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تهیه شده از پلی نانوکامپوزیت فلزی و فیلمی نانولیفی  فشاری بررسی عملکرد پیزوالکتریک حسگرهای

 فلورایدوینیلدن 

 زاده، مسعود لطیفیآرزو مهدوی، مریم یوسف

 دانشکده مهندسی نساجی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تهران، ایران
avi1992@aut.ac.irA.Mahd  

 

است از مواد پلیمری (PVDF)  وینیلدن فلوریدپلیمر پلی —چکیده 

ای بر روی آن انجام شده است و از خواص که تا کنون تحقیقات گسترده

باشد. پیزوالکتریک، پایروالکتریک و فروالکتریک مناسبی برخوردار می

-که در بین آن استحالت بلوری مختلف  4این پلیمر متشکل از حداقل 

پیزوالکتریک را از خود  خواص ترینبهترین و بیش βها حالت بلوری 

سبب شده است که این  PVDFدر  یتدهد. وجود این خاصنشان می

پلیمر در کاربردهای مختلف از جمله ساخت حسگرهای پیزوالکتریک 

افزایش ایجاد و مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش در راستای 

و در نتیجه بهبود خواص پیزوالکتریک و  PVDFدر  βلوری حالت ب

ه ی نانولیفی استفاده شداز الیه ،حساسیت حسگرهای تولید شده از آن

در  خاصیت پیزوالکتریکتر . عالوه بر آن به منظور بهبود بیشاست

جهت تهیه از نانوذرات فلزی  های فشاری ساخته شده،حسگر

 وFTIR  های. نتایج طیفه استشداستفاده نانوکامپوزیت نانولیفی 

که استفاده  دهدنشان می ی فشاریهاحسگرارزیابی خواص پیزوالکتریک 

عالوه افزودن نانوذرات فلزی به از نانوالیاف به جای فیلم پلیمری و به

محلول پلیمری منجر به تقویت خواص پیزوالکتریک و در نتیجه 

ی نانولیفی تا الیهچنین افزایش ضخامت همشود. حساسیت حسگر می

 بخشد.ی اولیه این خواص را بهبود میسه برابر الیه

؛ نانوالیاف؛ فشاری حسگر؛ پیزوالکتریک— های کلیدی واژه

 نانوذرات فلزی

 مقدمه   .1

های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام بحران امروزه،

گرمایش  های اسیدی،های زیست محیطی، بارانذخایر فسیلی، نگرانی

جهانی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مسائل 

-شمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهجهان

کارهای مناسب در حل مناسب معضالت انرژی در جهان، به خصوص 

های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است. دسترسی کشورهای بحران

ها توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آندر حال 

های جدید نشان داده است که بین سطح اهمیت اساسی دارد و پژوهش

توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. 

با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در 

توان به منابع موجود انرژی متکی بود. با توجه به ر نمیجهان فعلی، دیگ

آبی، دو نوع انرژی ای و انرژی برقکنونی بشر، انرژی هسته هایفناوری

تر کشورهای جهان به اهمیت و باشند. بیشجانشین برای سوخت فسیلی می

مین أهای تجدید پذیر)نو( در تنقش منابع مختلف انرژی، به ویژه انرژی

برداری از این طور گسترده، در توسعه بهرهرده و بهبیپحال و آینده نیازهای 

کنند. در کشور های اصولی میگذاریمنابع الیزال، تحقیقات وسیع و سرمایه

ما نیز با توجه به نیاز روزافزون به مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی 

 هایزیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیتفسیلی، ضرورت حفظ محیط

مین سوخت  برای نقاط و روستاهای دورافتاده، استفاده از أرسانی و تبرق

گرمایی چون باد، خورشید، هیدروژن، زیست توده، زمینهای نو همانرژی

 .]1[ای داشته باشدتواند جایگاه ویژهمی
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ترین بسترهای یکی از مهمنشان داده شده است،  «1 شکل»طور که در همان

