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یات صنایع مختلف بوده و هســت. حســگرها به  اندازه گیــری دقیــق و ســریع همــواره یکــی از مهم تریــن ضرور
گرفته  کنتــرل و رصــد فرایند  عنــوان وســیله اندازه گیــری تقریبــًا در تمامــی جنبه هــای یک فراینــد صنعتی، از 
یم، هرچه  کــه از یک اندازه گیــری دار تــا جنبه هــای ایمنــی آن از اهمیت بســیاری برخوردارند. بســته به هدفی 
کنیم در رســیدن  بتوانیم مقدار آن پارامتر فیزیکی یا ماده شــیمیایی را با دقت و ســرعت بیشــتری اندازه گیری 

به آن هدف موفق تر خواهیم بود.
گاز، پاالیش و پتروشــیمی نیز از اهمیت بســیار باالیی برخوردار اســت. ما برای  اندازه گیــری در صنایــع نفــت، 
که پارامترهای مختلف اثرگذار بر فرایند  کنیم، نیازمندیم  کنترل  اینکه بتوانیم یک فرایند صنعتی را به خوبی 
نظیــر دمــا، فشــار، غلظت انواع مواد شــیمیایی و غیــره را با دقت و ســرعت قابل قبولی اندازه گیــری کنیم. هم 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی برای حفظ ایمنی  گازهای پرخطر در صنعت نفت،  چنین اندازه گیری دقیق مقدار 
گاز نیز وجود انواع حســگرها برای  کتشــاف منابع نفــت و  کارکنــان بســیار ضرورت دارد. در فرایند ا و ســامت 
اندازه گیری های دقیق و جمع آوری اطاعات زمین شــناختی بســیار مهم اســت. بنابراین سنســور یا حســگر 
یکــی از متداول تریــن تجهیــزات مــورد اســتفاده در صنعــت نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی اســت. با ظهور 
فناوری نانو و به وجود آمدن امکان دســت کاری مواد در مقیاس نانو و ســاخت مواد پیشــرفته، امکان طراحی و 
ســاخت حســگرهایی با دقت و ســرعت اندازه گیری به مراتب باالتر از حســگرهایی که در گذشــته یا در حال 
گاز برای  حاضر اســتفاده می شــوند به وجود آمده است. این موضوع نه تنها فرصتی برای فعاالن حوزه نفت و 
بهبــود عملیــات و افزایــش بهره وری به وجود می آورد، بلکه شــرکت های داخلی نیز مــی توانند با تمرکز بر تولید 
نانوحســگرهای مورد اســتفاده در صنعت، از این بازار در حال رشــد اســتفاده کنند. بر اساس پیش بینی های 
که بازار جهانی نانوحسگرها از 85میلیون دالر در سال 2016 تا 5550میلیون دالر  صورت گرفته انتظار  می رود 

که این میزان برابر با رشد ساالنه 68/7 درصد خواهد بود. کند،  در سال 2024 رشد 
 ســتاد ویــژه توســعه فناوری نانــو بــا توجــه بــه رســالت خــود در زمینــه حــل مشــکات صنعت بــا تکیه بــر توان 
شــرکت های داخلــی، تــاش می کنــد تا بــا حمایت های مــادی و معنوی خود از رســوخ و انتقــال فناوری های 

کند. گاز، پاالیش و پتروشیمی پشتیبانی  مبتنی بر فناوری نانو در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، 

مقدمه
کاربــرد ســاختارها، ابزارها و سیســتم ها از طریــق کنترل  فناوری نانــو عبــارت اســت از مطالعــه، طراحــی، تولیــد و 
کــه اندازه مواد کاهــش یافته و به ابعــاد نانومتری  شــکل و انــدازه آن هــا در مقیــاس نانــو )1 تــا 100 نانومتر(. هنگامی 
کاما متفاوتی نسبت به همان ماده در ابعاد بزرگ دیده شود. ازاین رو  می رسد، ممکن است رفتار و خصوصیات 
فناوری نانــو  می توانــد در زمینه هــای مختلــف علوم و مهندســی ماننــد الکترونیک و اپتیک، مکانیک، پزشــکی، 
کاربردهای فراوانی داشته باشد. گاز، پاالیش و پتروشیمی  یست شناسی، ژنتیک، شیمی، مواد و صنایع نفت،  ز

