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فناوری نانو یکی از دست یافت های ارزشمند بشری است که ارائه راه حل های متنوع و نوآورانه را برای بسیاری از 
چالش های زندگی بشر محقق می سازد. نانوفناوری قابلیت مشاهده، دست کاری و مهندسی در مقیاس اتمی 
و مولکولــی اســت. بر این اســاس می تــوان خصوصیات مطلوب یک مــاده را چندین برابر نمــود و خصوصیات 
غیــر مطلــوب را حذف کرد؛ لــذا محصول نهایی به دســت آمده با ایــن روش دارای خصوصیاتی منحصربه فرد و 
کارآیی باال اســت. همچنین بســیاری از ســاختارهایی که با فناوری نانو ارائه می شوند، می توانند خصوصیات 
کنــون در طبیعــت وجود نداشــته اســت. بهره گیــری از ایــن علم جدید  کــه تا منحصربه فــردی را نمایــان ســازند 

می تواند، راهگشای بسیاری از نیازهای جوامع بشری باشد.

حسگر
حسگر یا سنسور۱ در حقیقت، ابزار و یا ماده ای است که بتوان با آن یک یا چند پدیده فیزیکی یا شیمیایی خاص را 
بر اساس ایجاد یک سیگنال ویژه تشخیص داد. در حسگرهای شیمیایی معمواًل می توان به حضور یا عدم حضور 
و یــا بــه غلظــت یک گونه )که با نام تخصصی آنالیت۲ شــناخته می شــود( پــی برد. در این مورد حســگر یا به صورت 
کیفــی )تشــخیص نــوع مــاده و حضور یا عدم حضور آن(، و یا به صورت کمی )تشــخیص مقدار مــاده موردنظر و دوز 
آن( مورد اســتفاده قرار می گیرد. برخی حســگرها بســیار حساس هستند و می توانند تا مقادیر بسیار پایین از غلظت 
مــواد را تشــخیص دهنــد. همچنین برخی قابلیت اندازه گیری هم زمان چندین عامل شــیمیایی را بــا دقت باال دارا 

می باشند )شکل ۱(.

گازهای سمی و قابل انفجار در معادن ]1[  شکل 1. حسگر تشخیص هم زمان 

اهمیتتشخیصگازهایقابلانفجاردرمعادن
وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار در معادن حتی در مقادیر بسیار کم، به دلیل فضای بسته و تراکم آن ها می تواند 
ک باشد. امروزه به دلیل تکرار حوادث مرتبط با معادن و ایجاد آسیب های جانی و خسارت های مادی به  بسیار خطرنا
صنایع، بحث گسترش ایمنی معادن موردتوجه اکثر کشورها واقع شده است. آمارهای جهانی نشان می دهد که سالیانه 
حوادث مرتبط با آتش سوزی و یا انفجار در معادن به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و نبود سیستم های هشداردهنده، 
مدام تکرار می شود )شکل ۲(. حتی اگر تمامی دستورالعمل های ایمنی هم رعایت شوند، باز هم امکان انفجار از بین 
نمی رود. حتی در محل استخراج، جرقه های کوچک که از حمل ونقل روی ریل ها ایجاد می شود، می تواند منجر به بروز 

فاجعه شود. درنتیجه وجود حسگرهای هشداردهنده که بتوانند مقادیر ناچیز گازها را تشخیص دهند، الزم است.
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گازهای قابل انفجار در معادن ]3[ گی   جدول 1. ویژ