پایدار برق در  مینأسبد تولید برق و کاهش ریسک ت تنوع بخشی به

کشور هر باالیی در  منابع تجدیدپذیر است که ظرفیتبلندمدت، استفاده از 

 .]2[دها وجود داربرای استفاده از آن

 

 

 

 

 

 

 

های بادی در سال شود که انرژی تولیدی روزانه در نیروگاهبینی میپیش

از یک پنجم مصرف روزانه نفت خام دنیا  با انرژی الکتریکی حاصل 2222

 .]2[برابری کند

گذرد و با افزایش هاست که از کشف و شناسایی مواد پیزوالکتریک میسال

ها در مورد گرمای زمین، استفاده از خواص پیزوالکتریک جهت نگرانی

های علمی از اهمیت زیست در تحقیقات و پژوهشحصول انرژی از محیط

تاکنون مواد پیزوالکتریک به صورت . ] 9[شده استزیادی برخوردار 

هایی مانند پزشکی، ردیابی و شناسایی خطر، ساخت گسترده در زمینه

ین چنین ااند. همتجهیزات موتوری و الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته

ها( و ها)فعال کنندهحسگرها، محرکمواد منحصرا در طراحی و ساخت 

 . ]4[شوندکار گرفته میی بههای تولید انرژدستگاه

 

رفتار پیزوالکتریک برخی پلیمرهای دارای این خاصیت، مانند پلی وینیلیدن 

فلورید، پتانسیل مناسبی جهت استفاده از این ماده در تولید انرژی با چگالی 

پلیمر این  .]1[دهدی آن نشان میتبدیل و ذخیره باال و به صورت کلی در

پذیری و زیست تر، انعطافاصی مانند قیمت ارزانپیزوالکتریک به علت خو

در کاربردهایی نسبت به مواد سرامیکی با خاصیت پیزوالکتریک سازگاری 

و بالعکس نیاز است، مورد  ها تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکیکه در آن

 111دمای ذوب این ماده تقریبا کم و در حدود گیرد. توجه قرار می

باشد. می 3g/cm 17/1طور چگالی این پلیمر . همینباشدگراد میسانتیدرجه

از خواص پیزوالکتریک این پلیمر در تولید تجهیزاتی مانند حسگرهای 

های مکانیکی، وسایل تولید کننده انرژی، ماهیچه های کشش، محرک

های اخیر در زمینه پیشرفت شود.مصنوعی و حسگرهای نیرو استفاده می

تفاده از پلی وینیلیدن فلورید را به صورت الیه های فناوری نانو امکان اس

 ها و نانومولدها افزیش داده است.نانولیفی جهت استفاده در نانوحسگر

 مناسب نیازمند خواص پیزوالکتریکبرای این ماده به کاربردهای ذکر شده 

اعمال یابی به این خواص تقویت شده، نیاز به جهت دست. از این رو است

استفاده از در شرایطی عالوه الکتریکی و به سازیو قطبیکشش مکانیکی 

  .]4[باشدمیها در این پلیمر نانوپرکننده

 PVDFپلیمر  .1.1

فلورید یک پلیمر گرمانرم)ترموپالستیک( با ساختار داخلی وینیلدنپلی

تواند خواص فیزیکی آن بلوری است که شرایط فرایند الکتروریسی مینیمه

-هایی مانند نانوذرات بهپرکننده به عالوه، افزودن .دهدثیر قرار أرا تحت ت

ثیر قرار دهد. در این پلیمر أتواند ساختار بلوری آن را تحت تشدت می

ها آنوجود دارد، که در بین  δو  α ،β ،γهای حالت بلوری به نام 4حداقل 

( دارای βحالت بلوری بتا )گیرند. تر مورد توجه قرار میبیش βو  αحالت 

باشد و بهترین ای در یک جهت یکسان میهای لحظهترین دوقطبییشب

از این رو همواره از تقویت این حالت بلوری  پاسخ پیزوالکتریک را دارد.

