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ppmایداراتاقدمایدرکه؛استاینگازحسگرایندیگرمزیت.می باشد
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چکیده

وانسان هاسالمتیحفظبرایخطرناکوسمیگازهایاندازه گیری

توجهموردتحقیقاتیزمینه هایازیکیزیستمحیطازحفاظت

،(PPy)پلی پیرولشاملرساناپلیمرهای.[1-3]می باشدمحققین

اکسیدیاتیلن4و3)پلیو(PTh)پلی تیوفن،(PANI)پلی آنیلین

حسگرهایفعالالیهعنوانبهآن ها،مشتق هایو(PEDOT)(تیوفن

خصوصیت هایرساناپلیمرهای.[4]شده انداستفاده1980سالازگاز

املشخصوصیت هااین.دارندگازحسگریبرایبسیاریتوجهجالب

ینااینکه،خصوصبهاست؛کوتاهپاسخزمانوآن هاباالیحساسیت

طریقازرساناپلیمرهای.می شوندمشاهدهاتاقدمایدرخصوصیت ها

.ندمی شوساختهآسانیبهالکتروشیمیایییاشیمیاییفرآیندهای

کهت؛اسرساناپلیمرهایساختروشساده ترینشیمیاییاکسیداسیون

امادارد؛وجوداکسیدکنندهیکبامونومریکشاملمحلولیآندر

موردتربیششیمیایی،روشبهنسبتالکتروشیمیاییروشبهساخت

نشددوپهمقداروپلیمریزاسیونرویروشایندرزیرااست؛توجه

ایپلیمرهساختبرایروشاینازمی توانهمچنیندارد؛وجودکنترل

طورهبترتیب،اینبهوکرداستفادهمختلفزیر الیه هایرویرسانا

سهسیستمروش،ایندراغلب،.ساختراگازحسگرهایمستقیم

وشردر.می شونداستفاده(مرجعوشمارندهکار،الکترود)الکترودی

مونومرآندیاکسیداسیونوسیلهبهرساناپلیمرهایالکتروشیمیایی،

جریانبت،ثاپتانسیلودر(آبیغیریاآبی)مناسبالکترولیتدرمربوط

مارندهشیون هایاندازهونوع.می شوندساختهمتناوبپتانسیلیاثابت

رساناپلیمرفیزیکیخواصبرزیادیاثراستفاده شده

ددار(گرماییپایداریومکانیکیخواصتخلخل،مورفولوژی،)شامل

تهداشچشمگیریگسترشاخیردههدودرشیمیاییحسگرهای.[8-5]

کمنههزیبارامختلفموادمی توانشیمیاییحسگرهایوسیلهبه.است

تشخیصفرآینداغلب،.کردشناساییسریع،وآسانیبهوباالدقتباو

.ی شودمانجامالکتریکیسیگنالبهشیمیاییاطالعاتتبدیلبامواد

حسگرهایکهاستاینگاز،حسگرهایبرایرساناپلیمرهایمزیت

محلولیکازالکتروشیمیاییپلیمریزاسیونوسیلهبهآسانیبهگاز

گازحسگرهای.[9,10]می شوندساختهالکترودرویالکترولیت

وجهتموردمحیطیآلودگیتشخیصبرایرساناپلیمرازساخته شده

رساناییدرسریعتغییراتگاز،معرضدرگرفتنقراربازیراهستند؛

محیطدماییااتاقدمایدراغلبکهمی دهندنشانمقاومتیا

هایاکسیدازاستفادهباکهگازیحسگرهایامااست؛بازگشت پذیر

(سانتیگراددرجه300-400)باالدماهایدرمی شوند؛ساختهفلزی

پلیمرهایازساخته شدهگازحسگرهایبیشتر.[11,12]می کنندکار

محیطبهالکتریکیمقاومتآن هادرکههستندحسگرهاییرسانا

نوعاینازتجاریحسگرهایازبسیاریواستحساسشیمیایی

مقاومتدقیقتغییرکه؛دارندرامزیتاینحسگرهااین.هستند

.ی شودماندازه گیریارزانیالکترونیکیوسیلهباحسگرالکتریکی

باعثتاینتردیجیمیکروالکترودآرایهازمتشکلگازحسگرهایساخت

مهمترین.[13,14]می شودشیمیاییمقاومتحسگرهایعملکردبهبود

رهایحسگدررساناپلیمرهایکارآییتنظیم کردنبرایآنازکهعاملی

یلم هایفحساسیتافزایشبرای.استدوپانتنوعمی شود؛استفادهگاز
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.[14,16,17]دارندکربناکسیددیواستونمتانول،اتانول،
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یافته ها مواد و روش ها

y = 0.9671x + 20.962

R² = 0.8757
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