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ypothesis: Accurate temperature measurement is of particular importance in
various medical and industrial fields. Researchers have recently developed
heat-sensitive sensors with the development of nanotechnology. The goal of
the present research is the fabrication of an ultra-sensitive thermal nanosensor that can
be applied to monitor human body temperature and industrial tasks.
Methods: For this purpose, polypyrrole and graphene nanocomposites were
synthesized with different percentages. The structural characteristics of the obtained
nanocomposites were assessed by electron scanning microscopy and X-ray diffraction
spectroscopy (XRD).
Findings: The results showed that synthetic graphene and polypyrrole are in the
shape of sheets and fiber with a thickness less than 100 nm and diameter of 150 nm,
respectively. The XRD spectrum of the 0.5% (by wt) nanocomposite also indicated a
suitable combination of graphene and polypyrrole. The thermal biosensor evaluations
of samples disclosed that pure polypyrrole allocated the first rank compared to other
samples in the temperature range of 25-80°C, with a sensitivity of 218 kΩ/°C, but
its nonlinear behavior limited its applicability. In this temperature range, 0.5%
(by wt) nanocomposite sensor showed the highest optimal performance with the
sensitivity, temperature coefficient resistance (TCR), response and recovery time of
197 kΩ/°C, -1.17 %°C-1, 78 and 170 s, respectively. In the temperature range of 3540°C, to control the human body temperature, the nanocomposite sensor with the
concentration of 0.5% (by wt) has the best linear performance with a sensitivity of
20.5 kΩ/˚C, TCR of -2.26% per °C and response and recovery times of 21 and 34 s.
In comparison to similar samples, this nanocomposite has improved by 23.9 and
1.8 times, with respective to the above recovery time. In the final conclusion, the
nanocomposite sensor with a concentration of 0.5% (by wt) was designated as the
most ideal nanosensor that can be utilized in industrial as well as medical fields.
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چکیده
فرضیه :اندازهگیری دقیق دما در حوزههای مختلف پزشکی و صنعتی اهمیت ویژهای دارد .اخیراً ،با

گسترش نانوفناوری ،پژوهشگران سعی در عرضه نانوحسگرهای گرمايي داشتهاند .هدف از پژوهش

حاضر تولید نانوحسگر گرمايي فراحساس است که بتواند در پايش دمای بدن انسان و زمينههاي

واژههای کلیدی

زيستنانوحسگر گرمايي،

گرافن،
پلیپیرول،
پلیمر رسانا،
نانوکامپوزیت

صنعتی بهکار گرفته شود.

روشها :نانوکامپوزیتهای پلیپیرول و گرافن با درصدهای مختلف سنتز شدند .مشخصات ساختاری

نانوکامپوزیتهای حاصل ،با میکروسکوپي الکترونی پويشي و طیفشناسي پراش پرتو  Xبررسي شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،گرافن و پلیپیرول سنتزی بهترتیب ساختار صفحهای با ضخامت  100 nmو

الیافی با قطر  150 nmدارند .همچنین طیف پرتو  Xنانوکامپوزیت  0/5%وزنی ،بیانگر ترکیب مناسب

گرافن و پلیپیرول با یکدیگر بود .نتایج ارزیابی زيستحسگر گرمايي نمونهها نشان داد ،پلیپیرول
خالص در محدوده دمایی  25-80°Cبا حساسیت  218 kΩ/°Cدر مقایسه با سایر نمونهها رده نخست
و

را به خود اختصاص داده است .اما رفتار غیرخطی کاربرد آن را محدود ساخته است .در این بازه

دمایی حسگر نانوکامپوزیت  0/5%وزنی بهترتیب با حساسیت ،ضریب مقاومت دمایی و زمانهاي پاسخ و

بازیابی  78 ، -1/7 %°C-1 ،197 kΩ/°Cو  170 sبهینهترین عملکرد را نشان داد .در محدوده دمایی ،35-40°C
و

براي پايش دمای بدن انسان ،نيز حسگر نانوکامپوزیتی  0/5%وزنی ،بهترین عملکرد خطی را با

حساسیت  ،20/5 kΩ/°Cضریب دمای مقاومتی  -2/26%°C-1و زمانهای پاسخ و بازیابی  21و 34 s
و

دارد که در مقایسه با نمونههای مشابه بهترتیب  23/9و  1/8برابر بهبود یافته است .در جمعبندی نهایی،

حسگر نانوکامپوزیتی با غلظت  0/5%وزنی ،ایدهآلترین نانوحسگر ارزیابی شد که در دو حوزه صنعتی و
پزشکی میتواند بهكار گرفته شود.
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مقدمه