( نیز α)آلفا  شود.جهت بهبود خواص پیزوالکتریک پلیمر استفاده می

ترین حالتی است که در هنگام بلوری شدن بیشو  پایدارترین حالت است

  .] 6[شودتشکیل می زیر دمای ذوب پلیمربه خود در  ر به صورت خودپلیم

 

 

 

 

 ]2[  2112ق دنیا در سال (: سبد تولید بر1) شکل

 

 

 های تجدیدپذیر در مجموع ظرفیت (: تغییر سهم انرژی2) شکل

 ]2[ نیروگاهی دنیا

 PVDF های پلیمری (: ساختار ملوکولی زنجیره3شکل)
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 β های تقویت حالت بلوریروش .1.2

با عملیات ذوب در این پلیمر ایجاد  αاند که حالت تحقیقات قبلی نشان داده

وکشش مکانیکی  PVDFسازی قطبی از طریق βشود و حالت بلوری می

ای بر در شرایط دمایی ویژه شود. این کشش بایستیتشکیل می αحالت 

ی دمایی برای اعمال کشش محدوده تحقیقیروی این ماده صورت گیرد. در 

نسبت کشش نانوالیاف  گراد ودرجه سانتی 12-122مکانیکی، 

(initial/LfinalL بین )اگر این کشش در شرایط . ]6[ گزارش شده است 1و9

راندمان انتقال حالت در  گراد صورت گیرد،درجه سانتی 122دمایی باالتر از 

با قابلیت  برای کاربردهایی نظیر خازن. یابدکاهش می PVDFساختار بلوری 

های مصنوعی، ترکیب این پلیمر با ذخیره باال، حسگرهای زیستی و ماهیچه

های رسانا مانند نانوذرات فلزی جهت حصول خواص مطلوب و نانوپرکننده

شده مطالعات در این زمینه اثبات ام با انجمورد نیاز در آن ضروری است. 

