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چکیده
در این مطالعه نانو ذرات فریت مس منگنز به روش همرسوبی ساخته ،و سپس با عملیات حرارتی به نانو ذرات مغناطیسی تبدیل شد ،که روش به کار
رفته برای ساخت نانو ذرات ،روش کارآمدی برای ساخت این نوع از ترکیبات است .خواص ساختاری نانو ذرات فریت مس منگنز توسط تکنیک
طیف نگاری پراش پرتو ایکس ( )XRDمورد بررسی قرار گرفت .تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMترکیب توزیع یکنواخت نانو ذرات
در مقیاس زیر 20نانومتر را نشان میدهد .برای بررسی خواص حسگری ،این نانو ذرات به صورت یک قرص پرس شده در آورده شد .سپس قرص در
یک محفظه با قابلیت کنترل دما قرار داده شد .حاللهای کربن تتراکلرید ،اتانل ،متانل ،استونیتریل ،استون ،وینیل استات ،اکریلونیتریل ،آمونیاک و فرم
آمید تبخیر شدند و سپس در معرض نانو ذرات قرار داده شدند .پاسخ حاللهای مورد آزمایش توسط یک برد الکترونیکی حساس به تغییر مقاومت
الکتریکی خوانده شد و اطالعات حاصله توسط نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در بین این حاللها بهترین حساسیتپذیری برای اتانل
در دمای  100درجه سانتیگراد به دست آمد.

واژه های کلیدی:
نانو ذرات فریت مس منگنز ،پراش پرتو ایکس ،حساسیت پذیری ،اتانل.

- 1مقدمه
نانو حسگرها از عناصر حس کنندهای در مقیاس نانو استفاده

قابلیتهای بیشتر ،احساس میشود .حسگرهایی که امروزه مورد

میکنند که حساسیت بسیار باالیی از خود نشان میدهند .این

استفاده قرار میگیرند ،دارای حساسیت باالیی هستند ،به طوری

حسگرها باید بادوام ،دارای استحکام باال و خواص الکتریکی

که به مقادیر بسیار ناچیزی از گازهای مختلف ،گرما یا تشعشع

خوبی باشند .با پیشرفت علم و پیدایش تجهیزات الکترونیکی و

حساس میباشند .باال بردن درجه حساسیت ،بهره و دقت این

تحوالت عظیمی که در چند دههی اخیر به وقوع پیوسته است،

حسگرها نیاز به کشف مواد و ابزارهای جدید دارد .با آغاز عصر

نیاز به ساخت حسگرهایی دقیقتر ،کوچکتر و دارای
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نانو فناوری ،حسگرها نیز تغییرات شگرف و عمیقی داشتهاند

در این روش مواد با هم ترکیب شده و از یک ماده رسوب

[.]3-1

دهنده مثل سدیم هیدروکسید استفاده میشود .سپس رسوب به

هم زمان با پدید آمدن انقالب صنعتی ،تاثیر منفی صنایع مختلف

دست آمده را تحت عملیات حرارتی قرار داده شد تا پودر مورد

بر روی سالمتی انسان پدیدار شد .یکی از این تاثیراتِ منفیِ به

نظر به دست آید [.]12

وجود آمده ،افزایش گازهای مضر است که شناسایی این گازها

در روش همرسوبی عواملی مانند زمان ،دما و غلظت موثر بوده و

میتواند به بهبود سالمت زندگی انسانها منتهی شود .همچنین

اساس آن بر مبنای واکنش نمکهای فلزی دو ظرفیتی و سه

تشخیص گازهای قابل اشتعال و به خصوص بی بو از ایجاد

ظرفیتی با باز میباشد [.]14-13

انفجارهای عظیم جلوگیری میکند .در سالهای اخیر توجه

از عوامل موثر دیگر در واکنش همرسوبی ،ترکیب و آهنگ

زیادی به کنترل میزان گازهای سمی و قابل اشتعال در

اضافه کردن واکنشگرها بوده که بر روی اندازه ذرات اثر دارد.