دما بهعنوان یکی از مهمترین عاملهاي فیزیکی شناخته شده است که
ارتباط نزدیکی با سالمت انسانها دارد .از اینرو ،کاربرد حسگرهای
گرمايي در زمینههای الکترونیکی ،صنعتی و زيستي جایگاه ویژهای
پیدا کرده است [ .]1-3انواع مختلفی از این حسگرها توسط
پژوهشگران مطالعه شدهاند ،اما در بسیاری از موارد نظیر فرایندهای
صنعتی یا پزشکی ،الزم است که حسگرها انعطافپذیر باشند [.]4-6
حسگرهای گرمايي توسعهیافته موجود ،بهطور عمده قابليت
اندازهگیری تغییرات دمایی معین را دارند و عملکرد آنها بهدلیل
حساسیت کمتر و خطینبودن ،محدود شده است .این در حالی
است که اندازهگیری دقیق تغییرات گرمايي ،موضوعي ضروری در
پزشکی ،ذخیرهسازی مواد غذایی و کنترل دمای محیط است که
تاکنون هیچ یک از حسگرهای عرضهشده ،قابليت اين اندازهگیری
را نداشتهاند [ .]2،7با وجود اين ،عملکرد حسگرهای گرمايي رایج
نظیر آشکارسازهای مقاومتی دما ،گرماجفتها ( )thermocouplesو
ترمیستورها در اندازهگیری دما بهدلیل تداخل امواج الکترومغناطیسی
با خطا همراه هستند و این بهعنوان چالش اصلی در این حوزه تلقی
میشود [ .]4،8،9بهکارگیری نانومواد در تولید حسگرهای گرمايي
میتواند بخشی از مشکالت بیانشده را حل كند یا آنها را کمرنگتر
سازد .در این راستا ،بررسی موشکافانه مراجع نشان میدهد،
نانوکامپوزیتهای بر پايه گرافن-پلیمر رسانا ،بهعنوان گزینه کارآمدي
برای حسگرهای گرمايي هستند که پژوهشگران برای فائقآمدن بر
چالشهای موجود در این عرصه آنها را بررسي كردهاند [.]10-12
گرافن ساختار اصلی بسیاری از مواد پایهکربني را تشکیل میدهد [.]13
خواص منحصر بهفرد آن نظیر تحرک زياد حاملهای بار ،رسانایی
الکتریکی و گرمایی زياد ،انعطافپذیری ،سازگاری با محیط ،كاف
انرژی بسیار کوچک و آساني استفاده ،موجب شده است ،بهعنوان
نانوذرهای مطلوب در تولید حسگرها مورد توجه قرار گیرد [.]1،14 ،15
با وجود مزایای فراوان گرافن ،وجود گروههای عاملی متنوع در سطح
آن ،پس از سنتز که بهعنوان اکسیدکننده محسوب میشوند ،عیبي
برای آن بهشمار میرود .وجود این گروههای عاملی موجب کاهش
شايان توجه مقاومت الکتریکی گرافن میشود و استفاده از آن را
در تولید حسگر محدود میسازد .برای غلبه بر این مشکل ،كاهش
گرافن اکسید پیشنهاد شده است که موجب كمشدن  گروههای عاملی
میشود  .]16-18[ ،
پلیمرهای رسانا نیز بهدلیل داشتن گسترهای از ویژگیهایی نظیر
خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی تنظیمپذير ،وزن اندک ،امکان حلشدن
در حاللهای آلی ،انعطافپذیری ،صرفه اقتصادی و وجود ساختار
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مزدوج در طول زنجیر پلیمری ،کاربردهای فراوانی دارند [.]19-21
تغییرات مقاومت الکتریکی در این دسته از پلیمرها ،در مقابل سیگنال
دمایی اعمالشده به آنها بسیار سریع و شايان توجه است [.]2
اندازهگیری با دقت زياد و نيز بازه اندازهگیری گسترده ،تنها با
حسگرهای بر پايه پلیمر که در دمای زياد پایدارترند ،قابل دستيابي است.
با وجود این ،حساسیت و گزینشپذیری حسگرهایی که فقط بر پايه
پلیمر رسانا با ساختار نانو هستند ،هنوز نیازمند بهبود است [.]22،23
تاکنون مطالعات زیادی درباره بهبود حساسیت و زمان پاسخ
حسگرهای گرمايي با استفاده از نانوفناوری انجام شده است Saho .و
همکاران [ ]24مطالعاتی درباره حسگر گرمايي بر پايه گرافن اکسید
كاهشيافته انجام دادند و دریافتند ،در این حسگر با افزایش دما،
مقاومت بهطور تقریب ًا خطی کاهش پیدا میکند که این یافته به رفتار
نیمهرساناي ذاتی گرافن نسبت داده شد .همچنین ،این پژوهشگران
ضریب دمای مقاومتی و حساسیت برای حسگر نامبرده را در دمای
 25°Cتا  ،90°Cبهترتیب  1 7×10-4 °C-1و  0/96 kΩ/ °Cگزارش
كردند [ Young .]25و همکاران موفق به طراحی حسگر گرمايي
بر پايه گرافن چندالیه شدند [ .]26در این پژوهش ،پاسخ حسگر
گرمايي با اندازهگیری تغییرات مقاومتی برحسب دما بررسی شد .بر
اساس نتایج ،مقاومت این حسگر در دمای  766/2 kΩ ،25°Cبود که با
افزایش دما به  ،120°Cاین مقدار به  98/40 kΩرسید .همچنین ضریب
دمای مقاومتی و زمانهاي پاسخ و بازیابی در این حسگر بهترتیب
 1/6 ،0/214°C-1و  8/52 sاندازهگیری شد .عملکرد این حسگر در
مقایسه با نمونه پالتینی بسیار چشمگیر بود که دستاورد حاصل به
انعطافپذیری عالی دیوارههای گرافنی ارتباط داده شد [.]26
در مطالعه دیگري ،حسگرهاي بر پایه پوسته گرافنی و گرافن
اکسید كاهشيافته ورقهايشده خورشیدی)solar exfoliated reduced
( graphene oxide, SRGOساخته شد .در این حسگرها مقدار ضریب
دمای مقاومتی در محدوده دمایی  25-150°Cارزیابی شد که بر این
اساس ،برای حسگر پوسته گرافنی و  SRGOاين پارامترها بهترتیب
 -41/3×10-4و  -74/29×10-4 °C-1اندازهگیری شد .نکته شايان
توجه درباره این حسگرها کاهش مقاومت الکتریکی با دما بود که
نشان میدهد ،این حسگر از نوع حسگرهای گرمايي منفی است.
حسگر بر پايه پوسته گرافنی در محدوده دمایی  35-45°Cکه گستره
پايش دماي بدن انسان یعنی  30-40°Cرا شامل میشود ،کاهش 4%
مقاومت و حسگرهای بر پايه  SRGOكاهش  15%را نشان ميدهند.
این نتایج بهوضوح نشان میدهند ،حسگرهای بر پايه  ،SRGOنسب
به دما حساستر هستند [ .]7نانوذرات نیکل یکی دیگر از موادی
است که در ساخت حسگر گرمايي با ماتريس پلیمری انعطافپذير
و
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بررسی شده است .اما ارزیابیهای تجربی نشان میدهد ،محدوده
دینامیکی در این نوع از حسگرها بسیار محدود و در بازه  25°Cتا
 40°Cاست [ .]27در تداوم تالش پژوهشگران Park ،و همکاران []28
توانستند حسگر گرافنی انعطافپذیری را عرضه كنند که قادر به
تشخیص همزمان فشار و دما بود .این حسگرهای گرمايي با موفقیت
مشخصات گرمايي دقیق پوست انسان را بهطور مداوم پايش كردند.
با وجود این ،چنين حسگرهايي معموالً پاسخ گرمايي بسیار ضعيفي
نشان ميدهند و از اینرو ،به مدار الکترونیکی پیچیدهاي برای کاربرد
آنها نیاز است .حسگرهای گرمايي گرافنی انعطافپذیر پيشنهادشده
توسط  Trungو همكاران [ ]29که قابليت تشخیص تغییرات دمایی را
دارند  ،از طریق ترانزیستور اثر میدانی ،واکنشگر گرمايي گرافن اکسید
كاهشيافته ،بر ماتريس پلیمری عمل میکنند .در یافتههای پژوهشی،
نانودیوارههای گرافن ،متشکل از نانوصفحههاي گرافن که بهطور
عمودی روی ماتريس قرار گرفتهاند ،بهعنوان پلتفرم جدیدي برای
حسگرهای گازی و زیستی پدیدار شدهاند [ .]26در مطالعه دیگري،
حسگرهای گرمايي بر پايه نانوکامپوزیت گرافن اکسید كاهشيافته با
نقره ،طراحی شدند .نتایج بررسیها نشان داد ،ضریب دمای مقاومتی
آنها منفی و برابر با ،-1/64×10-4 °C-1حساسیت آن  0/553 kΩ/°Cو
زمان پاسخ سریع و حدود ( 470 msمیلیثانیه) بوده که مطلوبتر
از اکثر حسگرهای گرمايي تجاری موجود است [ .]30همچنین چند
حسگر گرمايي بر پايه گرافن نیز گزارش شده که توجه گستردهای را
جلب کردهاند که از جمل ه آنها میتوان نانوکامپوزیت هیدروژل بر پايه
پلیپیرول-گرافن-پلیپیرول را نام برد که در محدوده دمای بدن انسان
 ،35-40°Cدارای ضریب مقاومت دمایی  - 1/288%°C -1است [.]31
بر اساس مطالعات انجامشده ،حسگرهای گرمايي عرضهشده
بر پایه کامپوزیتهای پلیپیرول بررسی نشدهاند .سایر حسگرهای
نانوکامپوزیتی نیز به اندازهگیری قابل قبول در گستره دمایی محدودی
موفق شدهاند که این بازه دمایی بهطور عمده محدوده دمای بدن انسان
( )35-40°Cرا هدف قرار داده و فقط محدود به کاربرد پزشکی
شدهاند .در این بازه دمایی نیز خواص حسگری ارائهشده نظیر
حساسیت ،خطیبودن و ضریب دمای مقاومتی به بهبود نیاز دارند.
هدف این پژوهش طراحی و ساخت نانوحسگری بر پایه نانوکامپوزیت
پلیپیرول-گرافن با گستره کارکرد دمایی  25-80°Cبرای کاربرد در
مقاصد صنعتی و پزشکی و نيز بهبود خواص حسگری در بازه نامبرده
است .در این راستا ،نانوحسگرهایی بر پايه نانوکامپوزیت پلیپیرول-
گرافن با نسبتهای مختلف تهیه شده و با ارزیابی دقیق عملکرد آنها،
برای نخستین بار نانوحسگری بهینه بر پایه اين نانوکامپوزیت براي
کاربرد در صنعت و واپايش دمای بدن انسان عرضه شده است.
و