طور به ،فلزیها مثل نانوالیاف کربنی و نانوذرات که حضور نانوپرکننده است

-این پلیمر را بهبود می پیزوالکتریکالکتریک و خواص دی قابل توجهی

های بلوری آن در اثر افزودن این عالوه خواص فیزیکی و حالتبخشد. به

گیرد. در مقایسه بین الیاف و نانوالیاف ثیر قرار میأها تحت تنانوپرکننده

تر در طی فرایند تولید، پلیمری، نانوالیاف به دلیل تحمل میزان کشش بیش

و هر دو از فیلم پلیمر  باشندمی βتری از حالت بلوری دارای درصد بیش

یاف، نانوالهای موجود جهت تولید . از بین روشبهتر خواهند بود

ری ردی جهت تولید الیافی با محدوده قطفش منحصربهروالکتروریسی 

های دیگر این روش در مقایسه با روش باشد.نانومتر میچند ده میکرون تا 

الکتروریسی  تر است.باالتر و پربازده تولید ، با سرعتنسبتا ساده

در کاربردهای  وینیلیدن فلورید جهت تولید بسترهای مورد استفادهپلی

 .] 6[رد توجه استمختلف بسیار مو

 فرایند الکتروریسی .1.3

هم به صورت خالص و هم ترکیب شده  PVDFجهت تولید نانوالیاف 

-استفاده می / عمودیافقیالکتروریسی به صورت از روش  ،هابا نانوپرکننده

 .شود. این روش شامل یک سرنگ به همراه نازل )سوزن الکتروریسی( است

-)نرخ تغذیه( از نازل را کنترل مییک پمپ که میزان خروج محلول پلیمری 

کیلوولت را  21تا  2مین ولتاژی بین أمنبع تغذیه با ولتاژ باال که قابلیت ت .کند

از دیگر موارد کننده برای نانوالیاف تولید شده، باشد و یک جمعدارا می

یافتگی مورد کننده وابسته به آرایشباشد. جمعمیاساسی در این فرایند 

)دورانی( انتخاب  تواند به صورت ثابت یا متحرکمی ر نانولیفی،تظار از بستان

شود. با اعمال ولتاژ مناسب به محلول پلیمری، جت سیالی از نوک نازل به 

حالل تبخیر شده و  و در این فاصلهکندکننده جریان پیدا میسمت جمع

که زمانیدر واقع  شود.آوری میجمع ینانوالیاف خشک شده بر روی بستر

شود، نیروهای الکترواستاتیک ناشی از تاژ باال به محلول پلیمری اعمال میول

د و کنمیدان الکتریکی بر کشش سطحی محلول در نوک نازل غلبه می

شود. جت پلیمری باردار به دلیل اختالف پتانسیل مخروط تیلور تشکیل می

وی کننده، برری جمعی تشکیل شده در نوک نازل و صفحهموجود بین قطره

نانوالیاف در هنگام  .]1و6[شودمی آوریجمعبه شکل نانو الیاف کننده جمع

تحت تاثیر نیروهای الکترواستاتیک ناشی از  کنندهطی مسیر بین نازل تا جمع

عامل سبب این شوند و های خمشی میمیدان الکتریکی دچار ناپایداری

 .]1و1[دشومی قطر آن و کاهشتبخیر حالل 

بهبود نتیجه و در βتقویت حالت بلوری ر راستای دراین پژوهش د

حسگرهای تهیه شده از پلی وینیلدن فلوراید، اقداماتی نظیر  حساسیت

استفاده از نانوالیاف پلیمری به جای فیلم پلیمر و افزودن نانوذرات فلزی به 

 محلول پلیمر جهت تهیه محلول پلیمری کامپوزیتی، صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 مواد .2

کار رفته در این پژوهش جهت تولید فیلم و نانوالیاف پلیمری، همواد ب

 باشد.شامل موارد زیر می

o فلورید وینیلدنگرانول پلیمر پلی(PVDF) با فرمول شیمیایی 

n])2CF-2(CH[کولی ل، وزن موg/mol 211222نقطه ،-

تهیه شده از شرکت  3g/cm 17/1 چگالی  وC  °111ذوب

(Sigma-Aldrich) .آمریکا 

o سنتزشده. چندده نانومتر انوذرات فلزی با متوسط قطرن 

o آمید فرممتیلهای دیحالل(DMF)  و استون(Acetone) 

 آلمان (Merck Chem. Co)تهیه شده از شرکت 

 

دستگاه الکتروریسی وارهطرح(: 4شکل)  
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 هادستگاه  .3