سیستمهای کنترلی شده است [.]8-4

اضافه کردن باز ( )NaOHبه مخلوط نمکهای محلول اولیه با

به طور کلی واکنش نانو حساسههای گازی در دمایی بین  150تا

سرعت پایین ،سبب کامل شدن واکنش میگردد .عامل موثر

 600درجه سانتیگراد قابل انجام است .به همین دلیل برای باال

دیگر در روش همرسوبی ،میزان  pHمحیط واکنش بوده که در

بردن راندمان آنها نیاز است که به طور یکنواخت و از داخل به

اندازه ذرات تاثیر گذار است .فریتهایی که در  pHبا غلظت

آنها گرما داده شود تا دمای مورد نیاز واکنش با گاز تامین

کمتر از  10تهیه شدهاند ،ساختار آمورف پیدا کرده و در

گردد .عالوه بر دما ،نسبت سطح به حجم نیز بسیار حائز اهمیت

حدود  12عالوه بر کامل شدن واکنش ،اندازه ذرات نیز کاهش

است ،چرا که این نسبت تاثیر مستقیمی بر روی نتایج خروجی

مییابد [.]17-15

حسگر دارد [.]11-9

فریت ،مادهای مغناطیسی است که جز اصلی تشکیل دهنده آن

روش همرسوبی جزء روشهای شیمیایی کارآمد برای تهیه نانو

اکسید آهن بوده و دارای خاصیت فرومغناطیسی میباشد.

ذرات است .همرسوبی فرآیندی است که در آن یک ماده

پارامترهای مغناطیسی مطلوبی نظیر ضریب نفوذ پذیری

محلول در محیط به یک ساختار نامحلول تبدیل میشود .در

مغناطیسی ،اندوکسیون اشباع و مقاومت ویژه الکتریکی باال

شکل ( )1نمای کلی از این روش را نمایش داده شده است.

(درحدود  1012اهم) ،از جمله اصلیترین خصیصههای آن به

pH

شمار میرود .به این صورت کاربردهای بسیار وسیعی را در
زمینه صنایع برق ،الکترونیک ،مخابرات ،کامپیوتر و… به خود
اختصاص داده است .فریتها دارای خاصیت فریمغناطیس
میباشند .نظم مغناطیسی موجود در فریمغناطیسها ناشی از
برهمکنش دو قطبیهای مغناطیسی نیست ،این نظم در اثر
برهمکنشی است که در همپوشانی اوربیتالهای اتمی به وجود
میآید .در فریتها برهمکنش تبادلی ناشی از همپوشانی
الکترونهای اوربیتال  3dو الکترونهای اوربیتال  2Pو یونهای
اکسیژن بوده و قدرت این برهمکنش تبادلی است که خاصیت
مغناطیسی نمونه را به وجود میآورد [.]20-18
شکل ( :)1نمای کلی از روش همرسوبی
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 -2مواد و روش انجام تحقیق

میکا به قطر  14میلیمتر برش داده شد .سپس دو سری سیم مسی

 -1-2ساخت نانو حساسه فریت مس منگنز

به شکل  Eمقابل هم روی این صفحه میکا مطابق شکل ( )2قرار

ساخت نانو حساسهها به طور کلی شامل دو مرحله میباشد .در

می دهیم به نحوی که با هم اتصال نداشته باشند.

مرحله اول طرز تهیه نانو مواد تشکیل دهنده حساسه که باید
نسبت به یک یا بیش از یک گاز حساس باشد مورد بررسی قرار
میگیرد .در مرحله دوم باید بستری ساخته شود که آستانه تحمل
دمایی آن تا  600درجه سانتیگراد باشد .این بستر همچنین باید
ساختار الزم جهت چسبندگی نانو مواد را داشته باشد و عایق
الکتریکی باشد [.]24-21

شکل ( :)2شماتیک بستر قرص حساسه مورد استفاده

 -2-2روش تهیه نانو ذرات فریت مس منگنز

بعد از این مرحله 0/2،گرم از پودر تشکیل شده به مدت 30

برای تهیه نانوذرات فریت مس منگنز به ترتیب نمکهای آهن

دقیقه توسط دستگاه پرس دستی و تحت فشار زیاد بر روی سطح

نیترات  9آبه ،مس نیترات  3آبه و منگنز نیترات  4آبه در آب

قرص قرار گرفت تا پودر کامال به سطح آن بچسبد.