582

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیو چهارم ،شماره  ،6بهمن-اسفند 1400

تجربی
مواد

بهمنظور سنتز گرافن و نيز پلیپیرول از سولفوریک اسید ،98%
هیدروکلریک اسید  ،37%فسفریک اسید  ،85%هيدروژن پراكسيد
 ،35%گرافیت ،پتاسیم پرمنگنات ،هیدرازین هیدرات ،آسکوربیک
اسید ،آمونیوم پرسولفات ،مونومر پیرول و ستیل تریمتیل آمونیوم
برمید استفاده شد .تمام این مواد ساخت شرکت  Merckآلمان بودند.
دستگاهها

برای ساخت حسگر ،از حمام فراصوتي مدل  ،4820ساخت شرکت
 ،Codysonگرمخانه ساخت شرکت شیماز و دستگاه پوششدهی
چرخشی ساخت شرکت پینیون استفاده شد .همچنین منبع تغذیه 12ولتي
  Megatek-MP 3005Dو ولتسنج دیجیتالی GW Instek- GDM-396
براي شناسابی حسگر طراحیشده بهکار گرفته شدند .ارزیابی
شکلشناسي نانوذرات ،توزیع اندازه ذرات ،تجزيه عنصری و شبکه بلوری
با میکروسکوپ الکترونی پويشي ( )SEMمدل  MIRA3-TESCANو
دستگاه پراش پرتو  )XRD( Xمدل  TD-3700انجام شد .بهمنظور
مشاهده تغییرات ایجادشده در ساختار مولکولی نانوکامپوزیت
تهیهشده و بررسی ساختار هر جزء از نانوکامپوزیت ،طیفشناسي
زيرقرمز تبدیل فوریه بهكمك  طيفسنج  Bruker-TENSOR 27با
دقت  1 cm-1در بازه بسامدي  500 cm-1تا  4000 cm-1بهکار گرفته
شد .همچنین طیفنمايي رامان برای بررسی مواد سنتزشده و شرایط
نانوکامپوزیت تولیدهشده با دستگاه  Jobin Yvon S-3000با ریزنمایی
 2 cm-1انجام شد .این دستگاه با لیزر نوع آرگون کرپتو با طول موج
 ،514/5 nmنقطه اثر تقریبی  3 µmو توان  1 mWکار میکند.
آزمون گرماوزنسنجي ،بهمنظور بررسی پایداری گرمايي و مطالعه
برهمكنشهاي ميان   rGOو  PPyدر نانوکامپوزیت متشکل از این دو
جزء با گرماوزنسنج Linseis-L81A1750در جو گاز بیاثر نیتروژن،
در بازه دمایی  20°Cتا  800°Cبا سرعت گرمایش  10°C/ minانجام شد.
و

روشها
سنتز گرافن اکسید و پلیپیرول

نخست 27  mL ،سولفوریک اسيد و  3  mLفسفریک اسید (نسبت
حجمی  )9:1با یکدیگر مخلوط و بهمدت چند دقیقه با همزن
مغناطیسی همزده شدند .سپس 0/225 g ،پودر گرافیت به محلول
اضافه شد و مخلوط حاصل بهشدت همزده شد .همچنین1/32 g ،
پتاسیم پرمنگنات بهآرامی و با کنترل دمایی به محلول تهيهشده
افزوده شد و همزدن مخلوط بهمدت  6 hادامه يافت تا رنگ آن

سكينه بهاري اردشيري و همكاران

به سبز تیره تغییر یابد .برای حذف مقادیر اضافه پتاسیم پرمنگنات،
 0/675 mLهيدروژن پراكسيد بهمدت  ،10 minقطرهقطره به محلول
در حال همزدن افزوده شد .بهدلیل گرمازابودن واکنش ،به مخلوط
اجازه داده شد تا کام ً
ال سرد شود .در ادامه 10 mL ،هیدروکلریک
اسید و  30 mLآب یونزدوده اضافه و جداسازی رسوب از مخلوط
با روش مركزگريزي با سرعت  5000دور در  7 minانجام شد .سپس،
مایع شناور موجود روی سطح دور ریخته شد و رسوب حاصل
دوباره با هیدروکلریک اسید و آب یونزدوده سه مرتبه شستوشو
داده شد .رسوب حاصل ،درون گرمخانه با دمای  90°Cبهمدت 24  h
خشک شد و در نهایت پودر گرافن اکسید بهدست آمد [.]32
در این پژوهش ،كاهش گرافن اکسید با هیدرازین هیدرات انجام
شد .بدین ترتیب که نخست 0/2 g ،گرافن اکسید در  80 mLآب
یونزدوده بهمدت  40 minبا حمام فراصوتي پراکنده شد .سپس،
 2 mLهیدرازین هیدرات به مخلوط افزوده شده و در دمای 90°C
بهمدت  24 hهمزده شد .پس با روش مركزگريزي رسوب از مخلوط
جداسازي و چند مرتبه با آب یونزدوده شستوشو داده شد تا
هیدرازین هیدرات اضافی خارج شود .محصول نهایی درون گرمخانه
با دمای  40°Cبهمدت  24  hخشک شد .در نهایت ،پودر سیاه گرافن
كاهشيافته بهدست آمد [.]33
برای تهیه پلیپیرول از روش الگوی نرم ()soft template
استفاده شد .ابتدا 0/109 g ،ستيل تريمتيل آمونيوم برميد ()CTAB
( 0/3میلیموالر) به  200 mLهیدروکلریک اسید ( 0/1موالر)
اضافه شد .سپس 0/27 mL ،پیرول ( 20میلیموالر) به مخلوط فوق
افزوده شد .تعليقه  CTABو پیرول ،داخل حمام یخ بهمنظور حفظ
دمای واکنش در  ،0°Cتحت همزدن قرار گرفت 0/19 g .آمونیوم
پرسولفات ( 20میلیموالر) در   10 mLآب حل شد و قطرهقطره به
تعليفه اضافه شد و بهمدت  24  hبراي پلیمرشدن کامل همزده شد.
الیاف پلیپیرول آمادهشده با آب يونزدوده و اتانول شستوشو داده
شد و در خأل در دمای  60°Cبهمدت  12  hخشک شد [.]33
ساخت نانوحسگر بر پای ه نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن

برای تعیین اثر غلظت مواد تشکیلدهنده و دستیابی به پاسخ بهینه
حسگر ،درصدهای وزنی مختلفی از کامپوزیت پلیپیرول-گرافن
سنجيده شدند .بدين منظور 40 mg ،پلیپیرول (فاز زمینه) تهیهشده
بههمراه گرافن (فاز پرکننده) با مقدارهاي وزنی  4 ،1 ،0/5 ،0/25و ،6%
داخل  1 mLاز -Nمتيل-2-پيروليدون ( )NMPبهمدت  1 hدرون
حمام فراصوتي پخش شد .گفتني است ،مواد سنتزشده در حالل
نامبرده فقط پراکنده میشوند .قطبیت زياد این حالل کمک میكند

ساخت زيستنانوحسگر گرمايي فراحساس بر پايه نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن

تا جداسازی و پراكنش ذرات درون آن با بازده بيشتري انجام شود.
سپس مدار شانهای ( )interdigitated electrodeآمادهشده براي
رفع آلودگیها چند مرتبه با استون شستوشو داده شد و درون
گرمخانه گرم شد .با استفاده از روش الیهنشانی قطرهچکانی،
محلول بهدستآمده با میکروپیپت روی بستر آمادهشده چکانده و
با دستگاه پوششدهی چرخشی ساخت شركت ايراني نانوابتکار
پایدار با سرعت دوران  250 rpmبهمدت  10 minالیهنشانی شد.
پس از این زمان ،الیهنشانی تکرار شد تا پوشش کاملی روی بستر
تهیه شود .سپس ،نمونه تهیهشده ،درون گرمخانه با دمای  40°Cقرار
داده شد تا حسگر کام ً
ال خشک شود .اندازهگیری ضخامت تقریبی
الیهها با میکروسکوپ نوری  Olympus BX-61انجام شد و معین
شد ،ضخامت حدود  40 µmتا  45 µmایجاد شده است.
دستگاه اندازهگیری دما  

برای بررسي حسگر و پاسخ آن به دماهای مختلف ،محفظهای با
دمای مرجع که از هر جهت عايقبنديشده بود ،با دقت کنترل
دمایی  ،±0/1°Cطراحی و ساخته شد .این دستگاه شامل گرمکن
الکتریکی براي تأمین گرمای الزم در داخل جعبه ،حسگر دمای دقیق،
میکروواپاينده بهمنظور واپايش گرمکن الکتریکی و يك بادبزن برقي
( )fanبرای بهگردش درآوردن هوای داخل محفظه و همدماشدن کل
محیط آن بود.