o  دستگاه الکتروریسی با پمپ مدلMS-2200  نازل ،G1/22 

 . kV 22-2مین ولتاژ در محدوده أو منبع ت

o راسونیک زن اولتدستگاه همHeilscher  مدلUP200S  با

 W 222و قدرت  kHz 24فرکانس عملکردی 

o  دستگاه همزن مغناطیسیHeidolph  

o Oscilloscope  مدلVDS 1022 گیری خواص جهت اندازه

 پیزوالکتریک حسگر

o الکترونی روبشی میکروسکوپ(SEM)  مدل 

XL30,PHILIPS Co  

o  دستگاهSpectrometer   مدلNEXUS 670, Nicolet Co 

 FTIR جهت تهیه طیف

o میکروسکوپ دیجیتالDino-Lite  

 شرح آزمایش .4

 تهیه محلول الکتروریسی .4.1

در این پژوهش جهت تهیه محلول پلیمری برای انجام فرایند 

به  4به نسبت  Acetoneو DMFهای در حالل PVDFالکتروریسی، پلیمر 

ای شد. بروزنی/وزنی انتخاب  %22شود. غلظت محلول پلیمر حل می 6

در  PVDF ابتدا مقدار مشخصوزنی/ وزنی،  %22محلول  g1آماده سازی 

ماری و ساعت به روش بن 2حل شده و سپس به مدت  DMFحالل 

شد. گراد حرارت داده درجه سانتی 62زن مغناطیسی در دمای برروی هم

 1به محلول حاصل افزوده شد و مجددا به مدت  Acetoneحالل  سپس

شد. برای تهیه محلول زن مغناطیس قرار داده روی هم ساعت در دمای اتاق

در  فلزی سنتز شده نانوذرات محلوله مقدار مناسب از ی بکامپوزیتنانو

DMF  زن . از دستگاه همشودمیبه محلول پلیمر تهیه شده اضافه

 . شداولتراسونیک جهت ایجاد دیسپرس مناسب استفاده 

 

 

 

 فرایند الکتروریسی .4.2

ی نانولیفی، رایط فرایند الکتروریسی جهت تولید الیهدر این پژوهش، ش

 پس از سعی و خطا به صورت زیر بهینه شده است.

o  : ولتاژ اعمال شدهkV 16 

o  :نرخ تغذیه محلول پلیمرml/h 2/2 

o کننده )استوانه دوار(: فاصله نازل تا جمعcm 22 

o  :دما: و  %24رطوبت نسبیC° 26 

آوری ای دوار جمعی استوانهکنندهجمع نانوالیاف برروی بستر آلومینیمی و

انتخاب  rpm 122و سرعت دوران آن  cm 26شد، قطر خارجی این استوانه 

 کند. عمل میفشاری  شد. بستر آلومینیمی به عنوان الکترود حسگر

 

 

 

 

 

 

 ساخت حسگر .4.3
ی نانولیفی که روی یک بستر از الیه قسمتیجهت ساخت حسگر، 

 µm 22و ضخامت  2cm 4است را به مساحت  آوری شدهآلومینیمی جمع

ی ی فعال جدا کرده و با استفاده از یک قاب کاغذی و الیهبه عنوان الیه

جهت  قاب کاغذی. شودتکمیل می «1شکل »الکترود همچون اتیلنی، پلی

از محیط و اثر ذرات غبار در هوا استفاده شده های دریافت کاهش میزان نویز

 شود.می

 

 

 

 

 

 تولید شده  فشاری ای از حسگر(: نمونه7شکل)

 

 

این پژوهش  دستگاه الکتروریسی مورد استفاده در (:6شکل)  

 

  

ترکیب  PVDFخالص ب( محلول  PVDF(: الف( محلول 5شکل)

 شده با نانو ذرات فلزی
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 یز و تجزیه تحلیلآنال .5

 موفولوژی سطحبررسی  .5.1

نیاز به کنترل دقیق پیزوالکتریک جهت کنترل خواص جایی که از آن

جهت مطالعه  SEMنابراین از تصاویر اندازه و موفولوژی نانوالیاف است ب

مورفولوژی و ساختار وب نانولیفی تولید شده استفاده شد. این تصاویر در 

افزار پردازش تصاویر  ه شده و با استفاده از نرمهای متفاوت تهینماییبزرگ

ImageJ توسط محاسبات و رسم نمودارها ها محاسبه شده است. قطر آن

شد. تصاویر نانوالیاف تهیه شده با محلول پلیمری   جامان SPSSافزار نرم

 شده است. ارائه «7شکل »در  22%

 

 

 

 

 

 

 

است. با شده نشان داده  »3 شکل«نمودار توزیع قطری این نانوالیاف در 

 باشد.می PVDF ،nm 922توجه به این نمودار، متوسط قطر نانوالیاف 

 

 

 

 

 

 

 

مشخص است، الکتروریسی در شرایط بهینه  SEMطور که در تصاویرهمان

بینی بنابراین پیش شده است. عیب ساختاری منجر به تولید نانوالیاف بدون

ی تولید شده از این نانوالیاف از یکنواختی مناسبی برخوردار شود الیهمی

ثیر قرار دهد. با افزودن نانوذرات أباشد و عملکرد پیزوالکتریک آن را تحت ت

د. تصاویر یابفلزی به محلول پلیمری شرایط بهینه برای الکتروریسی تغییر می

نوذرات فلزی و بدون نا PVDFتهیه شده از این نانوالیاف به همراه نانوالیاف 

نشان داده شده است. این  »12شکل «در شرایط یکسان الکتروریسی در 

 اند.نمایی یکسان ثبت شدهتصاویر به کمک میکروسکوپ دیجیتال و با بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