کــه در تأمین انرژی، ســوخت موردنیــاز برای  صنعــت   نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی بــا توجــه به نقــش پررنگی 
حمل و نقل و مواد اولیه صنایع دارد از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. بدیهی است که استفاده از فناوری های 
کرده و به  که در اقتصاد جهان دارد، توجه بسیاری را به خود جلب  نوین در این صنعت، با توجه به نقش پررنگی 
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که امروزه به خوبی جای خود  کرد. فناوری نانو از جمله فناوری های نوینی است  پیشبرد آن کمک شایانی خواهد 
که فناوری نانو  کرده اســت. حوزه های متعدد نفتی وجود دارند  گاز، پاالیش و پتروشــیمی باز  را در صنعت   نفت، 
یست محیطی سازگار مورد استفاده قرار گیرد.  می تواند در آن ها به عنوان یک فناوری پربازده، مؤثر، ارزان و از نظر ز
گاز نظیر  به کمک این فناوری می توان تغییرات کاربردی در حوزه های مختلف باالدســتی و پایین دســتی نفت و 
کاتالیست،  ازدیاد برداشت از مخازن، مته حفاری، گل و سیمان حفاری، جلوگیری از خوردگی، تصفیه پساب، 
کــرد. ما در ایــن گزارش به بررســی کاربردهــای فناوری نانو در حســگرهای مورد اســتفاده در  حســگر و غیــره ایجــاد 

یم. گاز، پاالیش و پتروشیمی  می پرداز صنایع   نفت، 

 شکل 1- تصویری شماتیک از ساختار یک نانوماده

حسگر چیست؟
کــه تغییــرات فیزیکی یــا شــیمیایی را اندازه گیــری می کنند، آن هــا را به  حســگرها نوعــی ابــزار الکتریکــی هســتند 
کمی در اختیار ما قرار می دهند. دماسنج  کیفی و  کرده و اطاعاتی را به صورت  سیگنال های الکتریکی تبدیل 
را می توان جزو اولین حسگرهایی که بشر ساخته، به حساب آورد. حسگرها به دو دسته کلی حسگرهای فیزیکی 
و شــیمیایی تقســیم بندی می شــوند. در حســگرهای فیزیکی، کمیتی که اندازه گیری می شود یک پارامتر فیزیکی 
مانند فشــار، نیرو، ســرعت، شــتاب، دما، جابه جایی، مکان، شــدت  جریان، تابش و میدان  الکتریکی است. در 
گاز(، ترکیب شیمیایی، سرعت  گونٔه شیمیایی )مایع یا  که در حسگرهای شیمیایی، غلظت یک یا چند  حالی 

کسایش-کاهش اندازه گیری می شود.  کنش و پتانسیل ا وا
که در واقع نوعی جاذب اســت. مادٔه حســگر با یک  عضو اصلی یک حســگر شــیمیایی، مادٔه حســگر آن اســت 
مبــدل در تمــاس اســت. هنگام تماس بــا آنالیت )گونه ای که هدف، تشــخیص و اندازه گیری غلظت آن اســت( 
بــر اثــر برهم ُکنش بین آنالیت و مادٔه حســگر، مولکول های هدف بر ســطح جاذب به صورت فیزیکی یا شــیمیایی 
جذب می شوند. سپس جذب مولکول های هدف موجب تغییراتی در خواص معین الیٔه  حسگری می شود. این 
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گازی  شکل 2- تصویر شماتیک یک حسگر 

تغییرات براســاس نوع حســگر و خواص ماده حسگر متفاوت هســتند. بنابراین، حسگر از مبدل استفاده می کند 
تا این تغییرات را به یک ســیگنال الکتریکی قابل اندازه گیری تبدیل کند. در واقع ماده حســگر مسئول شناسایی 
و پیوند با آنالیت در یک نمونه و مبدل مســئول تبدیل این تغییرات به ســیگنال خروجی قابل اندازه گیری اســت. 
کــه در آن با برخــورد مولکول های مــواد به ســلول های بویایی،  مثالــی از یــک حســگر طبیعــی، بینی انســان اســت 

سیگنال عصبی تولید و سپس تقویت شده و به مغز ارسال می شود ]1[.