نتایج و بحث
بررسی الگوي XRD

طیف پراش پرتو  Xگرافن ،پلیپیرول و نانوکامپوزیت پلیپیرول-
گرافن در شکل  1نشان داده شده است .شكل  )a( 1طیف گرافن
بوده که در آن دو پیک در 2 θبرابر  25و  43 °مشهود است .بر اساس
گزارشهای مستند ،این پیکها تأييد ميكنند ،فرایند سنتز بهدرستي
انجام شده و محصول بهدستآمده گرافن است [ .]34،35شکل )b( 1
نیز به طیف پلیپیرول مربوط بوده که پیک پهن و ضعیف در ناحیه
 2 θبين  15و  30°مشخصه ساختار بیشکل و غیربلوری پلیپیرول
است .این نتایج بهخوبی با ساختارهای گزارششده در مراجع مطابقت
دارند [ .]35،36شکل  )c( 1نیز در این شکل طیف نانوکامپوزیت
پلیپیرول-گرافن را نشان میدهد .در این طیف ،جابهجایی پیک
اصلی گرافن به طرف  2 θکمتر ،نشاندهنده افزایش فاصله ميان
صفحههاي گرافن است .همانطور که در این شکل ديده میشود،
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پیک اصلی گرافن در نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن نسبت به پیک
اصلی گرافن در شكل  )a( 1به  2 θکمتر جابهجا شده است .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت ،فاصله ميان صفحههاي گرافن در نانوکامپوزیت
پلیپیرول-گرافن افزایش یافته [ ]37و پلیپیرول بین صفحههاي
گرافنی نفوذ كرده است [.]38
طیفشناسي زيرقرمز تبديل فوريه

طیف  FTIRنمونههای  PPy ،rGOو نانوکامپوزیت  PPy/rGOبا
نسبت وزنی  0/5%در شکل  2نشان شده است .در شکل  )a( 2مربوط
به طیف پلیپیرول ،پیکهای واقع در  1459و  1546 cm-1بهترتیب
نشاندهنده ارتعاش کششی پیوند  C-Nو پیوند  C-Cهستند [ .]39در
همین شکل ،پيكهاي  1399 ،1041 ،3444و  900 cm-1بهترتیب به
ارتعاش کششی  ،N-Hارتعاش تغییرشکل در صفحه  C-Hو ارتعاش
کششی  C-Nدر زنجیرهای پلیپیرول مربوط هستند [ .]38برای
گرافن كاهشيافته در شکل )b( 2پیکهای مختلفی مشاهده میشود
که بیشینه جذب در عدد موجی 1639 cm-1را میتوان به پیوند  C=Cو
بیشینه جذب در 1173 cm-1را به ارتعاش کششی  ،C-Oنسبت
داد [ .]32ارتعاش کششی قویتر در عدد موجی 1736 cm-1نیز به
پیوند ( C=Oکربوکسیلیک اسید) مربوط است که این نتایج ،اکسايش
گرافیت به روش  Hummersرا تأیید میكند [ .]40همچنین پيك 
جذبي پهن در ناحیه  3435 cm-1را میتوان به پیوند  O-Hدر سطح
گرافن ارتباط داد [ .]41در ادامه ،کاهش شدت پیکهای جذبی در
طیف مربوط به گرافن كاهشيافته ديده ميشود که دلیل آن را میتوان
و

شكل  -1طیف پراش پرتو  )a( :Xگرافن )b( ،پلیپیرول و ()c
نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن.
و

سكينه بهاري اردشيري و همكاران

به كاهش گروههای اکسیژندار با هیدرازین هیدرات نسبت داد [.]42
در مجموع ،تشابه طیف  FTIRبا گزارشهای مراجع  33و  38تأييد
ميكند که فرایند سنتز و كاهش گرافن بهدرستي انجام شده است.
شکل  )c( 2طیف  PPy/rGOرا نشان میدهد که پیکهای مشخصه در
نواحی  1023و  ،1095 cm-1تشکیل کامپوزیت را تأیید میكنند [.]43
همچنین بهدلیل برهمکنش  π-πبین گرافن و حلقه پلیپیرول ،پیک
مشخصه پلیپیرول در ناحیه    1546 cm-1به ناحیه  1551 cm-1در
طیف نانوکامپوزیت انتقال يافته است .این جابهجایی جزئی پیکها
بهدلیل تغییر محیط شیمیایی در اثر جاگيري  rGOدر  PPyاست [.]44
برای نانوکامپوزیت  ،PPy/rGOطیفهای بهدستآمده تقریب ًا مشابه
طیفهای  PPyخالص هستند .بنابراین ،نتایج حاصل بیانگر قرارگیری
مناسب زنجیرهای پلیپیرول در نانوکامپوزیت  PPy/rGOدر فضای
دوبعدی الیههای گرافن است [ .]38نتایج طیفشناسي FTIR
بهوضوح نشان میدهد ،ماهیت پیکهای مشخصه اجزای منفرد
تغییری نمیکند .افزونبراین ،پدیدارشدن پيكهای جدید با شدت
بسیار زیاد در ناحیه  1023و  1095 cm-1در طیف نانوکامپوزیت
را میتوان به تشکیل پیوند هیدروژنی و برهمکنش پلیپیرول
با گروه اسیدی گرافن اکسید نسبت داد [ .]41جذب در ناحیه
 1261 cm-1نیز به ارتعاش کششی پیوند  C-Nو جذب در ناحیه
 801 cm-1به دوپهشدن مربوط است [ .]44نتایج حاصل ،سنتز

شکل  -2طیفهاي  FTIRمواد سنتزي و نانوکامپوزیت تولیدشده:
( )aپلیپیرول )b( ،گرافن اکسید كاهشيافته و ( )cنانوکامپوزیت
پلیپیرول-گرافن  0/5%وزنی.
Fig.2. FTIR spectra of synthesized materials and produced

nanocomposite: (a) polypyrrole, (b) reduced graphene

Fig. 1. X-ray diffraction spectrum: (a) graphene (b) polypyrrole,

oxide, and (c) polypropylene/graphene nanocomposite with

and (c) polypropylene/graphene nanocomposite.

the concentration of 0.5 wt%.
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موفقیتآمیز نانوکامپوزیت  PPy/rGOرا تأیید میکند [.]38
تجزيه گرماوزنسنجي