مقطرِ دیونیزه حل می گردد .پس از حل شدن کامل سه محلول
فوق ،ابتدا مس نیترات را به محلول آهن اضافه و سپس محلول

 -4-2دستگاه تست حساسه

منگنز نیترات به این مجموعه اضافه شد .در این مرحله نسبت

برای تست حساسهها نیاز به یک محیط آزمایشگاهی قابل کنترل

مولی آهن:مس:منگنز به ترتیب  1:1:4رسید .بعد از  30دقیقه هم

می باشد که بتوان شرایط مختلف دمایی و رطوبتی را ایجاد کرد

زدن ،میزان  pHمحلول حاصل شده با کمک محلول سدیم

تا پاسخ حساسه به گازهای هدف با کمترین میزان خطا حاصل

هیدروکسید  8موالر به  12رسید .که در این مرحله نانو ذرات

گردد .به همین منظور دستگاهی جهت انجام این آزمایشات

فریت مس منگنز به صورت رسوب قهوهای رنگ از محلول

طراحی و ساخته شد .از ویژگیهای مهم این دستگاه میتوان به

خارج شد .رسوب حاصله پس از چندین بار شستشو با آب مقطر

قابلیت اندازهگیری همزمان هفت عدد حسگر اشاره نمود.

به مدت  4ساعت در کوره در دمای  100درجه سانتیگراد قرار

همچنین این دستگاه میتواند دمایی بین دمای محیط تا 300

گرفت تا به طور کامل خشک شود .در نهایت برای مغناطیسی

درجه سانتیگراد را بر روی حسگر اعمال کند .ظرفیت مخزن این

شدن پودر به دست آمده از مرحله قبل به مدت یک ساعت پودر

دستگاه چهار لیتر است و توانایی خواندن مقدار مقاومت

حاصله در دمای  500درجه سانتیگراد قرار گرفت .به این ترتیب

حسگرها از  0تا  100مگا اهم را دارد]24-20[ .

نانو فریت مناسب جهت آزمایش حسگری در مراحل بعد به
دست آمد.

 -5-2عملکرد دستگاه تست حساسه

در دستگاه تست حساسه شش جزء اصلی وجود دارد که به
 -3-2الیه نشانی پودر بر روی بستر عایق میکا

ترتیب عبارتند از :کمپرسور هوای فشرده ،مخزن گاز ،محفظه

پودر حاصل از روش همرسوبی که تحت عملیات حرارتی قرار

حساسهها ،جعبه کنترل مرکزی ،مبدل آنالوگ به دیجیتال و

گرفته بود ،بر روی قرص دایرهای از جنس ورق عایق میکا قرار

کامپیوتر جهت نمایش و ذخیره نتایج که در ادامه قسمتهای

گرفت .برای انجام این کار قرصی دایرهای شکل از ورق جنس

مختلف دستگاه به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرند.
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کمپرسور هوای فشرده به مخزن گاز متصل میباشد که وظیفه

جهت بررسی خواص حسگری قرص ساخته شده از نانو ذرات،

آن پاکسازی گاز از مخزن میباشد ،به این صورت که با تولید

قرص مذکور در محفظه حساسهها قرار داده شد .که در شکل

هوای فشرده و تزریق آن به مخزنِ گاز باعث خارج شدن

( )3این محفظه استیل مکعبی ،بین مخزن آلومینیومی تزریق نمونه

گازهایی میشود که از مراحل قبل در مخزن باقی ماندهاند.

و محفظه سفید رنگ کنترل دما در سمت چپ تصویر قابل

وجود گازهای اضافه از مرحله قبل در مخزن باعث میشود که

مشاهده است.

نتایج غیر صحیحی از آزمایش ثبت شود و حتما الزم است که
مخزن قبل از شروع آزمایش جدید کامال پاکسازی شود.

 -3نتایج و بحث

مخزن گاز یک ظرف چهار لیتری است که در برابر عبور هوا و

پودر نانو فریت مس منگنز تهیه شده در بخش تجربی ،قبل از

گاز غیرقابل نفوذ است و تنها با استفاده از دو شیر و یک سوپاپ

بررسی خواص حسگری ،توسط تکنیک های مختلف تعیین

امکان ورود و خروج هوا در آن وجود دارد .با توجه به این که

ساختار قرار گرفت .به این منظور ابتدا تشکیل فاز فریت با

گاز مورد نیاز برای آزمایش حساسهها مایع است ،در این مخزن

آزمایش پراش پرتو ایکس ( )XRDموردبررسی قرار گرفت.

از یک هیتر جهت تبخیر گاز استفاده شده است .زمانی که گاز

سپس به منظور تایید تشکیل ذرات در مقیاس نانو از

مایع در این مخزن ریخته میشود ،با توجه به این که هیچ راه

تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMاستفاده

نفوذی به آن وجود ندارد ،هیتر گاز مایع را به بخار تبدیل کرده

گردید .در نهایت جهت تایید نسبت مواد اصلی تشکیل دهنده

و سپس با باز کردن شیر مربوطه ،گاز به طرف محفظه حساسهها

پودر تهیه شده ،از آزمایش فلورسانس پرتو ایکس ()XRF

هدایت میشود.