مواد مورد استفاده در ساخت حسگرها
از جمله موادی که تا به  حال اســتفاده از آن ها به عنوان جاذب در حســگرها رایج بوده اســت، می توان به پلیمرها، 

که در ادامه توضیحاتی پیرامون مزایا و معایب آن ها آورده می شود. کرد  کسیدهای فلزی اشاره  زئولیت ها و ا

 حسگرهای اکسید فلزی
یادی را در حوزٔه علوم پایه و کاربردی به خود جلب کرده اند. این حســگرها  کســیدهای فلزی توجه ز حســگرهای ا
کســیدمس ســاخته  می شــوند. ی و ا کســیدرو کســیدقلع، ا کســید فلــزی همچــون ا از نیمه هادی هــای ا عمدتــًا 
کسید فلزی گرچه پایداری دمایی دارند، ولی عملکرد این حسگرها نیاز به دماهای باال دارد، زیرا در  حسگرهای ا
کســید فلزی به  وجود می آید. در نتیجه این حسگرها،  دماهای باال امکان پیوند بین گونه جذب شــونده و ســطح ا
کار نیاز به گرمکن دارند و نســبت به حســگرهای دمــای اتاق، هزینه عملیاتی باالتــری دارند. عاوه  بر این،  بــرای 
گازهــای انفجاری  که  کار نیاز به دمــای باال دارنــد، در برخی مکان ها ماننــد محیط هایی  کــه بــرای  حســگرهایی 
وجود دارند، نمی توانند اســتفاده شــوند. همچنین این حســگرها به رطوبت حســاس هستند و پاسخ خط مبنای 
حســگر در طول چند ســاعت و یا چند روز می تواند تغییر کند. با این  حال در دســترس بودن و به نسبت ارزان بودن 

گیرند ]2[. گاز مورد استفاده قرار  که امروزه به طور وسیعی به عنوان حسگر  آن ها موجب شده است 
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 حسگرهای پلیمری
کســیدهای فلزی  در حســگرهای پلیمری مادٔه  جاذب از جنس پلیمرهای رســانا اســت. در این حســگرها مانند ا
نیازی به دمادهی نیست. همچنین تنوع پلیمرها از نظر ساختاری نظیر دارا بودن زنجیرهای جانبی باعث ایجاد 
خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی مناســب بــرای حســگر می شــود. با این  وجــود، پلیمرهــا اغلب فاقــد پایداری 
یاد آن ها به مولکول های  دمایی و شــیمیایی هســتند. یکی از مشــکات اصلی حسگرهای پلیمری حساســیت ز
کند و عملکرد  یاد به مولکول های آب موجب می شــود رطوبت، ســیگنال را عوض  آب اســت. این حساســیت ز
حســگر را کاهــش دهــد. به  عــاوه، حســگرهای فیلــم پلیمــری در برابر بعضــی حال ها زمان های پاســخ آهســته و 
که باعث  کار کردن آن ها در دمای محیط اســت  یادی از خود نشــان می دهند. از مزایای این حســگرها  انحراف ز
می شــود نیاز به گرمکن نداشــته باشــند. همچنین مدار الکتریکی واســط آن ها ســاده اســت و برای دستگاه های 

قابل حمل مناسب هستند ]3[.