تغییرات درصد نسبی كاهش وزن برحسب دما ،حاصل از تجزيه
گرماوزنسنجي برای مواد سنتزي و نانوکامپوزیت داراي 0/5%
وزنی از گرافن در شکل  3نشان داده شده است .در شكل ،)a( 3
مربوط به نمونه گرافن اكسيد كاهشيافته ،كاهش جزئی وزن نمونه
در دماهاي اندک ديده میشود که ناشی از رطوبت جذبشده از
هوای محیط به گرافن است .آغاز كاهش وزن اصلی از  480°Cاتفاق
افتاده و در دمای  654°Cبه بیشینه مقدار رسیده است که حاكي از
تجزیه پيكره کربنی ساختار است [ .]45مقایسه نتایج این آزمون ،با
مراجع [ ]38،44،45نشان میدهد ،فرایند سنتز و كاهش گرافن
بهدرستی انجام شده است   .شکل  )b( 3نیز ،منحني بهدستآمده
از تجزيه گرمايي برای نمونه پلیپیرول و نانوکامپوزیت پلیپیرول-
گرافن اکسید كاهشيافته را نشان میدهد .با توجه به این شکل ،برای
هر دو نمونه الگوي تجزیه مشابهی ديده میشود .در هر دو نمونه
مطالعهشده ،کاهش وزن اولیه بهمقدار  11%تا دمای  ،150°Cناشی
از حذف آب جذبشده یا برخی ناخالصیهای فرار است [.]46
در ادامه ،كاهش وزن برای نمونه پلیپیرول خالص بهدلیل تجزیه
زنجیرهای پلیمری در دماي  270°Cبه  20%وزن اولیه رسیده است [.]38
با وجود این ،نمونه نانوکامپوزیتی ،پایداری گرمايي بهتری را نسبت
به پلی پیرول خالص نشان داده است .همانطور که ديده ميشود،
در دمای  ،600°Cنانوكامپوزيت كاهش وزنی کمتری ( )47%را در

)(b

		

مقایسه با پلیپیرول خالص ( )49%نشان داده که اين یافته ،بیانگر
افزایش پایداری گرمايي پس از افزودن گرافن است .بهبود پایداری
در برابر دما با افزودن گرافن میتواند به دو دلیل روی دهد( :الف)
پایداری گرمايي ذاتی گرافن به افزايش مقاومت در برابر دمای  
نانوکامپوزیت کمک میکند [( .]47ب) تحرک و ارتعاش گرمايي
زنجیرهای پلیپیرول بهوسيله صفحههاي گرافنی محدود میشود که
این موضوع به تأخیر در تخریب زنجیرها منجر میشود [  .]44
آزمون رامان

بهمنظور تعیین ساختار شیمیایی مواد سنتزشده و نانوکامپوزی 
ت
تهیهشده و نیز تعیین برهمکنش شیمیایی بین الیاف پلیپیرول و
نانوورقههای گرافن ،طیفسنجی رامان انجام شد .در طیف رامان
تمام دگرشكلهای کربن ،دو پیک با عنوانهاي  Dو  Gبهترتیب
در محدوده  1350و  1550 cm-1قابل مشاهده است [ .]48-50پیک
 Dبه کربن آزاد ،جابهجاییهاي اتمی و بلوری ،ناخالصیها و سایر
ایرادهاي ساختاری [ ]51و پیک  Gنیز به ارتعاشهاي هیبرید sp2
کربنها مربوط است [ .]44از تناسب بین پیک  Dو  ،Gبراي معرفی
این ایرادها استفاده میشود .هرچقدر این نسبت به عدد  1نزدیکتر
شود ،حاكي از بهبود ساختار گرافن به سمت ساختار تکبلوري و
ایدهآل است [ .]48-50بر این اساس ،در طیف رامان  rGOسنتزشده
در شکل  ،)a( 4پيكهای واقع در حدود  1325و  1573 cm-1نیز
همان پیکهای  Dو  Gهستند .تناسب شدت بین این دو پیک 1/22
است که نشان میدهد ،در فرایند سنتز ،ایرادهای اتمی در ساختار

					 )(a

			

شکل  -3نتایج گرماوزنسنجي مربوط به نمونههای )a( :گرافن اکسید كاهشيافته )b( ،پلیپیرول و ( )cنانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن  0/5%وزنی.

)Fig.3. The results of thermal gravimetry related to the samples of: (a) reduced graphene oxide, (b) polypyrrole, and (c
polypropylene/graphene nanocomposite with the concentration of 0.5 wt%.
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گرافنها و اندکی گرافیت آزاد وجود دارد .در طیف رامان پلیپیرول
سنتزشده در شکل  ،)b( 4پیکهای موجود در نواحی  1552و
 1340 cm-1بهترتیب از حالت کششی حلقه در زنجیرهای پلیمری و
ارتعاش کششی پیوند دوگانه کربن ناشی شدهاند [ .]52در طیف
رامان نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن  0/5%وزنی در شکل ،)c( 4
مشهود است ،دو پیک  Dو  Gمشابه با گرافن و پلیپیرول ایجاد شده
است .از نظر ظاهری ،تشابه طیف بهدستآمده برای نانوکامپوزیت با
طیف پلیپیرول بیشتر است .با توجه به اینکه درصد وجود پلیپیرول
بسیار بیشتر از گرافن بوده ،این یافته کام ً
ال عادی است .نکته شايان
توجه دیگر ،نبود تطابق موقعیت این پیکها با طیف مواد اولیه است.
بدیهی است ،وجود گروههای عاملی در ساختار گرافن ،تأییدشده با
طیفشناسي  ،FTIRسبب ایجاد پیوندهایی بین گرافن و پلیپیرول
شده و الیههای ميانا ( )interface layersبین این دو ایجاد میشود.
بر این اساس ،عددهاي موجی پيوند  Dو  Gبرای نانوکامپوزیت
 ،PPy/rGOبهمقدار اندکی کاهش يافتهاند ،زیرا با نواحی کششی
حلقه ( )1340 cm-1و پيكره کربنی  )1552 cm-1( C-Cاز پلیپیرول
همپوشانی دارند .پيوند  Gنانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن به سمت
جابهجاییهای کمتر یعنی  1549 cm-1در مقایسه با پلیپیرول خالص
تغییر یافته است ،که برهمکنش  π-πبین پلیپیرول و گرافن اکسید
كاهشيافته این موضوع را تأیید میکند [ .]53همچنین ،نسبت شدت
و

شکل  -4طیف رامان مواد سنتزشده و نانوکامپوزیت تولیدشده:
( )aگرافن اکسید كاهشيافته )b( ،پلیپیرول و ( )cنانوکامپوزیت
پلیپیرول-گرافن با غلظت  0/5%وزنی.
Fig.4. Raman spectrum of synthesized materials and

)produced nanocomposite: (a) reduced graphene oxide, (b
polypyrrole, and (c) polypropylene/graphene nanocomposite
with the concentration of 0.5 wt%.
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پیک  Dبه  Gپس از افزودن گرافن اکسید كاهشيافته كم شده است
که نشاندهنده كاهش ایرادهاي ساختار مزدوج  π-πنانوکامپوزیت در
مقایسه با پلیپیرول خالص است [.]44
بررسی شكلشناسي

تعدادی از ريزنگارهای  ،SEMدر شکل  5نشان داده شده است .در
شكلهاي  )a( 5و ( ،)bعكسهاي گرافن سنتزشده در دو بزرگنمایی
متفاوت ديده میشود .واضح است ،گرافنهای سنتزشده ،ساختاری
صفحهای با ضخامت تقریبی كمتر از  100 nmدارند .ريزنگارها در
شكلهاي  )c( 5و ( )dنیز به پلیپیرول در بزرگنماییهای مختلف
مربوط است .بر این اساس ،پلیپیرول بهدستآمده بهشکل الیاف با
قطری   در حدود  150 nmتولید شدهاند .همچنین ،ريزنگارها در
شكلهاي  )e( 5و ( ،)fبه نانوکامپوزیت  0/5%مربوط است .مطابق با
این شكل ،زنجیرهای پلیپیرول روی صفحههاي گرافن قرار گرفتهاند  .
ارزیابی عملکرد حسگر
نمودارهای مقاومت-دما