گاز رنگ، بو و مزهنمادنام 
گاز و اکسیژن  نسبت مناسب 

جهت انفجار
گاز منابع 

گازنداردCH4متان 5% تا %۱5 
با حداقل ۱۲% اکسیژن

معادن زغال سنگ، الیه های کربنی، 
معادن دارای الوار پوسیده

انواعگازهایقابلانفجاردرمعادن
که می تواند خسارت های زیادی  گازهای قابل انفجار در معادن شناخته می شوند  گاز به عنوان  به طورکلی چند نوع 
ک ترین گاز قابل انفجار در معادن، گاز متان۳ است که در معادن زغال سنگ به وفور  را ایجاد کند. مهم ترین و خطرنا
نشــر می یابــد. ایــن گاز بی بــو و بی رنگ، ســبک تر از هوا اســت و در صورت تمــاس با جرقه به راحتی منجــر به انفجار 
می شود و در حضور زغال سنگ، دامنه آتش به سرعت گسترش می یابد. بنا بر استاندارد آمریکا، درصورتی که غلظت 
گردد.  گاز اقدام  کار خاموش شوند و جهت رفع  گاز متان در معادن بیش از ۱ درصد شود، باید تمامی دستگاه های 
گاز بی رنگ و بی بو عالوه بر ایجاد اختالل  کربن۴ است. این  گاز منواکسید  گازهای قابل اشتعال در معادن  از دیگر 
در رســاندن اکســیژن بــه ماهیچه هــا، می توانــد در مقادیــر معینی و در شــرایط محیط بســته ایجاد انفجــار کند. گاز 
هیدروژن، گازی بســیار ســبک اســت که در صورت وجود خروجی هوا به راحتی از معدن خارج می شود. بااین حال 
درصورتی که این گاز در معدن به دام بیافتد با مقادیر بسیار ناچیز اکسیژن واکنش انفجاری می دهد. انفجار ناشی از 
گاز هیدروژن بسیار قدرتمند است و گرمای شدیدی تولید می کند. گاز سولفید هیدروژن5 نیز ازجمله گازهای قابل 
اشــتعال در برخی معادن اســت که عالوه بر ســمی بودن، در صورت واکنش با آب تولید اســید می کند. این نوع گاز 
بیشتر در معادن مرطوب به دلیل تجزیه سنگ پیریت۶ در حضور بخار آب نشر پیدا می کند. برخالف دیگر گازهای 
قابل انفجــار در معــادن، بــه دلیــل بــوی نامطبوع آن و همچنین ایجاد ســوزش در ســطح پوســت و چشــم، به راحتی 

قابل تشخیص است. این گاز در صورت وجود مقادیر کافی از اکسیژن قابلیت اشتعال خواهد داشت )جدول ۱(.
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 شکل 2.آمار جهانی حوادث مربوط به انفجار و آتش سوزی در معادن بین سال های 2001 تا 201۴ ]2[

نانوحسگرهای تشخیص گازهای منفجره در معادن مجموعه گزارش های  
168صنعتی فنـــاوری نـانــو



۵

نانوحسگرهایتشخیصدهندهگازهایمنفجره
حسگرهای تشخیصی گازهای منفجره باید به راحتی قابل حمل بوده تا بتوان آن ها را در همه محل ها مورد استفاده 
قرار داد. همچنین حسگرها باید توانایی تشخیص مقادیر بسیار ناچیزی از گازهای منفجره را که در محیط معدن 
نشر پیدا می کنند، داشته باشند. این نانوحسگرها به طورمعمول بر پایه صفحات نانوسیم/ نانولوله۷، نانو اکسیدهای 
گرافنی۹ عمل می کنند. به دلیل اندازه بسیار کوچک نانوحسگرها، این امکان فراهم می شود که  فلزی۸ و صفحات 
گازهای مختلف قرار داده شوند. در این مورد قابلیت اندازه گیری  بر روی یک تراشه یا صفحه چند نانوحسگر برای 

هم زمان گازها نیز قابل اجرا خواهد بود.

۱ صفحات نانوسیم/ نانولوله

این ســاختارها نســبت ســطح به حجم زیادی دارند و همچنین 
دارای خواص الکتریکی منحصربه فردی در هنگام جذب گازهای 
منفجره می باشند )شکل ۳(. هر نانولوله بر اساس اندازه، جنس و 
گروه های عاملی که روی سطح خود دارد دارای هدایت الکتریکی 
منحصربه فردی است، در هنگام جذب مولکول گازهای منفجره 
بر روی سطح نانولوله ها، هدایت الکتریکی به شدت تغییر می کند 

و این تغییرات می تواند بیانگر میزان غلظت گاز در محیط باشد.

2 نانو اکسیدهای فلزی

نانو اکســیدهای فلزی که به صورت های مختلف مانند نانوســیم۱۰، نانو میله۱۱، نانو صفحه۱۲ ســاخته می شوند، جهت 
شناسایی انواع مختلفی از گازهای قابل انفجار مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین نانو اکسیدهای فلزی مورد استفاده 
در این نوع از حســگرها، اکســید رویZnO( ۱۳( و دی اکســید قلع ۱۴ )SnO2( است که می تواند مقادیر بسیار کم سولفید 
هیدروژن )۰/۰۰5 تا ppm ۱۰(، منواکسید کربن )ppm 5۰۰( و هیدروژن در مقادیر ppm ۷ را اندازه گیری نماید )شکل ۴(.

 شکل3. مواد افزودنی برای ایجاد خاصیت 
آنتی استاتیک.

گاز رنگ، بو و مزهنمادنام 
گاز و اکسیژن  نسبت مناسب 

جهت انفجار
گاز منابع 

منواکسید 
گازنداردCOکربن ماشین های دیزلی، گردوغبار ۱۲/5% تا %۷۴ 

زغال سنگ، آتش زغال سنگ

H2هیدروژن
گازندارد %۴ تا %۷۴ 

مقادیر ناچیز اکسیژن )حدود %5(

باتری های قابل شارژ، بخارات آب در 
تماس با مواد کربنی، واکنش اسیدهای 

قوی بر روی کانی های فلزی

سولفید 
هیدروژن

H2S

بی رنگ اما با 
بوی تخم مرغ 

گندیده

گاز در حضور  5/۴% تا %۴5 
مقادیر کافی اکسیژن

گرم، معادن دارای  معادن دارای آب 
الوار پوسیده، معادن پیریت
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گرافنی 3 صفحات 