کسید فلزی  شکل 3- ساختار یک حسگر ا

 شکل 4- نمونه ای از یک حسگر بر پایٔه پلیمر رسانا

کسید فلزی به عنوان  الیٔه ا
مادٔه حسگر

زیرالیه

اتصاالت

زیرالیه

الیٔه پلیمری رسانا
الکترود

گاز

A
V

الکترود
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 شکل 5- زئولیت و ساختار متخلخل آن

 حسگرهای زئولیتی
کاربــرد دارند. ایــن مواد   زئولیت هــا به دلیــل ســاختار متخلخــل و ســطح ویــژٔه بــاال، در صنایــع به  عنــوان جــاذب 
گرفته شده اند. زئولیت ها برخاف ساختارهای  کار  که دارند در حسگرها نیز به  متخلخل به علت جذب باالیی 
کار به عنوان حســگر نیازی به دمای  گرچه بــرای  پلیمــری، پایــداری دمایی و اســتحکام مکانیکــی باالیی دارند، ا
یادی ندارد، انتخاب پذیری  که چون ساختارشــان قابلیت تغییر و تنظیم ز باال ندارند. عیب این مواد این اســت 

یادی هم ندارند ]4[. ز

کاربرد فناوری نانو در ساخت حسگرها
که در حالت توده ای  که ذکر شــد با ورود به مقیاس نانو مواد خواص جدیدی را از خود نشــان می دهند  همان طور 
و یا حتی در مقیاس میکرومتر وجود ندارد. همچنین، پاره ای از خواص مواد در مقیاس نانو تشدید و باعث بهبود 

عملکرد ماده می شوند.
که مواد در مقیاس نانو پیدا می کنند. این خاصیت خود باعث  افزایش مساحت سطحی یکی از خواصی است 
کارایی مواد به عنوان نانوجاذب می شــود. هرچه نانوجاذب تولیدی از  افزایش فعالیت ســطحی و در نتیجه بهبود 
مســاحت ســطحی باالتر و میزان تخلخل باالتری برخوردار باشــد، حساسیت آن در حسگر باالتر رفته و در نتیجه 

حسگر دقیق تر و حساس تری خواهد بود. 
نانوحســگر وســیله ای ساخته شــده از مــواد نانوســاختار اســت که قادر به شناســایی و ارائه پاســخ بــه محرک های 
کاربردهای متعددی در صنایع مختلف از قبیل  فیزیکی و شــیمیایی در غلظت های پایین اســت. نانوحسگرها 
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گاز، پاالیش و پتروشیمی یافته اند ]5[. یست، تولید مواد هوشمند،   نفت،  بیوپزشکی، محیط ز
نانوحســگرها نســبت به حســگرهای معمولی از مزیت های متنوعی برخوردارند. اســتفاده از نانومواد در ســاخت 
این حســگرها، به واســطه نســبت ســطح به حجم باالیی که دارند باعث می شــود که این حســگرها دارای سطح 
که قصد  ویژٔه بسیار باالیی باشند و در نتیجه حساسیت نانوحسگرها در مجاورت مقادیر بسیار اندک از ماده ای 
یــم، بســیار باال باشــد؛ بنابراین نانوحســگرها می توانند غلظت های بســیار پاییــن از یک ماده  حس کــردن آن را دار
که حسگرهای معمولی در غلظت های پایین عملکرد مطلوبی ندارند.  کنند در حالی  مشخص را نیز شناسایی 
که حســگری متناســب با  عاوه بر این به واســطۀ توانایی دســت کاری مواد در مقیاس نانو، این امکان وجود دارد 
کنش نشان دهد و  که فقط نسبت به آن ماده مشخص از خود وا یک ماده خاص طراحی و ساخته شود به گونه ای 
گفته می شود.  ی آن اثری نداشته باشد. به این ویژگی اصطاحًا انتخاب پذیری  دیگر مواد موجود در محیط بر رو
در نتیجــه نانوحســگرها می تواننــد انتخاب پذیری بهتری نســبت به حســگرهای معمولی داشــته باشــند. از دیگر 
مزیت های نانوحسگرها در مقایسه با حسگرهای معمولی، اندازه کوچک تر و مصرف کمتر انرژی است که سبب 

سهولت در استفاده و قابل حمل تر بودن آن ها می شود.