در  نانوکامپوزیتی نانوالیاف ،«12 شکل»با توجه به تصاویر نشان داده شده در 

تری خالص، از قطر کم PVDFز محلولمقایسه با نانوالیاف تهیه شده ا

سبب  ،برخوردار هستند. در واقع وجود نانوذرات فلزی و رسانا در محلول

ی پلیمری تشکیل شده افزایش توزیع یکنواخت بار سطحی روی سطح قطره

ثیر میدان الکتریکی بر این أدر نوک نازل شده و این خود سبب افزایش ت

تر آن طی فرایند ده شدن بیششده و در نهایت منجر به کشی قطره

 شود.الکتروریسی می

 FTIRبررسی نمودارهای  .5.2

، به منظور تعیین FTIRدر مطالعات تجربی، نتایج حاصل از طیف 

در  .]7[گیردهای شیمیایی، مورد استفاده قرار میگیری گونهاندازه ساختار و

نانوالیاف آن،  و خالص PVDF، فیلم FTIRاین پژوهش نمودارهای 

به همراه نانوذرات فلزی و نانوالیاف مربوط به آن مورد ارزیابی  PVDFلمفی

 اند.خالصه شده« 11شکل »قرار گرفت. این نمودارها در 

 

 

 

 

 

 

  

(ب) (الف)   
 تولید شده در شرایط PVDFنانوالیاف  SEM(: تصاویر 8شکل)

 بهینه الکتروریسی

 

 PVDFی نانوالیاف (: نمودار توزیع قطر9شکل)

 

  

 )ب( )الف(
(: تصویر تهیه شده با میکروسکوپ دیجیتال الف( نانوالیاف 11شکل)

PVDF  ب( نانوالیافPVDF نانوکامپوزیتی 

 

 
 PVDFمربوط به فیلم ونانوالیاف تهیه شده از   FTIR (: طیف11شکل)

 خالص و ترکیب شده با نانوذرات فلزی
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های ارتعاشی با طبق مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه، وجود پیک

ی دهنده، نشانPVDFپلیمر  FTIRدرطیف  cm 742-1و  164طول موج 

طور که از . همان]3[باشدمی βارتعاشی مربوط به حالت بلوری ی مشخصه

بیشتر از  PVDF نانوالیافدر  βمیزان حالت بلوری نمودار مشخص است 

تر نانوالیاف طی فرایند دلیل این امر کشیده شدن بیش. باشدآن میفیلم 

این کشش اعمال شده به نانوالیاف که از میدان الکتریکی  الکتروریسی است.

