
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

 

  ساختارهاي اکسید رويمیکروساخت و مطالعه حسگر گاز سولفیدهیدروژن بر پایه 
 

  3؛ قاسم پور، رقیه1؛ مرتضی علی، عبداهللا2زاد، اعظم ؛ ایرجی1حسینی، زهراسادات
 گروه فیزیک دانشگاه الزهرا1

  صنعتی شریفه دانشگا فیزیک دانشکده2
  گروه انرژي هاي نو و محیط زیست، دانشکده علوم وفنون دانشگاه تهران 3

  
  چکیده

. استوانه اي افقی ساخته شدندبخار شیمیایی در کوره  فازانتقال  کاتالیست یا بافر به روشحضور  کوارتز بدون هاي روي زیرالیه بر ZnOاي میله  ساختارهاي
 در. نشان دادساختارهاي گل مانند  ومتصل بهم با قطر چند صد نانومتر يمیله هاي نسبتا عمودرا میکروساختار مورفولوژي  روبشی الکترونیتصاویر میکروسکوپ 
که حاکی از مناسب بودن نمونه ها براي حسگري گاز است مشاهده نقایص تهی جاي اکسیژن  حضور قابل مالحظهساختارهاي رشد داده شده  طیف فوتولومینسانس

در   300  ℃بیشینه در دماي حساسیت. بررسی شد درجه سانتیگراد 350الی  20در دماهاي  ppm 5با غلظت   گاز سولفیدهیدروژن آنها به حسگريخواص  .شد
در تماس با گاز که در نواحی اتصال اثر زیادي در تهی تغییر ضخامت الیه مدل  .دمدست آ به ثانیه  70و 55 ترتیب ه و بازگشت ب پاسخهاي  زمانو  5 حدود

  .  شده ئارابراي توصیف  مکانیزم حسگري گاز مقاومت الکتریکی کل می گذارد 
  

Fabrication and study of H2S gas sensor based on zinc oxide microstructures  
 
 

Abstract 
 

Thin film of ZnO microstructures was prepared on bare quartz substrates via vapor phase transport 
method(VPT)in a tubular horizontal furnace. Rather vertically aligned rods with diameters around a few 
hundred nm and flower-like structures were observed in SEM images. In the photoluminescence spectrum, high 
density of oxygen vacancy that confirms suitability of the samples for gas sensing was observed. Gas sensing 
properties of the grown structures to air diluted 5ppm H2S gas were investigated in the temperature range 20-
350 ℃. At 300℃ the highest sensitivity was obtained about 5 with response and recovery times 55 and 70 sec. 
respectively. The surface depletion model was used to describe the gas sensing mechanism. 
 
PACS No.(51) 
 

  قدمهم
 میباشد خورندهسمی و  به شدتهاي گاز سولفید هیدروژن یکی از

و  کنترل آن در صنایع مرتبط با تولید، استخراجشناسایی و  که
حد آستانه غلظت این . از طبیعی وصنایع غذائی مهم استنتقال گا

مرگ  سبب ppm250بیش ازغلظت هاي است که در  ppm10گاز 
به خصوص در  بنابراین آشکارسازي این گاز .]1[شخص می گردد

بر در سال هاي اخیر، مطالعات . بسیار مهم می باشد بخش صنعت

با استفاده ي این گاز در غلظت هاي کم آشکارساز روي
نسبت  دوبه دلیل وج اکسیدفلزي یک بعدينانوو ازساختارهاي

دهاي یاکس میاندر. افزایش یافته است سطح به حجم زیاد شان
متنوع علت امکان ساخت ساختارهاي به  ZnO؛ فلزي

، H2 ،NO2 ،O2 ،LPGوآشکارسازي موفق گازهاي مختلف مانند 
H2S براي ایجاد  .]2[است کرده جلبخودبه را توجه زیادي ...و

ده شده ه کار برب روشهاي متعددي ZnOیک بعدي ساختارهاي
یکی از ساده ترین  )VPT( 1فاز بخار روش انتقال که ]3[اند
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که منجر به تشکیل ساختارهاي  روش هاستاین  پرکاربردترینو
 حسگرهاي گازبراي ساخت  .]4[با کیفیت می شودوکنترل شده 

دي الکتریک  موادمعموالً الکتریکی  مقاومتمبتنی بر اندازه گیري 
. مناسب ترندبه عنوان زیر الیه  و کوارتز Al2O3 ،SiO2/Siازقبیل