 شکل 6- یک نانوحسگر قرار داده شده بر سطح یک تکه پالستیک

کاربرد نانوحسگرها در صنایع   نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
گاز کاربرد نانوحسگرها در اکتشاف نفت و   

کشــف  کشــف حوزه های نفتی اســت. روش های متفاوتی برای  اولین مرحله برای بهره برداری یا برداشــت نفت، 
کرد.  که از جمله آن ها  می توان به مغناطیس سنجی و لرزه نگاری اشاره  گاز استفاده  می شود  منابع نفت و 

گر سنگی  کار روش مغناطیس ســنجی بر این است که میدان مغناطیسی طبیعی زمین را  می سنجد؛ اما ا اســاس 
که  کند، با استفاده از دستگاه های مغناطیس سنج  که خود میدان مغناطیسی اضافی ایجاد  وجود داشته باشد 
نوعی حســگر هســتند شناســایی  می شــود. جنس ســنگ های مخزن و منشأ از سنگ های رســوبی است و برخی 
ســنگ های رســوبی خود دارای میدان مغناطیسی هستند که در روش مغناطیس سنجی شناسایی  می شوند. در 
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روش لرزه نگاری امواج لرزه ای در اثر انفجار به صورت موج های مکانیکی در الیه های درون زمین منتشر  می شوند. 
بازتاب این امواج از الیه های مختلف با کمک حســگرهایی که در ســطح زمین قرار داده شــده اند ثبت  می شــود. 
بــا توجــه به این که ســرعت حرکــت امواج درون الیه های ســازندی مختلف با هم متفاوت اســت، به این وســیله 

 می توان سطوح بین الیه ای را تشخیص داد.
یافــت اطاعــات بــاارزش  کمــک فناوری نانــو  می تــوان بــا تولیــد نانوحســگرهای قــوی، دقــت حســگرها در در بــه 
از مخــزن را افزایــش داد. بــرای مثــال دســته ای از سیســتم های مبتنــی بــر فنــاوری نانــو موســوم بــه »سیســتم های 
نانوالکترومکانیکــی« )NEMs( وجــود دارنــد که ماننــد ربات هایی در مقیاس نانو عمل می کنند و به واســطۀ اندازه 
بســیار کوچکشــان می توانند وارد شــکاف ها و حفرات ســنگ مخزن شــوند و به اندازه گیری دقیق دما و فشــار و یا 

کنند ]6[. کمک  بهبود رفتار مغناطیسی و در نتیجه به دست آمدن اطاعات چاه آزمایی دقیق تر 

 شکل 7- عملیات لرزه نگاری به منظور تهیه اطالعات ژئوفیزیکی مخزن

کاربرد نانوحسگرها در رصد فرایند  
کنترل  گاز یا پتروشــیمی اطاع دقیق از شــرایط عملیاتی مثل دما، فشــار و غلظت مواد برای  در یک واحد نفت، 
فرایند از اهمیت بســیار باالیی برخوردار اســت. در یک واحد صنعتی حسگرها مسئول جمع آوری این اطاعات 
کمک فناوری نانو می توان دقت و  کنترلی صادر شود. با  کنترلر هستند تا بر مبنای آنها دستورات  و ارسال آن ها به 
ســرعت اندازه گیری این پارامترها را افزایش داد که منجر به کنترل بهتر فرایند خواهد شــد. برای مثال، اســتفاده از 
نانومواد حساس به دما و فشار مانند گرافن، نانولوله های کربنی، نانوذرات مغناطیسی و مواد پیزوالکتریک امکان 
کــرده اســت که می تواننــد کوچک تریــن تغییر در دما یا فشــار را با دقت و ســرعت  ســاخت حســگرهایی را فراهــم 