گرافن  گرافن در حســگرهای نانویی بســیار موردتوجه واقع شــده اســت. نانوحســگرهای مبتنی بر   در این ســال ها 
گزینــش پذیری بــاال می توانند به راحتــی در دمای محیط عمــل کنند. همچنیــن به دلیل  عــالوه بــر حساســیت و 
کردن ســطح آن،  گرافن و توانایی در عامل دار  گرافن، و همچنین نســبت ســطح به حجم باالی  رســانایی خوب 
گازی اســت )شــکل 5(. شــکل ۶ افزایــش پژوهش هــای مربوط به  گزینــه بســیار مناســبی در طراحی حســگرهای 

گرافن بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ را نشان می دهد. گازی بر مبنای  ساخت نانوحسگر 

شرکتهایفعالدرحوزهنانوحسگرهایتشخیصدهندهموادمنفجره
گازهــای  یــادی درزمینــٔه ســاخت حســگرهای  ز گازهــا در معــادن، شــرکت های  بــه دلیــل اهمیــت تشــخیص 
کارایــی محصوالت و  گازهــای قابل انفجــار فعالیت می کننــد. برخی از این شــرکت ها باهــدف بهبود  ســمی و یــا 

کوچک ســازی ابعاد حســگرها به تولید 
از  یکــی  آورده انــد.  ی  رو نانوحســگرها 
شــرکت های پیشــرو در حــوزه ســاخت 
اســت.  ناســا۱5  گازی،  نانوحســگرهای 
ناســا، نانوحســگرهای متنوعــی جهــت 
گازهــا بــه  شناســایی و تعییــن غلظــت 
مرحله تولید رســانده است ]۸[. یکی از 
مهم تریــن نانوحســگرهای این شــرکت، 
حســگر قابل حمــل تشــخیص گاز متان 
جهــت افزایش ایمنی در معادن اســت. 
ایــن نــوع از حســگر بــر پایــه نانولوله های 
کربنی ســاخته شده اســت و می تواند تا 
غلظت نزدیک به ppb ۴ را اندازه گیری 

کســید روی جهت   شکل۴.اســتفاده از نانــو میلــه ا
ساخت نانوحسگرهای حساس به هیدروژن ]۵[.

گازی بر مبنای   شکل۶.رشد پژوهش های مرتبط با نانوحسگرهای 
گرافن ]۷[.

گرافــن جهــت طراحــی   شــکل ۵. ســاخت صفحــات 
.]۶[ H2S گازی حسگر 
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کــه به راحتی به گوشــی همراه متصل می شــود و ابعاد بســیار  کنــد. ازجملــه ویژگی هــای ایــن محصول این اســت 
کوچکی برای حمل آن در معادن وجود دارد )شکل ۷(.

کــه درزمینــٔه حســگرهای تشــخیص   Senseair شــرکت ســوئدی
گازهــای محیط های صنعتی فعالیــت می کند، اخیــرًا با همکاری 
نانوحســگر   Honeywell RAE System آمریکایــی  شــرکت 
کرده انــد. ایــن نانوحســگر  گاز متــان تولیــد  قابل حمــل تشــخیص 
کارگران معدن را دارد و می تواند آن ها را از  قابلیت اتصال به کمربند 

گاه نماید ]۹ و ۱۰[ )شکل ۸(. خطرات احتمالی آ
 ،Nano Environmental Technology ایتالیایــی  شــرکت 
و  ســمی  گازهــای  تشــخیص  درزمینــٔه  متنوعــی  نانوحســگرهای 
قابل انفجــار تولیــد می کنــد. مهم تریــن محصــوالت ایــن شــرکت 
گازهــای متان،  گازهــای قابل انفجــار، شــامل تشــخیص  در حــوزه 
کربن و ســولفید هیدروژن اســت ]۱۱[. این  کســید  هیــدروژن، منوا
نــوع از نانوحســگرها با توجه به ابعاد کوچکشــان، جهت اســتفاده 

کارآمد است )شکل ۹(. در معادن بسیار 
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تلفــات جانــی و مصدومیــت کارگــران و وارد آمــدن خســارت های 
کــه بر ایمنــی محیط  مالــی بــه صنایــع، شــرکت ها را وادار می کنــد 

گازهای قابل انفجار اســت. با  معــدن بیفزایند. بخشــی از ضــرورت فرایندهای ایمنــی معادن، تشــخیص به موقع 
گازها در شرایط غیرمنتظره، وجود حسگرهای دقیق و قابل حمل مانند نانوحسگرها را پراهمیت  توجه به نشست 

گسترش است. گذشت زمان، اطمینان شرکت ها به چنین حسگرهای در حال  می کند. به نظر می رسد با 
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 Nano کربن ساخت شرکت کسید  منوا
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