 ٪20اکسیژن) و رطوبت  %45متصل شد تا پس از هر بار سنجش
بخارهای شیمیایی محفظه گاز پاکسازی و آماده اندازهگیری
دوباره شود.

1
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شکل  :۱سیستم اندازهگیری نمونههای استاندارد گاز

 -۳نتیجهها و بحث
 -۱-۳مشخصهیابی نمونههای سنتز شده
 SEMیک فن مناسب برای بررسی ریختشناسی سطح و
اندازه مواد سنتز شده است ،بنابراین ،در اینجا از این ابزار برای
 ZnOاستفادهشده است EDS .و  XRDبرای بررسی عناصر و
ساختار بلوری  ZnOاستفادهشده است .شکل  )a( 2ریختشناسی
 ZnOسنتز شده را نشان میدهد .قطر نانولولههای سنتز شده بین
 60تا  200نانومتر و طول آنها پس از اکسایش آندی تا حدود
 ۱4میکرومتر است و ساختار نانولولهای ذرات سنتزشده بهطور
کامل مشهود است و با گزارشهای ارائهشده در مقالهها []27
مطابقت دارد .طیفسنجی انرژی پراکندگی EDS( Xray۱۱؛
متصل بهدستگاه  )SEMکه برای انجام آنالیز عنصری نانولولهها
استفادهشده است .همانطور که نشان دادهشده است (شکل )b( 2
را ببینید) وجود روی ،اکسیژن و ناخالصیهای کربن مشهود است.
پیک مربوط به ترکیبهای کربن بنابر احتمال از دو منشأ کربنات
سدیم استفادهشده بهعنوان الکترولیت و مواد فرار جذبشده بر
سطح نانوذرات است .پیک نقره هم مربوط به نقره الیه نشانی
شده برای آمادهسازی نمونههای  SEMاست.
برای بهدست آوردن اطالعات بیشتر در مورد  ZnOسنتز
شده ،الگوی پراش پرتوایکس (XRD) ۱2از نمونههای نانولولهی
سنتز شده ثبت شد .شکل  ۳الگوی پراش پرتوی ایکس نانولولهی
 ZnOرا نشان میدهد .دادهها نشاندهندهی مطابقت ساختار
بلوری با کارت استاندارد  (JCPDS 36-1451) JCPDSبرای
 ZnOاست که ساختار وورتزیت هگزاگونالی است .پیکهای
تیز نشان از تبلور باالی ذرات و نیم پهنای پیکها نازک
و واضح ،نشاندهندهی محدودهی نانو برای اندازهی ذرات
هستند [ 2۹و .]۳0

Energy dispersive Xray spectroscopy
X-ray diffraction

شکل  :2تصویر  SEMاز نانولولههای سنتز شده به روش الکتروشیمیایی ( )aو
آنالیز عنصری سطح آن (.)b
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شکل  :۳آنالیز  XRDاز نانوذرات سنتز شده

 -۳-2اساس کار حسگر ساختهشده
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حسگرهای بر پایهی نیمههادیهای اکسیدفلزی ،بهطور عمدهای
تشخیص گازهای هدف از راه واکنشهای اکسایش و کاهش بین
گازهای هدف و سطح اکسید اتفاق میافتد .این فرایند شامل دو
مرحله )۱( :واکنشهای اکسایش و کاهش ،که در طی آن O-
توزیعشده در سطح مواد با مولکولهای گازهای هدف واکنش
نشان میدهند ،که منجر به تغییرات سطح اکسید نیمههادی
میشود و سپس ( )2این تغییرات باعث تغییر در مقاومت
الکتریکی حسگر میشود .تغییرات مقاومت را میتوان با
دستگاههای اندازهگیری مقاومت پایش کرد [ ZnO .]4یک
نیمههادی از نوع  nاست که در آن الکترونها حامل بار در درون
ذرات  ZnOهستند [ .]۳۱بنابراین برهمکنش گاز کاهنده ازجمله
اتانول با حسگر باعث افزایش حاملهای بار در درون نانوذرات و
متعاقباً کاهش مقاومت حسگر میشود .شکل  4منحنی خروجی
حسگر را برای چند تزریق نمونه اتانول و شستوشو محفظه گاز
را نشان میدهد.

بسیار متأثر از دماست) را از بین ببرد .در مقالههای علمی،
معادلههای متفاوتی برای این منظور مورداستفاده گرفته است.
معادله ( )۱یکی از این معادلهها است که بهدلیل ارایهی دامنه
خطی گستردهتر برای حسگر ساختهشده انتخاب شد.
()۱
که در آن  Rairمقاومت حسگر در هوا و  Rgasمقاومت
حسگر در حضور گاز است.
برای بررسی گزینشپذیری حسگر گازهای اتانول ،استون،
کربن مونوکسید ،تولوئن ،آمونیاک و متانول موردبررسی قرار
گرفتند .برای این منظور غلظت  ۱00 ppmاین گازها توسط
حسگر اندازهگیری و پاسخ میانگین سه بار تکرار حسگر به
گازها موردبررسی قرار گرفت .شکل  5باالترین حساسیت حسگر
را به اتانول نشان میدهد .پس از اتانول ،استون بلندترین پیک را
ایجاد میکند که نشاندهندهی مزاحمت قوی استون برای
اندازهگیری اتانول است .حسگر نسبت به کربن مونوکسید و
آمونیاک پایینترین حساسیت و مزاحمت را برای اندازهگیری
اتانول ایجاد میکنند با این تفاوت که آمونیاک ،یک خطای منفی
و کربن مونوکسید ،یک خطای مثبت ناچیز را باعث میشوند.