کنترل اطاع دهند. کرده و به اتاق  باالیی حس 

حسگرهای قرارداده شده در سطح 
به منظور دریافت امواج لرزه نگاری دستگاه ایجادکنندٔه امواج لرزه ای

امواج لرزه ای
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ک گازهای خطرنا کاربرد نانوحسگرها در تشخیص   
ک همواره یکی از دغدغه های واحدهای صنایع شــیمیایی هســتند. توانایی اندازه گیری  گازهای ســمی و خطرنا
ایــن گازهــا از دو منظــر حائــز اهمیت اســت. نخســت اینکــه، در بســیاری از فرایندهــای صنعتی گازهایــی تولید 
یست استانداردهایی را برای میزان  ک محسوب شده و سازمان محیط ز یست محیطی خطرنا  می شوند که از نظر ز
مجاز تولید این گازها به شرکت های صنعتی اباغ  می کند؛ بنابراین غلظت آن ها باید به دقت رصد شود. از جمله 
این گازها  می توان به CO ،SO2 و NOxها اشاره کرد. از سویی دیگر در بسیاری از فرایندهای شیمیایی از گازهایی 
استفاده  می شود و یا گازهایی به همراه مواد اولیه وجود دارند که نشت آن ها در محیط صنعتی  می تواند صدمات 
گاز H2S یکی از مشهورترین نمونه های آن است که معمواًل  کارکنان حاضر در محل وارد کند.  جبران ناپذیری را به 
گاز یا  گازترش استخراج شده از چاه وجود دارد. H2S در محل هایی مانند چاه های نفت و  به همراه نفت خام و یا 
گاز به عنوان یک تهدید جدی قلمداد شده و همواره تمهیدات ایمنی خاصی باید برای آن در نظر  پاالیشگاه های 
گرفتــه شــود. حــد خطــر H2S برابر ppm 100 اعام شــده و غلظت های باالتر آن باعث صدمات جدی به ســامت 
انســان  می شــود. غلظت های باالی H2S حتی  می تواند ســبب مرگ فوری شــود. بنابراین به همراه داشــتن   حســگر 
گاز اســت. فناوری نانو  می تواند به  گاز H2S یکی از جدی ترین ملزومات ایمنی در پاالیشــگاه ها و چاه های نفت و 
کند. نانوذرات  کمک  گاز در حســگر و همچنین به باال بردن ســرعت تشــخیص  پایین آوردن حد تشــخیص این 
که به واسطۀ سطح  کربنی و چارچوب های فلز-آلی از جمله نانوموادی هستند  گرافن، نانولوله های  کسید فلزی،  ا
گازهای  تماس باال و خواص الکتریکی منحصر به فرد، توجه بســیاری را در ســاخت نانوحســگرها برای تشخیص 
کرده اند. این نانومواد به عنوان مادٔه حســگر در ســاخت نانوحســگرها اســتفاده می شــوند  ک به خود جلب  خطرنا
و منجــر بــه بهبود ویژگی های مختلف حســگر از جمله حداقــل مقدار قابل اندازه گیری، انتخاب پذیری، ســرعت 

پاسخ و مصرف انرژی می شوند ]7[.

که اطالعات دریافتی از حسگرها به آن ارسال می شود کنترل فرایند   شکل 8- نمایی از یک اتاق رصد و 

کاربرد نانوحسگرها در صنایع   نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی مجموعه گزارش های  
202صنعتی فنـــاوری نـانــو



11

کسید گرافن به منظور شناسایی یون   شکل 9- نمودار شماتیکی از یک نانوحسگر بر پایٔه ا
سرب در آب

الینده های پساب های صنعتی کاربرد نانوحسگرها در شناسایی آ  
یســت محیطی در معرض تهدید جدی قرار دارد و این  یســت به واســطۀ ســطح نگران کنندٔه  آالینده های ز محیط ز
مشــکل به دلیــل رشــد ســریع شهرنشــینی و افزایــش جمعیــت روز به روز مهم تــر می شــود. هنگامی که پســاب های 
یست آزاد شوند، آلودگی های  ک ناشی از فاضاب های صنعتی یا انسانی بدون هرگونه تصفیه در محیط ز خطرنا