برای تحلیل صحیح یافتهها ،نخست الزم است ،مقاومت الکتریکی
اولیه حسگرها در دمای  25°Cاندازهگیری شود .شکل  ،6تغییرات
مقاومت الکتریکی برای حسگر گرمايي با غلظتهای متفاوت گرافن
را نشان میدهد .بر اساس این شکل ،تغییرات در  1%وزنی از گرافن
نشانگر آستانه رسانش ( )percolation thresholdاست .پس از این
غلظت ،تغییرات مقاومت اندک بوده و نشان میدهد ،افزایش غلظت
سبب شده است تا شبکهای متصل از گرافنها با برخورد بین آنها
ایجاد شود و عهدهدار انتقال الکترونها باشد [.]54
شکل  ،7رفتار مقاومتی حسگرهای تولیدشده را نسبت به دما نشان
میدهد .شکل  )a( 7به نمونه گرافنی خالص مربوط است .همانطور
که در این شکل ديده میشود ،با افزایش دما از  25°Cتا ،80°C
مقاومت حسگر کاهش يافته است .برای ارزیابی خطیبودن خروجی
حسگر ،از پارامتر  R2استفاده شد که مشخصه مهمي بوده و مقدار
آن همیشه عددی بین  0و  1است .اگر مقدار آن به  1برسد ،به اين
مفهوم است كه خطيبودن کامل حاصل میشود .مقادیر کمتر از 0/9
آن نیز نشانگر عدم مقبولیت مدل برازش خطی است .برای برآورد
خطیبودن به منحنی با ضریب اطمینان  95%نياز است تا مقدار این
پارامتر بزرگتر از  0/95باشد [ .]54بر اساس نتایج ،حسگر گرافنی
در بازه دمایی مطالعهشده رفتار خطی نشان میدهد .شکل  )b( 7نیز
رفتار حسگر پلیپیرول خالص برحسب دما را نشان میدهد .ديده
میشود ،مقاومت الکتریکی با افزایش دما کاهش مییابد و پس از
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شکل  -5ريزنگارهاي  SEMمواد سنتزشده و نانوکامپوزیت تهیهشده با بزرگنماييهاي مختلف )b( ،)a( :گرافن )d( ،)c( ،پلیپیرول و ()f( ،)e
نانوکامپوزیت  0/5%وزنی.
و

و

و

)Fig. 5. The SEM micrographs of synthesized materials and prepared nanocomposites with different magnifications: (a), (b
graphene, (c), (d) polypyrrole, and (e), (f) nanocomposite 0.5% wt%.

رسیدن  به دمای  ،60°Cبه حد اشباع ميرسد و تغییرات آن نسبت به

افزایش دما ،کم میشود .رفتار حسگر پلیپیرول در بازه دمایی 25°C
تا  80°Cخطی نیست و بهترین بازه دمایی که حسگر پلیپیرول
خروجی خطی ارائه میدهد 25°C ،تا  50°Cاست .همچنین حسگر
گرافنی بهترتیب دارای حساسیت و ضریب دمای مقاومتی  0/44 kΩ/°Cو
 -0/0106%°C-1است .حساسیت و ضریب دمای مقاومتی برای حسگر
پلیپیرول نیز بهترتیب  218 kΩ/°Cو  -0/0153%°C-1بهدست آمد.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،حسگر گرافنی خروجی خطی
ارزندهای را نشان میدهد ،از طرفی حسگر تهیهشده بر پایه پلیپیرول
نیز از حساسیت و ضریب دمای مقاومتی شايان توجهی برخوردار
است .این یافته نوید دستیابی به خواص مشترک این دو مواد در
نانوکامپوزیتهای تولیدشده را میدهد.
تغییرات مقاومت نسبت به دما برای حسگرهای نانوکامپوزیتی با
مقدار وزنی  0/25و  0/5%در شکل  )c( 7و ( )dنشان داده شده است.
همانطور که در شکل  )c( 7مشاهده میشود ،نانوکامپوزیت 0/25%
در کل بازه دمایی ،25-80°Cرفتار خطی خوبی نشان نمیدهد و فقط
در محدوده  ،25-40°Cبهطور خطی عمل میکند .همچنین حساسیت و
و

و

شکل  -6اثر غلظت گرافن بر مقاومت و رسانندگي الکتریکی
نانوحسگرهای تهیهشده در دمای .25°C

Fig. 6. Effect of graphene concentration on the electrical
resistance and conductivity of nanosensors, prepared at 25°C.
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شکل  -7تغییرات نسبی مقاومت-دما )a( :حسگر گرافنی خالص )b( ،حسگر پلیپیرول خالص و نانوکامپوزیت ( 0/25% )cوزني 0/5% )d( ،وزني،
( 1% )eوزني 2% )f( ،وزني 4% )g( ،وزني و ( 6% )hوزني.

)Fig. 7. Relative resistance-temperature changes: (a) pure graphene sensor, (b) pure polypropylene sensor, and nanocomposite (c
0.25 wt%, (d) 0.5 wt%, (e) 1 wt%, (f) 2 wt%, (g) 4 wt%, and (h) 6 wt%.

ضریب دمای مقاومتی آن بهترتیب  8/32 kΩ/ °Cو - 0/0067%°C-1
بهدست آمده است .در شکل  )d( 7مربوط به نمونه  0 /5%رفتار
حسگر در کل بازه دمایی بررسیشده کام ً
ال خطی است .حساسیت و
ضریب دمای مقاومتی برای این سطح از غلظت گرافن بهترتیب
 19/7 kΩ/°Cو  - 0/0178%°C-1بهدست آمده است .شکل )e( 7و (،)f
تغییرات مقاومت برحسب دمای حسگر نانوکامپوزیتی با مقدارهاي
وزنی  1و  2%را نشان میدهد .هماطور که در شکل  )e( 7ديده
میشود ،حسگر نانوکامپوزیت  1%وزني در گستره دمایی 25-80°C
و