رشد ساختارهاي اکسید روي   ،در این روش می دهد مقاالت نشان
الیه  ،کاتالیستهائی نظیر طال بر روي این زیر الیه ها بدون حضور 

امکان ) seed particles(و یا ذرات دانه بنديبافر اکسید روي 
می تواند منجر حضورکاتالیست در فصل مشترك ماا ].5[نیستپذیر
به عنوان یک شودو شدهرشد داده ساختارهاي  بهنفوذ موادبه 

همچنین  .]4[نمونه باشدبر خلوص  و تاثیر گذار چشمه آلودگی 
یک مرحله اضافی را وارد بندي استفاده از الیه بافر یا ذرات دانه 

به صرفه نمی  مقرون فرایند رشد می نماید که از نظر زمان و هزینه
  .باشد

  و گل مانند   میله ايدر این پژوهش ساختارهاي یک بعدي 
ZnO بخارشیمیایی فاز روي زیرالیه کوارتز به روش انتقال  بر

با تنظیم پارامترهاي  ،یا بافر و بدون استفاده از الیه کاتالیست
کیفیت و پس از بررسی مورفولوژي .ندشد ساخته رشدفراینددرثرمو

اندازه گیري  H2Sگازنمونه ها به  حسگريخواص ، این ساختارها
  .شدو توصیف 

  
  مراحل تجربی

 تودرتوفرایند رشد در یک کوره استوانه اي افقی با دو لوله کوارتز
درون لوله کوچکتر یک بوته کوارتز شامل مخلوطی از  .انجام شد

ز لوله و در مرک 1:1پودرهاي گرافیت و اکسیدروي با نسبت وزنی 
. از بوته قرار داده شد cm 2/16-5/15در فاصله زیرالیه کوارتز

دماي مرکز کوره . جاي گرفت بزرگسپس لوله کوچک داخل لوله 
℃با آهنگ 푚푖푛⁄20 رسید و به مدت یک ساعت در  1060℃دماي  به
اندازه به علت گرادیان محوري کوره، دماي . شد نگه داشته این دما 

در تمامی  .بود 810±5℃توسط ترموکوپل زیرالیهگیري شده 
به عنوان گاز در فشار اتمسفر گاز آرگون حرارت دادن و رشدمراحل 

اتمام فرایند پس از . جریان داشت ~sccm170حامل با آهنگ شارش
ساختار  .به طور طبیعی تا دماي اتاق سرد شدخاموش وکوره  رشد

روبشی  با میکروسکوپ الکترونی رشد داده شدههاي  نمونه

)Tescan MIRA II LMU MI0430976IR( مطالعه قرار مورد
در دماي اتاق با ) PL(فوتولومینسانساندازه گیري طیف . گرفت

و المپ زنون با ) CaryEclipse-Fluorescence(اسپکتروفوتومتر
براي اندازه . به عنوان چشمه تحریک انجام شد nm325طول موج

به (حسگري گاز، دو الکترود طال خواص  گیري هاي
با  تبخیر در خالروش به ) mm1و فاصله ~ nm400ضخامت

نمونه  سپس. نداستفاده از یک ماسک روي سطح نمونه ایجاد شد
قرار داده  است که به یک ترموکوپل و هیتر مجهز  اي  هپایبر روي 

در مدار اندازه گیري قرار ثابت و به طور سري با یک مقاومت  شد
اختالف پتانسیل  مقادیر ،V5تحت ولتاژ ثابت اعمال شده . گرفت

از طریق یک بر حسب زمان  ) VL(دو سر مقاومت سري با حسگر 
مقاومت دو سر  ثبت و با استفاده از رابطه زیرنرم افزاررایانه اي 

  :شدحسگر محاسبه 
)1( 푅 = ∗ 10	퐾Ω  

  بحث و نتایج
  مشخصه یابی -1
یکی از نمونه هاي ساخته  و مقطع از سطح SEMتصاویر  1شکل 

عمودبر بایتقر يها لهیم ریتصاو نیدر ا .شده را نمایش می دهد
گل مانند متشکل از  يکه متصل بهم اند و ساختارها هیرالیسطح ز

و طول nm20±270هاقطر آن نیانگیم. شود یم دهیها د لهیم نیا
  .دارند کرومتریم نیتا چند ییها

  

  
به  ساختارهاي رشد داده شدهو مقطع از سطح  SEMتصاویر :  1شکل
   VPTروش
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از آنجاییکه نقایص تهی جاي اکسیژن در خواص حسگري گاز 
به منظور تعیین  نمونه ها طیف فوتولومینسانس، نقش بسزایی دارد