استفاده شد ،که در ادامه به تفسیر هر کدام از این آزمایشها

در محفظه حساسهها یک المنت قرار گرفته که میتوان بین یک

پرداخته خواهد شد.

تا هفت عدد حساسه را بسته به نیاز بر روی آن نصب کرد تا به
دمای مورد نظر برسند .هر حساسه به پایه تعیین شده در محفظه

 -1-3نتایج طیف نگاری پراش اشعه ایکس ()XRD

متصل میشود که هر کدام از این پایهها به مبدل آنالوگ به

به منظور بررسی تشکیل فاز ترکیب فریت مس منگنز حاصل از

دیجیتال متصل هستند.

روش همرسوبی ،پودر تشکیل شده پس از عملیات حرارتی 500

در شکل ( )3تصویری کامل از تمام اجزای تشکیل دهنده سیستم

درجه سانتی گراد ،تحت آزمایش پراش پرتو ایکس( )XRDقرار

تست خواص حسگری نانو فریت مس منگنز قابل مشاهده است.

گرفت .همانطور که در شکل ( )4دیده میشود ،پیکهای ،220
 440 ،511 ،422 ،400 ،311و  533تایید کننده تشکیل فاز فریت
منگنز مس هستند.

شکل ( :)3اجزای تشکیل دهنده سیستم مورد استفاده جهت بررسی خواص
حسگری نانو فریت مس منگنز
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 -3-3نتایج طیف نگاری فلوئورسانس پرتو ایکس ()XRF

آزمایش طیف نگاری فلوئورسانس پرتو ایکس ،برای تجزیه و
تحلیل و تعیین درصد دقیق عناصر در الیههای سطحی استفاده
میشود .این تکنیک توانایی انجام آنالیز عنصری به صورت
کمّی نمونهها به خصوص نمونههای معدنی را دارا است .این
آزمایش تاییدی بر وجود عناصر اصلی تشکیل دهنده ترکیب
فریت منگنز مس است .طبق جدول ( )1عناصر اصلی ترکیب
یعنی عناصر آهن ،مس و منگنز قابل تشخیص هستند.
شکل (:)4نمودار طیف نگاری پراش پرتو ایکس ( )XRDنانو ذرات فریت
مس منگنز

 -2-3نتایج آزمایش میکروسکوپ الکترونی عبوری
()TEM

تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری آخرین گام در تایید
تشکیل نانو ذرات است .عالوه بر اندازه ،تا حدودی شکل نانو
ذرات را نیز میتوان با این تکنیک تعیین کرد .تصویر
میکروسکوپ الکترونی عبوری به دست آمده از ترکیب فریت
منگنز مس به دست آمده در این مطالعه ،تشکیل نانو ذرات در
مقیاس کمتر از  20نانومتر را تایید میکند .همان طور که در
شکل ( )5مشاهده میشود ،متوسط اندازه نانوذرات کمتر از 20
نانومتر است.

جدول ( :)1نتایج آزمایش طیف نگاری فلوئورسانس پرتو ایکس ()XRF
درصد وزنی

نوع اتم تشکیل دهنده

63.77
20.05
15.13

Fe
Cu
Mn

 -4-3تحلیل خروجی های حسگر

در این پژوهش نانو حساسه فریت منگنز مس در برابر حاللهای
کربن تتراکلرید ،اتانل ،متانل ،استونیتریل ،استون ،وینیل استات،
اکریلونیتریل ،آمونیاک و فرمآمید مورد آزمایش قرار گرفت.
پس از این که گازهای ذکر شده در دماهای بین  100تا 300
درجه سانتیگراد آزمایش شدند ،گاز هدف و دمای بهینه برای
مشخص کردن بهترین عملکرد حساسه مشخص شد .تمام این
آزمایشات با غلظت  ppm 250صورت گرفت .در ادامه به
بررسی نتایج حاصل از مطالعه حساسیتپذیری از دمای 100
درجه سانتیگراد تا  300درجه سانتیگراد پرداخته خواهد شد.
معیار انتخاب بهترین حساسه از نظر عملکرد ،سرعت پاسخ
حساسه و بیشترین بازه تغییرات مقاومتی میباشد .با توجه به این
تعریف بهترین حساسه باید زمانی که در معرض گاز قرار
میگیرد ،بیشترین اختالف مقاومت الکتریکی را با سریعترین
پاسخ داشته باشد.
در دمای  100درجه سانتیگراد گاز اتانل بهترین پاسخ را داشته
است ،که اختالف حداکثر و حداقل مقاومت الکتریکی حساسه