و
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رفتار غیرخطی نشان میدهد ،اما در بازه محدود  25°Cتا 40°C
رفتاری خطی دارد .در شکل  )f( 7نیز ديده میشود ،حسگر
نانوکامپوزیتی  2%وزني مشابه نمونه  1%وزني در بازه دمایی ،80-25°C
کام ً
ال رفتار غیرخطی دارد و دوباره مشابه با نمونه  1%وزني در
محدوده دمایی  25°Cتا  40°Cرفتاری تقریب ًا خطی دارد .رفتار
مقاومتی حسگر نانوکامپوزیتی  4و  6%وزني نسبت به دما در
شکل )g( 7و ( )hنشان داده شده است .همانطور که در شکل )g( 7
ديده میشود ،حسگر نانوکامپوزیتی  4%وزني در بازه دمایی ،25-80°C
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تقریب ًا بهطور خطی عمل میکند .همچنین شکل  )h( 7نشان میدهد،
حسگر نانوکامپوزیتی  6%وزني رفتار تقریب ًا خطی در بازه دمایی
 25-80°Cدارد.
سه ويژگي مهم حسگری نمونهها شامل بازه عملکرد خطی ،ضریب
مقاومت دمایی و حساسیت بهطور جداگانه در شکل  8نشان داده
شدهاند .براساس نتایج ،در بازه دمایی  25-80°Cحسگر پلیپیرول
خالص بيشترين حساسیت را دارد ،اما بهدلیل رفتار غیرخطی و ضریب
مقاومت دمایی کم ،نمیتواند بهعنوان نمونه ایدهآل مطرح شود .در
این بازه ایدهآلترین عملکرد را میتوان به نمونه نانوکامپوزیتی 0/5%
وزنی نسبت داد که بيشترين ضریب دمایی و خطيبودن را به خود
اختصاص داده است .در پلیمرهای رسانا نظیر پلیپیرول ،مقاومت
الکتریکی تابعی از دو عامل چگالی حاملهای بار و تحرک آنهاست [.]55
در این پلیمرها بهدلیل رفتار ذاتی نیمهرسانايي ،معموالً كاف انرژی
مقدار شايان توجهی است [ .]56چگالی حاملهای بار با فرایند
دوپهشدن قابل افزایش است [ .]57اما ،تحرک بارها بهطور عمده به
ساختار شكلشناسي این پلیمرها وابسته است [ .]58با افزودن گرافن
به ماتريس پلیپیرول ،در واقع تحرک بارها در ساختار بهبود یافته و
در نتیجه رسانندگي الکتریکی پلیپیرول افزایش مییابد [ .]31در
نانوکامپوزیتهایی که ماتريس نارسانا یا نیمهرسانا ،با ذرات رسانا
تقویت شدهاند ،دو عامل انتقال مستقیم و تونلزنی ()tunneling
ذرهای عهدهدار اصلی ایجاد رسانايي الکتریکی هستند [ .]59انتقال
مستقیم زمانی رخ میدهد که برخورد ميان ذرات موجب تشکیل یک
شبکه رسانا در درون ماتريس شود [ .]60در سوی مقابل در تونلزنی
ارتباط مستقیم بین ذرات وجود ندارد ،بلکه فاصله بین آنها بهقدری
بههم نزدیک میشود که امکان برقراری جریانهای تونلی ميان
ذرات فراهم شود [ .]61در ساختار نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن،
انتقال الکترونها نيز ناشی از سازوكارهای مشروح در پلیپیرول و
نيز از هدایت تونلزنی یا انتقال مستقیم (نانوکامپوزیت) میتواند
باشد [ .]31،59،61در غلظتهای اندک (تا  0/5%وزنی) ،افزودن
گرافن به ماتريس با تغییر در ساختار ،تحرک حاملهای بار و نيز پدیده
تونلزنی را تشدید میکند [ .]31زیرا آستانه رسانش اتفاق نیفتاده و
شرایط انتقال مستقیم فراهم نیست و بدین ترتیب خواص حسگری
بهبود مییابد .با ازدياد غلظت (بیش از  )0/5%گرافن در فاز ماتريس،
امکان شکلگیری شبکهای رسانا (با برخورد بیشتر گرافن-گرافن)
فراهم میشود [ ]59،62که مطالعه آستانه رسانش در ابتدای این بخش
نیز این موضوع را تأیید میكند بنابراین هرچقدر درصد وجود گرافن
بیشتر شود ،همسانی رفتار نانوکامپوزیت با گرافن خالص نیز بیشتر
میشود .در این راستا ديده میشود ،با افزایش غلظت گرافن مقاومت اولیه

ساخت زيستنانوحسگر گرمايي فراحساس بر پايه نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن

)(a

)(b

)(c

شکل  -8مشخصههای مهم حسگری گرمايي نمونهها )a( :بازه دمای
عملکرد خطی )b( ،ضریب مقاومت دمایی و ( )cحساسیت.

Fig. 8. Important thermal sensing characteristics of the
samples: (a) linear operating temperature range, (b) temperature
resistance coefficient, and (c) sensitivity.
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حسگرها کاهش مییابد و خواص حسگر گرمايي آنها تضعیف میشوند.
بر اساس مباحث پيشگفته ،سازوكار تغییرات مقاومت الکتریکی
برحسب دما در حسگرهای ساختهشده میتواند بهبود پدیده پرش
( )hoppingو تشدید پدیده تونلزنی عنوان شود [ .]63بدیهی است،
افزایش دما تحرک الکترونها در فاز پلیپیرول را تقویت ميكند و
موجب افزایش رسانایی حسگر بهواسطه پدیده پرش شود [ .]64از
طرفی ،با افزایش دما کرنشهای مکانیکی در اثر تغییرات ابعادی به
حسگر اعمال میشود که این تغییرات میتواند سبب تغییر در فواصل
گرافنها شده و بدین طریق موجب تشدید تونلزنی شود [.]38
زمان پاسخ و بازیابی حسگر

زمان پاسخ حسگر ،مدت زمانی است که با قرارگیری سامانه در
معرض عامل محرک ،نیاز است تا به مقدار ثابت و پایدار برسد که
پارامتر مهمي برای حسگر گرمايي بهشمار ميآيد [ .]3عکس این
تعریف نیز زمان بازیابی است که در حسگرهای مشابه با زمان پاسخ،
مشخصه کلیدی بهشمار میآيد .شکل  ،9زمان پاسخ و بازیابی تمام
نانوحسگرها را نشان میدهد .زمان پاسخ حسگر گرافنی ساختهشده
بسیار اندک و حدود  18 sاندازهگیری شد .اما ،در حسگر پلیپیرول
زمان پاسخ 2/5 min ،بهدست آمد که در مقایسه با نمونه گرافنی
خالص ،زمانی طوالنیتری است .زمان پاسخ در حسگر نانوکامپوزیت
پلیپیرول-گرافن نسبت به پلیپیرول خالص  0/5%بسیار كاهش
یافته و به  40 sرسیده است .بررسی زمان بازیابی نانوحسگرها نشان

میدهد ،حسگر گرافنی با زمان بازیابی  25 sو حسگر پلیپیرول
با زمان بازیابی  3 minبهترتیب رتبههای نخست و آخر را در
بین نمونهها به خود اختصاص دادهاند .زمان بازیابی در حسگر
نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن با غلظت  0/5%به  78 sرسیده است.
با توجه به نتایج ،افزودن گرافن به پلیپیرول زمانهاي پاسخ و بازیابی
را بهطور شايان توجهی کاهش داده است .نکته شايان توجه درباره
زمانهاي پاسخ و بازیابی اثر غلظت گرافن است .افزایش غلظت تا
 0/5%وزنی گرافن سبب تسریع در زمان پاسخ شده است و پس از
آن بهدلیل تشکیل شبکه گرافنی درون ماتريس ،زمان پاسخ بهتدریج
افزایش یافته است .جمعبندی نتایج در این مرحله نیز معرف عملکرد
مطلوب نانوحسگر با غلظت گرافن  0/5%وزنی است.
کاربرد حسگر در پايش دمای بدن انسان

پاسخ حسگرهای گرمايي تهیهشده در این پژوهش ،در محدوده دمای
 35°Cتا  ،40°Cبا دقت بيشتري اندازهگیری شد تا قابليت آن برای
پايش دمای بدن انسان بررسی شود [ .]65بدین منظور ،دمای اعمالی
با  0/1°Cدر هر ثانیه افزایش داده شد و تغییرات مقاومت لحظهای
با نرخ  103نمونه بر ثانیه ثبت شد .جدول  ،1مشخصههای مهم
حسگری نانوکامپوزیت پلیپیرول-گرافن با درصدهای مختلف را در
دو محدوده دمایی  80°Cتا  25°Cو  40°Cتا  35°Cنشان میدهد.
همانطورکه در این جدول ديده میشود ،پاسخ حسگر گرافن خالص
در محدوده دمایی  ،35-40°Cکام ً
ال خطی بوده و دارای حساسیت
-1
 0/504 kΩ/ °Cو ضریب دمای مقاومتی  -0/01362%°Cاست.
عملکرد حسگر پلیپیرول نیز در همین محدوده دمایی کام ً
ال خطی
بوده و دارای حساسیت  30/6 kΩ/ °Cو ضریب دمای مقاومتی
 -0/03304%°C-1است .نتایج نشان میدهد ،در این بازه دمایی،
حسگر پلیپیرول از نظر حساسیت و ضریب مقاومت دمایی نسبت به
سایر نمونهها بهترین عملکرد را دارد و خطیبودن عملکرد آن در این
بازه بسیار مطلوب است .اما ،زمان پاسخ و بازیابی این حسگر بسیار
طوالنی بوده و عم ً
ال آن را ناکارآمد ساخته است .با افزودن گرافن به
ماتريس پلیپیرول رسانندگي گرمايي بهیود مييابد [ ]66و زمانهای
پاسخ و بازیابی کوچکتر میشوند .برای گزینش حسگر ایدهآل
افزون بر پارامترهاي زمان پاسخ و بازیابی ،باید سایر مشخصات آنها
نیز مدنظر قرار گیرد .در نهایت ،در نانوکامپوزیت داراي  0 /5%وزنی
گرافن ،با وجود کاهش جزئی حساسیت و ضریب مقاومت دمایی در
مقایسه با پلیپیرول خالص بهدلیل بروز رفتار بسيار خطی ،زمان پاسخ و
بازیابی بسیار ایدهآلی حاصل شده است .بنابراین ،نانوکامپوزیت 0/5%
را ميتوان بهعنوان بهینهترین نمونه برای پايش دمای بدن انسان معرفی
و

