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 سنسور قابل حمل تشخیص چشمی هیدرازین
 هیدرازینچشمی تشخیص طالی عاملدار شده برای قابل حمل براساس جریان جانبی نانوذرات ساخت سنسور 

 
HN16-00580015 

 سهراب پارسافر
 رئیس اداره شیمی نیروگاه حرارتی بیستون 

  سنسور دهنده تشکیل مختلف های قسمت
 نشان زیر شکل در شماتیک صورت به

  است شده داده
 
 
 
 
 
 

 بخش های مختلف سازنده سنسور هیدرازین
 

 نتایج و یافته ها
  سنسور، تشخیص حد تعیین منظور به

 هیدرازین محلول از مختلفی های غلظت
 سنسور به قطره چند و تهیهpH<10>4  در

 داد نشان ها آزمایش تکرار .گردید اضافه
  می ppm 50 سنسور تشخیص حد که

 .باشد
 پذیری گزینش میزان بررسی منظور به

 که هایی آنیون از هایی نمونه سنسور،
 با  داشتند را هیدرازین با رقابت امکان
  قرار آزمایش مورد  ppm 800 غلظت

 T لکه بر اثر به قادر یک هیچ که .گرفتند
 .نبودند

 

 
  
 
 

 
 
 

 
سنسور در غلظت های مختلف هیدرازین جهت تعیین حد تصاویر 

 سنسورتشخیص و گزینش پذیری 
 :تحقیق نتیجه و پیام

 به نیاز بدون هیدرازین سریع تشخیص•
 پیچیده و قیمت گران تجهیزات

 بدون آلوده منابع شناسایی•
 آزمایشگاه به نمونه انتقال به نیاز 

 مقاله مقدمه
  قابل ،سریع های تکنیک از استفاده امروزه

  در باال صحت و دقت با و هزینه کم حمل،
 بخش سمی، ترکیبات و ها آالینده تشخیص

 داده اختصاص خود به را تحقیقات از مهمی
 قابل سنسور یک مطالعه، این در .است
   جانبی جریان تکنیک ی پایه بر حمل

Lateral Flow Assay شناسایی منظور به 
 آبی منابع در هیدرازین سمی ترکیب
 .است شده ساخته

 
 
 
 
 
 
 

تصویری از سنسور و چگونگی پاسخ آن به وجود  
 هیدرازین 

 
 تحقیق روش

 طالی نانوذرات از استفاده با سنسور این
 غشای روی بر که شده عاملدار

 که کند می ظاهر را هایی لکه نیتروسلولزی
 و Control Line (C) عنوان به لکه یک
 Test Line ( T ) عنوان به دیگر ی لکه

 عدم دهنده نشان T  لکه ظهور باشد می
 دلیل T  لکه ظهور عدم و هیدرازین حضور

   .باشد می هیدرازین وجود بر
 
 
 
 
 
 
 

مربوط به نانوذرات طالی   SEMو  TEMتصاویر 
 عاملدار شده
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