شود. بنابراین در نانوالیاف می βشود، منجر به ایجاد حالت بلوری شی مینا

نسبت به فیلم تهیه شده از آن  PVDFرود که وب نانولیفی انتظار می

 «11 شکل»عملکرد پیزوالکتریک بهتری داشته باشد. عالوه بر این با توجه به 

فزایش این گیری سبب اافزودن نانوذرات فلزی به نانوالیاف به صورت چشم

مشاهده  FTIRطور که در طیف حالت بلوری در نانوالیاف شده است. همان

شود پیک ارتعاشی مربوط به این حالت بلوری در نانوالیاف کامپوزیت می

  باشد.تری میشده با نانوذرات فلزی، دارای شدت بیش

 حسگرهای تولیدیبررسی عملکرد پیزوالکتریک  .5.3

کتروریسی در خواص .ارزیابی اثر فرایند ال1،3،5

 پیزوالکتریک
ثیر فرایند الکتروریسی و تولید نانوالیاف بر خواص أمنظور بررسی تبه

با  PVDFی نانولیفی ها، حسگرهای تولید شده با الیهپیزوالکتریک نمونه

مورد مقایسه قرار گرفت.  PVDFهای مشابه در قالب فیلم پلیمری نمونه

ها، از ز خواص پیزوالکتریک نمونهمنظور آنالیپس از ساخت حسگر، به

میزان ولتاژ  آزموناستفاده شد. در این  oscilloscopeضربه و دستگاه آزمون 

-توان گفت اندازهها مورد ارزیابی قرار گرفت. در واقع میخروجی نمونه

ترین روش قابل اجرا جهت مقایسه خواص گیری ولتاژ خروجی نزدیک

تواند معیاری برای نابراین ولتاژ خروجی میباشد. بها میپیزوالکتریک حسگر

ارزیابی راندمان نهایی حسگر در تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و 

های انجام شده با دستگاه نتایج حاصل از آزمون بالعکس آن باشد.

oscilloscope  ارائه شده است. «1 جدول»در 

 

 

 

 

پاسخ حسگر )ولتاژ خروجی(  به  ،براساس نتایج به دست آمده از این آزمون

ی نانولیفی برای ساخت حسگر نیروی اعمال شده به آن در حالتی که از الیه

به نیروی اعمال تر بوده و حسگر حساسیت بیشتری استفاده شده است، بیش

توان به افزایش سطح مخصوص در دلیل این امر را میشده نشان داده است. 

افتد، نسبت ها اتفاق میگیری که در قطر آننانوالیاف به دلیل کاهش چشم

داد و از آنجایی که میزان حساسیت با سطح مخصوص در ارتباط است 

مورد ساسیت حسگر بنابراین با افزایش سطح مخصوص نانوالیاف، افزایش ح

 .انتظار است

 ی نانولیفیارزیابی اثر ضخامت الیه. 2،3،5
ی نانولیفی بر روی عملکرد پیزوالکتریک جهت بررسی اثر ضخامت الیه

های متفاوت الکتروریسی شد ها با ضخامتحسگرهای تولید شده، این نمونه

تایج و در نهایت به روش توضیح داده شده مورد  ارزیابی قرار گرفت. ن

بنابر نتایج به دست  آورده شده است. «2 جدول»مربوط به این آزمون در 

میزان ولتاژ خروجی و در  ،ی اولیهبرابر الیه 9آمده با افزایش ضخامت تا 

یابد. شایان ذکر است پارامتر ضخامت نتیجه حساسیت حسگرها افزایش می

 باشد.در حسگر دارای مقدار بهینه می

 

 

 

 

 

 

 . ارزیابی اثر افزودن نانوذرات فلزی3،3،5
مون مورد آز PVDFدر این پژوهش بررسی این اثر تنها برای فیلم پلیمری 

 نشان داده شده است. «9 جدول»قرار گرفته است که نتایج آن در 

 

ولتاژ خروجی 

(mV) 

نیروی اعمالی 

(N) 

 ضخامت الیه 

(µm) 

 نوع الیه فعال

4/2  6/11 یفیلم پلیمر 92   

1/2  6/11 یالیه نانولیف 92   

 ولتاژ خروجی

 (mV) 

نیروی اعمالی 

(N) 

 ضخامت الیه

(µm) 

24/1 6/11 22 

7/1 6/11 42 

2/1 6/11 62 

جی ولتاژ خرو

(mV) 

نیروی اعمالی 

(N) 

 ضخامت الیه

(µm) 

 فعال نوع الیه

 خالص PVDFفیلم  92 6/11 4/2

همراه   PVDFفیلم  92 6/11 7/7

 نانوذرات فلزی

 PVDFی نانولیفی (: مقایسه خواص پیزوالکتریک فیلم والیه1جدول)

 

با  PVDFی نانولیفیالیهپیزوالکتریک  (: مقایسه خواص2جدول)