و

شکل  -9زمان پاسخ و بازیابی حسگرها برای نمونههای خالص و
نانوکامپوزیتی با درصدهای وزنی مختلف در .25-80°C

Fig. 9. Response time and recovery time of the sensors for
pure and nanocomposite samples with the different weight
percentages at 25-80°C.
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.35-40°C  و25-80°C  مشخصههای مهم حسگری نمونهها در دو بازه دمایی-1 جدول

25-80°C

Sample

GO

PPy

Linear performance range (˚C)

25-80

Response time (s)

Go/Py nanocomposite
0.25%

0.5%

1%

2%

4%

6%

25-50

25-40

25-80

25-40

25-40

25-75

25-80

18

150

98

87

75

70

63

40

Recovery time (s)

25

180

205

170

220

240

145

87

Linearity assessment factor, R2

0.99

0.86

0.869

0.993

0.84

0.846

0.993

0.984

0.44

218

8.32

197

10.3

10.3

3.28

3.11

Temperature coefficient resistance (%°C )

-1.001

-1.53

0.67

1.78

1.17

1.32

0.53

0.8

Response time (s)

5

38

25

21

18

14

17

9

Recovery time (s)

6

48

56

34

49

70

36

16

Linearity assessment factor, R2

0.902

0.976

0.941

0.955

0.9831

0.965

0.983

0.993

Sensitivity (°C/kΩ(

0.504

30.06

15.5

20.5

12

11.4

3.6

5.29

Temperature coefficient resistance (%°C-1)

-1.36

-3.3

-1.58

-2.26

-2.18

-2.43

-0.62

-1.05

Sensitivity (°C/kΩ(
-1

35-40°C

Ttemperature range

Table 1. Important sensory characteristics of samples in two temperature ranges of 25-80°C and 35-40°C.

 از نظر حساسيت و ضريب دمای،حسگر پيشنهادي در اين پژوهش
 از نظر زمان، اما. رده نخست را به خود اختصاص داده است،مقاومتی
پاسخ و بازيابي نسبت به ساير نمونههاي مشابه عملكرد متوسطي را
 نزديكترين ساختار، بر اساس بررسيهاي انجام شده.نشان ميدهد
 مقايسه. گزارش شده است31  در مرجع،به حسگر مطالعهشده

كرد که در مقایسه با نمونه مشابه پلیپیرول و گرافنی بهترتیب حساسیت و
.]31[  برابری دارد1/8  و23/9 ضریب مقاومت دمایی
بهمنظور مقايسه عملكرد حسگر ايدهآل نانوكامپوزيتي توليدشده در
 معيارهاي ارزيابي،پژوهش حاضر با ساير حسگرهاي گرمايي پيشين
، همانطور که ديده ميشود. گردآوري شده است2 مهم در جدول

. مشخصههای مهم حسگری نمونههای تولیدشده در مراجع پیشین و نمونه ایدهآل پژوهش کنونی-2 جدول

Table 2. Important sensory characteristics of fabricated samples by pervious references and ideal samples of current research.
Temperature

Response

Recovery

Sensitivity

Temperature coefficient

range (°C)

time (s)

time (s)

)kΩ/°C(

resistance (%°C-1)

25-90

0.59

8.19

0.96

17×10-4

25

25-120

1.6

8.52

0.108

0.214

26

Reduced graphene oxide/polyamide

36-45

30

50

-

-74.29× 10-4

7

Polyvinyl alcohol/polypyrrole

30-55

1800

1920

0.3

0.012

67

Polypyrrole-reduced graphene oxide-

35-40

90

105

-

-1.288

polypyrrole

30-80

70

80

-

-1.288

This work, polypyrrole/reduced

35-40

21

34

20.5

-2.26

graphene oxide (0.5 wt%)

25-80

87

170

197

1.78

Sample
Reduced graphene oxide
Graphene nanowalls/
polydimethylsiloxane
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 ضریب مقاومت دمایی کوچکتر و، اما رفتار غیرخطی،را نشان داد
ً  عم،زمانهای پاسخ و بازیابی بسیار طوالنی
.ال آن را ناکارآمد ساخت
 وزنی با رفع0/5% در مقابل تهيه کامپوزیت پلیپیرول با گرافن در
. عملکرد آن را در این بازه دمایی بهبود بخشید،معایب نامبرده
حساسیت و ضریب مقاومت دمایی برای این حسگر بهترتیب
   اندازهگیری شد که در مقایسه با-0/0178%°C-1 ،197 kΩ/ °C
 همچنین زمانهاي پاسخ و. برابر است17  و6 نمونههای رایج بهترتیب
  . بهدست آمد170 s  و87 بازیابی این حسگر بهترتیب
 در محدوده، نتایج نشان داد،از منظر واپايش دمای بدن انسان
 بهترین0/5%  مجددا ً حسگر نانوکامپوزیتی،40°C  تا35°C دمایی
 و ضریب دمای مقاومتی20/5 kΩ/ °C عملکرد خطی را با حساسیت
 دارد که در مقایسه با بهترین نمونههای گزارششده-0/0226%°C-1
 با توجه با. برابر بهبود حاصل شده است1/8  و23/9 بهترتیب
شاخصهای مطلوب بهدستآمده این نانوحسگر میتواند در حوزه
.پزشکی با موفقیت در اندازهگیری دمای بدن انسان بهکار گرفته شود

، با اين حسگر نشان ميدهد،حسگر توليدشده در پژوهش كنوني
 زمانهاي پاسخ و، ضريب دمای مقاومتی،35-40°C در بازه دمایی
 در بازه دمايي. بهبود يافته است208%  و328 ،75 بازيابي بهترتيب
 داشته اما در زمان138%  نيز ضريب دمای مقاومتی بهبود25-80°C
. حاصل شده است112%  و24 پاسخ و بازيابي افت

و

و

نتيجهگيري
 طراحی و ساخت حسگری بر پای ه،هدف کلی در این پژوهش
گرافن با دو کاربرد صنعتی و پزشکی-نانوکامپوزیتهای پلیپیرول
 پلیپیرول خالص و، بدین منظور حسگرهایی از گرافن خالص.بود
نانوکامپوزیتهاي پلیپیرول و گرافن با درصدهای وزنی مختلف تهیه
شده و خواص و مشخصههای بارز حسگری گرمايي آنها ارزیابی
 که میتواند گستره80°C  تا25°C  در بازه دمایی، نتایج نشان داد.شد
 بيشترين حساسیت، پلیپیرول خالص،دمایی صنعتی حسگر باشد
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