شدید آبی اتفاق می افتد.
کنترل  ک و  گاز، پاالیش و پتروشــیمی از دیرباز همواره با مشــکل تولید پســاب های صنعتی خطرنا صنعت نفت، 
میــزان آالینده هــای موجــود در آن هــا روبه رو بوده اســت. ازایــن رو اندازه گیــری دقیق میــزان آالینده هــای موجود در 
که در ابعاد نانومتری ســاخته شده اند دارای حساسیت  پســاب از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. حســگرهایی 

ک موجود در پساب های صنعتی هستند. فوق العاده ای در اندازه گیری ترکیبات خطرنا
در ســال های اخیر حســگرهای متنوعی بر پایٔه فناوری نانو به منظور رصد آالینده های موجود در پســاب ارائه شده 
اســت. از این حســگرها برای شناســایی میکروارگانیســم ها و فلزات ســنگین در آب آشــامیدنی )مانند کادمیوم، 
 )Monitoring( اســتفاده می شــود. این حســگرها روش سریع تر و نســبتًا ســاده ای را برای پیگیری )ی ســرب و رو

کیفیت آب و فاضاب صنعتی فراهم می آورند. تغییرات در 

چشم انداز اقتصادی
که بازار جهانی نانوحســگرها از 85 میلیون دالر در ســال 2016 تا 5550 میلیون دالر در ســال 2024  انتظار  می رود 

که این میزان برابر با رشد ساالنه 68/7 درصد خواهد بود ]8[. کند  رشد 

گر یون سرب شناسا

سرب شناسایی شد
زمان

سیگنال
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مزیت رقابتی این نانوحســگرها از جمله قیمت مقرون به صرفه، دقت باال و مصرف انرژی پایین از جمله عواملی 
کــه چنین رشــدی در بازار نانوحســگرها را نویــد  می دهند. پیشــرفت  در فرایندهای تولید مواد پیشــرفته و  هســتند 
همچنین ظهور فناوری های جدید مثل اینترنت اشیا )که نیاز به طیف وسیعی از حسگرها با دقت باال دارد( در 

سال های پیش رو فرصت های مناسبی را در اختیار تولیدکنندگان نانو  حسگر ها قرار خواهد داد.

شرکت های داخلی فعال در این حوزه
 شرکت توسعه حسگرسازان آسیا

که در ســال 1380 به ثبت رســیده و در  شــرکت توســعه حسگرســازان آســیا یک شــرکت تحقیقاتی-صنعتی بوده 
پارک تحقیقاتی پردیس در بومهن احداث شــده اســت. از جمله فعالیت های آن  می توان به ســاخت حسگرهای 

کرد. کسیژن،   حسگرهای الکترونیکی خودرو و   حسگرهای مادون قرمز اشاره  گازهای سمی، حسگرهای ا
گاز شــهری )متان(، CO و نیز دســتگاه تست  ی چهار حســگر  گازی، تکیه اصلی شــرکت رو از میان حســگرهای 

استاندارد آن ها، حسگرهای H2S و ترکیبات آلی فرار )VOCS( بوده است.

پیش بینی اندازٔه بازار جهانی نانوحسگر ها از 2015 تا 2024
)برحسب میلیون دالر(

خ رشد مرکب ساالنه: 68/7 درصد نر

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

5.
55

0

 نمودار 1- پیش بینی آیندٔه بازار نانوحسگرها

گازی ساخت   شکل 10- نمونه یک حسگر 
شرکت توسعه حسگرسازان آسیا
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 شرکت نانو شرق ابزار توس )نانوشات(
شــرکت نانو شــرق ابزار توس در ســال 13۹0 فعالیت خود را در حوزٔه فناوری نانو آغاز کرده است. این شرکت طراح 
و سازنده تجهیزات تحقیقاتی در حوزه فناوری نانو و علوم مرتبط با آن بویژه نانوفیزیک، نانومواد و اپتوالکترونیک 
گروهی از اساتید، فارغ التحصیان و دانشجویان تحصیات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود  که توسط  است 
گازی قابل حمل  تأسیس شده است. از جمله محصوالت شرکت نانوشات در حوزه حسگرها  می توان به آنالیزور 