 های متفاوتضخامت

 

خالص و ترکیب  PVDF(: مقایسه خواص پیزوالکتریک فیلم 3جدول)

 شده با نانوذرات فلزی
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ی این است که افزودن نانوذرات نتایج حاصل از این بخش نشان دهنده

سبب افزایش میزان ولتاژ خروجی و در نهایت منجر  PVDFفلزی به پلیمر 

شود. نانوذرات فلزی بهبود خواص پیزوالکتریک و حساسیت حسگر می به

ی خواص پیزوالکتریک در کنندهکه تعیین βدر افزایش میزان حالت بلوری 

کنند. بنابراین در مقایسه با ثری را ایفا میؤباشد، نقش ممی PVDFپلیمر 

ای که حاوی نانوذرات است از عملکرد فیلم پلیمری خالص، الیه

 تری برخوردار است.الکتریک مناسبپیزو

 گیرینتیجه .6

به کمک  %22با غلظت پلیمری  PVDFی نانولیفی در این پژوهش الیه 

های متفاوت در شرایط بهینه به همراه فیلم فرایند الکتروریسی و با ضخامت

به منظور تولید حسگر و بررسی خواص پیزوالکتریک آن تولید شد.  یپلیمر

ی به محلول پلیمر افزوده شد و الیه سنتز شده، ات فلزیدرگام بعدی نانوذر

نانولیفی متشکل از نانوالیاف کامپوزیت شده با نانوذرات فلزی در شرایط 

و تصاویر تهیه شده با  SEMالکتروریسی متفاوت تهیه شد. تصاویر 

میکروسکوپ دیجیتال نشان دادند که شرایط بهینه انتخاب شده برای 

ی نانولیفی یکنواخت متشکل از نانوالیاف تولید الیه الکتروریسی منجر به

چنین افزودن نانوذرات فلزی به محلول شده است. هم عیب ساختاریبدون 

شود. نتایج پلیمر سبب کاهش قطر و افزایش سطح مخصوص نانوالیاف می

 PVDFدر نانوالیاف  βنیز افزایش حالت بلوری  FTIRاصل از آنالیز ح

ی چنین افزایش این حالت بلوری در الیهشده از آن و همنسبت به فیلم تهیه 

ی نانولیفی خالص نانولیفی کامپوزیت شده با نانوذرات فلزی نسبت به الیه

نیز  oscilloscopeهای انجام شده با دستگاه آن را به اثبات رساند. آزمون

لیفی نانو یید کرده و ولتاژ خروجی از الیهأرا ت FTIRنتایج حاصل از آنالیز 

PVDF نشان داد که این امر نیز به دلیل  نسبی در مقایسه با فیلم آن افزایش

ی نانولیفی نسبت به فیلم پلیمری است تر در الیهبیش βوجود حالت بلوری 

که این خود به علت افزایش کشش نانوالیاف ناشی از میدان الکتریکی در 

رزیابی خواص باشد. به عالوه، نتایج احین فرایند الکتروریسی می

ی بهبود عملکرد پیزوالکتریک حسگر تولید شده با  دهندهپیزوالکتریک، نشان

-فیلم حاوی نانوذرات فلزی در مقایسه با فیلم خالص آن بود. در نهایت می

توان گفت بهبود عملکرد پیزوالکتریک حسگرهای تولید شده از پلیمر 

PVDF د حساسیت گام مهمی جهت پیشرفت منسوجات هوشمند و بهبو

پزشکی های مختلف کاربردی از جمله زمینهحسگرهای مورد استفاده در 

 باشد.می

 منابع
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ولتاژ خروجی 

(mV) 

 

نیروی اعمالی 

(N) 

 

 ضخامت الیه

(µm) 

 

 نوع الیه

 فعال

 

 شماره

 سگرح

 

 1 خالص PVDFفیلم  92 6/11 4/1

8/8 6/11 92 
همراه  PVDFفیلم 

 نانوذرات فلزی
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