شکل ( :)5تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMنانو ذرات فریت
مس منگنز

(دلتا) آن در حدود  1/2مگا اهم بوده و سرعت پاسخ حساسه نیز

40

فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد  /سال یازدهم  /شماره چهاارم  /زمساتان 1396

کمتر از  1ثانیه بوده است .بعد از آن به ترتیب گازهای

 66کیلو اهم میباشد که بسیار مطلوب است .به ترتیب گازهای

آمونیاک ،فرم آمید و وینیل استات تغییراتی جزئی داشتهاند.

استون و اکریلونیتریل نیز بر روی حساسه اثر گذار هستند.

در دمای  150درجه سانتیگراد ،گازهای کربن تتراکلرید ،اتانل،

گازهای موثر بر روی نانو حساسه فریت منگنز مس در دمای

متانل ،استونیتریل ،استون ،وینیل استات و آمونیاک باعث

 300درجه سانتیگراد عبارتند از کربن تتراکلرید ،متانل و وینیل

تحریکپذیری حساسه شدند ،ولی حساسه از پایداری الزم

استات که سریعترین جواب با دلتای  6کیلو اهم مربوط به گاز

برخوردار نبود و مقادیر خروجی دارای نویز بسیار زیادی بودند

کربن تتراکلرید میباشد .به ترتیب گازهای وینیل استات و متانل

که این مشکل باعث عدم تکرارپذیری آزمایش خواهد شد و

نیز با اثر کمتر بر روی مقاومت الکتریکی حساسه تغییر ایجاد

نتایج کامال ناپایدار و غیر قابل پیشبینی خواهند بود.

میکنند که نتایج آن در شکل ( )6قابل مشاهده است.
در شکل شماره ( )7عملکرد حسگر در دماهای بین  100تا 300
درجه سانتیگراد و با  9گاز مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و
نتایج با یکدیگر مقایسه شدهاند .همانطور که مشاهده میشود
این حسگر در دمای  100درجه سانتیگراد بهترین عملکرد را از
نظر دامنه تغییرات (دلتا) و همچنین سرعت پاسخگویی دارد .از
لحاظ اقتصادی هر چه حساسه در دمای پایین تری کار کند
مقرون به صرفه تر خواهد بود ،چرا که تولید دمای باالتر نیاز به
انرژی و تجهیزات بیشتر خواهد داشت .از این رو ما دمای 100

شکل ( :)6بررسی اثر گازهای وینیل استات ،آمونیاک ،اتانل و فرم آمید بر
روی حساسه در دمای  100درجه سانتیگراد با غلظت 250 ppm

درجه سانتیگراد را مورد توجه بیشتری قرار گرفت .چون از بین
گازهای مورد سنجش در این دما اتانل بهترین پاسخ را نشان داد
این حساسه را می توان به حساسه تشخیص اتانل نام گذاری کرد.

از بین تمام گازهای تست شده بر روی حساسه ،گازهای متانل و
استونیتریل در دمای  200درجه سانتیگراد باعث تغییرات
کوچکی در حساسه شدند .دلتای این تغییرات حداکثر  55کیلو
اهم بوده است ولی سرعت پاسخگویی حسگر پایین است.
همانطور که در شکل ( )6مشاهده میشود ،چهار گاز
استونیتریل ،متانل ،استون و اکریلونیتریل بر روی حساسه در
دمای  250درجه سانتیگراد اثر گذار هستند .در این دما گاز
استونیتریل دارای بهترین نتیجه بوده چرا که سرعت پاسخگویی
حساسه به این گاز بیشتر از سایر گازها است و همچنین دلتای آن
معادل  51کیلو اهم میباشد .همچنین گاز متانل نیز پاسخ خوبی
دارد ولی سرعت پاسخ آن کندتر از استونیتریل است و دلتای آن
شکل ( :)7بررسی اثر تمام گازهای تست شده بر روی حساسه در دمای 100
تا  300درجه سانتیگراد و غلظت 250 ppm
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