که دارای ویژگی های زیر است: کرد  اشاره 
گاز مختلف به صورت هم زمان   حسگری سه نوع 

گاز به صورت ppm برای هر حسگر به صورت مستقل  نمایش میزان 
ی پروب متحرک ی بدنٔه دستگاه و یا بر رو  امکان نصب حسگرها بر رو

گاز )برحسب سفارش(  امکان رسم نمودارهای آنالیز 
گازهای متنوع از قبیل CO ،CO2 ،H2S ،CH4 ،O2 ،NOx و…  امکان حسگری 

 امکان اعام خطر به صورت آالرم و نوری
ک گازها در محدودٔه سالم، مجاز و خطرنا  نشان دادن وضعیت های آالیندگی 

 نمایش لحظه ای توان مصرفی و توان باقی ماندٔه باتری

www.hesgarsazan.comوبسایت

sensiran@gmail.comپستالکترونیک

تهران، شهر جدید پردیس، پارک فناوری پردیس، خیابان 15 نوآوری، شماره 153نشانی

76250163-021تلفن

گازی قابل حمل ساخت شرکت نانوشات  شکل 11- آنالیزور 
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www.nanosatco.comوبسایت

نشانی
شاهرود، بلوار دانشگاه، روبه روی هتل پارامیدا، پارک علم و فناوری استان، مرکز رشد 

واحد های فناور، شرکت نانو شرق ابزار توس

32300327-023تلفن

323۹78050-023تلفکس

شرکت های خارجی فعال در این حوزه
Honeywell 

گاز، پاالیش  شــرکت Honeywell یکی از مطرح ترین تولیدکنندگان حســگرهای مورد اســتفاده در صنایع   نفت، 
و پتروشــیمی در دنیــا اســت. Honeywell چــه در زمینٔه ســاخت حســگرهای مورد اســتفاده در رصــد فرایندها و 
ک بخش بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده اســت.  چه در زمینٔه ســاخت حســگر تشــخیص گازهای خطرنا
 Honeywell ،یگران کلیدی بازار نانوحســگرها در آینده  می پردازند که به پیش بینی باز گزارش هــای تحلیلــی  در 

کلیدی این عرصه قلمداد  می شود. به عنوان یکی از شرکت های 

Honeywell گازی ساخت شرکت  شکل 12- نمونه ای از حسگرهای 

NanoAffix 
که  شــرکت NanoAffix یک شــرکت نوپای فناورانه برخاســته از دل دانشــگاه Wisconsin-Milwaukee است 
ی ســاخت نانوحســگرهای شناســایی ترکیبات آالینده در آب و پســاب اســت. پایٔه فناوری  تمرکز اصلی آن بر رو
گرافنی اســت که منجر به ساخت حسگرهایی  این شــرکت در ســاخت نانوحســگرها، استفاده از ترانزیستورهای 
ساده، قابل حمل، سریع، دقیق و با انتخاب پذیری باال شده است. برای نمونه، حسگر اندازه گیری یون سرب )که 
یکی از مرســوم ترین آالینده های موجود در پســاب های صنعتی اســت( ساخته شده توسط این شرکت، به راحتی 
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 شــکل 13- نانوحســگر ساخته شده توسط شــرکت NanoAffix به منظور اندازه گیری 
لحظه ای یون سرب در پساب

ی حسگر، میزان  ی محل مشخص شده رو و بدون نیاز به آماده سازی نمونه، تنها با چکاندن چند قطره آب بر رو
یون سرب موجود در آب را اندازه گیری می کند.

www.nanoaffix.com :وبسایت
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از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو در زمینٔه صنعت نفت منتشر شده است