شکل  :4منحنی خروجی حسگر ساختهشده به تزریق غلظتهای متفاوت اتانول به
محفظه گاز

شکل  :5حساسیت حسگر نسبت به گازهای متفاوت

 -۳-2گزینشپذیری حسگر
حساسیت حسگر به گازهای گوناگون ،متفاوت است و برای
مقایسه بهتر گزینشپذیری نیاز به معادلههایی است که اثرهای
ناپایداری محیط حسگر (برای مثال ناپایداری دمایی حسگر که

 -۳-2ویژگیهای تجزیهای حسگر
شکل  )a( 6منحنیهای پاسخ حسگر نانولوله  ZnOمتخلخل
را بهعنوان تابعی از غلظت اتانول در  ۳50درجه سانتیگراد را
نشان میدهد .برای بررسی این ویژگی تجزیهای پاسخ ،نمونه
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گازهای اتانول در غلظتهای  ۱0تا  ۱50 ppmتوسط حسگر
ثبت شد .در این آزمایش برای کاهش خطای انسانی مرحله
شستوشوی محفظه پس از هر تزریق نمونه حذفشده است و
غلظت محفظه پس از هر اندازهگیری افزایشیافته است.
پاسخهای مربوط به سنجش گاز از این حسگر به شکل نمودار
کالیبراسیون در شکل  )b( 6ترسیمشده است .همانطور که
نمودار ،نمایش میدهد با افزایش غلظت گاز ،پاسخ این حسگر
بهصورت خطی با ضریب همبستگی  0/۹۹۹8افزایشیافته است.

بهنسبت کوتاه به سطوح بهنسبت متخلخل مواد حسگر مربوط
است .برای بررسی تکرارپذیری حسگر انحراف استاندارد
نسبی ( 5 )RSDتکرار اندازهگیری  0/52محاسبه شد که نشان
میدهد خطای تصادفی اندازهگیری حسگر بسیار پایین و
حسگر تکرارپذیر است و حد تشخیص سه برابر عالمت به نوفه،
 6/5 ppmاست.

شکل  :7بررسی تکرارپذیری و سرعت احیای حسگر به اتانول با غلظت 80 ppm

شکل  :6نمودار ( )aمنحنی کالیبراسیون و ( )bحسگر گاز برای تشخیص اتانول

برای بررسی تکرارپذیری حسگر ،نمونه گاز اتانول با غلظت
 80 ppmدر محفظه گاز ،تهیه و پس از اندازهگیری با هوای
خالص ،شسته شد و این اندازهگیری برای  5بار تکرار شد که در
شکل  7نمایش دادهشده است .مدتزمان احیای حسگر به حالت
پایه  20ثانیه است که نشان از سرعت برگشتپذیری و احیای
بهنسبت مناسب آن است .عاملهای مؤثر در زمان بازیابی
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مکانیسمهایی میتواند باعث بهبود سنجش گاز توسط
نانولولههای متخلخل  ZnOشود ،شامل :سطح بزرگ ،ساختار پلی
بلوری و ویژگیهای الکتریکی کانال رساناش باشد [ .]۱4این
نانولولهها بهدلیل ساختار توخالی ،دارای سطح داخلی و خارجی در
دسترس هستند و این مواد ساختاری در مقایسه با نانوسیمهای
معمولی مساحت دو برابری و بزرگتری دارند .این موارد میتواند
باعث بهبود ویژگیهای تجزیهای حسگرهای گازی ازجمله
حساسیت ،تکرارپذیری ،پایداری خوب و زمان بازیابی سریع شود
که در این مطالعه سه مورد آخر مشهود است .با اینکه حساسیت
حسگر در مقایسه با سایر حسگرهای اکسیدروی گزارششده []۱6
پایین است اما آزمایشهای تکرارپذیری با  0/52 RSDو زمان
احیا و بازیابی  20ثانیه ،منحنی کالیبراسیون با ضریب همبستگی
 0/۹۹۹8و حدتشخیص  6/5 ppmنشان میدهد حسگر
ساختهشده با نانولولهای اکسیدروی سنتزشده به روش سریع
الکتروشیمیایی ،بدون هیچ ماده افزودنی دارای پاسخی پایدار،
تکرارپذیر و با سرعت برگشتپذیری باال است .این ماده پتانسیل
تبدیلشدن به یک ماده تشخیص گاز بهتر برای تعیین
غلظتهای کم اتانول (زیر  )20 ppmبا کمک مواد افزودنی و
صنعتی شدن را دارد
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 نتیجهگیری-4
 نانومواد تکبعدی لولهای بهدلیل توانایی،بهطور خالصه
سنجش قابلتوجه خود در دهههای گذشته بهطور گسترده
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Performance evaluation of the ethanol gas sensor based
on electrochemically synthesized zinc oxide nanotubes
M. Salimi, S.M.M Hosseini*
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Abstract: To monitor air quality and medical use, metal-oxide semiconductor are highly-sensitive and a good
option for detecting small amounts of gases. In this paper, we study the analytical characteristics of the ethanol
gas sensor made of ZnO nanotubes. For this purpose, ZnO nanotube were synthesized using a rapid
electrochemical method in 40 minutes and used to make a sensor. The response of the gas sensor which based on
the ratio of the electrical resistance of the sensor in the presence of gas samples to its electrical resistance in the
air, was investigated. The sensor's analytical characteristics with a detection limit of 6.5 ppm and a good
correlation coefficient of 0.9998 for the calibration curve, a relative standard deviation of 0.52 and a high
recovery speed of 20 seconds, indicating that the sensor is sensitive, repeatable and have fast response.
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