نشان می  را نمونه PLطیف  2شکل . شد اندازه گیري این نقایص 
می  مشاهدهدر این طیف دو پیک باریک و یک پیک پهن . دهد
مربوط به  nm391درطول موج متمرکز پیک باریک اولیه  که شود

پیک باریک بعدي در  .]6[باشدمی) NBE( 2نزدیکگذار لبه نوار
nm440 به روي میانین)interstitial Zn(  نسبت داده می شود و

گسترده شده nm590تا  nm450از  پیک پهن که در ناحیه مرئی
تولید شده با تهی جاهاي حفره هاي ی است به بازترکیب تابش

پیک  .]7[ارتباط داده می شود اکسیژن یونیده شده یک بار منفی
که نمونه رشد داده شده از نشان می دهدناحیه مرئی  قوي تر در 

این بنابر .برخوردار استتهی جاي اکسیژن قابل مالحظه چگالی 
این نمونه ها  دو ویژگی مهم براي حسگري گاز که شامل وجود 

تماس با گاز زیاد و حضور تهی جاهاي اکسیژن قابل توجه سطح 
  .]8[را دارا می باشند

  طیف فوتولومینسانس اندازه گیري شده در دماي اتاق:  2شکل
  
  ار حسگري گازرفتبررسی -2

نمونه ها پس پاسخ می باشد  ppm 10با توجه به حد آستانه گاز که
با استفاده از  ppm5برابر غلظتگاز با به  از الیه نشانی الکترودها

غلظت مورد نظر با تزریق . شد اندازه گیري یک سیستم استاتیک
 حساسیت. به دست آمد لیتري 7مقدار مشخصی از گاز  به محفظه 

  :می شودمحاسبه 2از رابطه 
)2            (                                                푠 =  

R  مقاومت حسگر در هوا وR معرض گاز حسگر در  قاومتم
به عنوان زمان هاي موردنیاز  گشتزمان هاي پاسخ و باز. می باشد

تعریف می  برسد اش یمقدار نهای90٪به  اسیتحسبراي اینکه 
در مقدار بیشینهنمونه به دما با  بستگی حساسیت 3شکل . شوند
  . را نشان می دهد 300℃دماي 

  
 )℃(دما

  دما بهحساسیت  بستگیمنحنی :  3شکل
  

گشت پذیر است ازرفتار این حسگر در محدوده  دماهاي آزمایش ب
 بودن کاربرديو  عملکرد خوبگاز، که نشان دهنده جذب فیزیکی 

در حسگریک نمونه نوعی رفتار زمانی  4شکل .  این نمونه ها است
و پس از قطع گاز و تماس با  H2Sحین تماس با گاز رقیق شده 

و  55به ترتیب  بازگشتزمان هاي پاسخ و . می دهدنشان را وا ه
  . ثانیه اندازه گیري شدند 70

  
  )ثانیه(زمان 

با H2S رقیق شده  رفتار زمانی پاسخ حسگر با ورود و خروج گاز:  4شکل
  300℃در دماي  ppm5غلظت 
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براي توصیف  معموال در تماس با گازتهی تغییر خواص الیه مدل 
در سطح . هاي فلزي به کار برده می شوداکسید مکانیزم حسگري

با به دام اندازي الکترون هاي هاي اکسیژن  مولکولحسگر در هوا 
푂(جذب می شوندنوار هدایت در سطح از آزاد  (푎푑) ( و در

 .]9[دورنآوجود می ه تهی همراه با سد پتانسیل ب یک ناحیهنتیجه 
توسط رابطه زیر توصیف  گونه هاي اکسیژن جذب شدهواکنش گاز با 

  :]9[می شود
2퐻 푆(푔) + 3푂 (푎푑) ↔ 2퐻 푂(푔) + 2푆푂 (푔)+3훼. 푒  

)٣                                     (                                                  훼 = 1,2  
الکترون هاي به دام افتاده به نوار هدایت  در مجاورت گاز به طوریکه

ZnO و در نتیجه مقاومت حسگرکاهش می  برگردانده می شوند
شکل (در نمونه هاي ما که حاوي میله هاي بهم متصل است . یابد

مقاومت حسگر ساخته شده به صورت زیر تعریف می ) 5
  :]10[شود

푅 = 푅 exp	[−퐸 퐾 푇]⁄ + 푅 +푅  )4               (           
بین میله هاي متصل  انرژي پتانسیل سد Eaپیش عامل ثابت،푅جاییکه

 ،퐾  ثابت بولتزمن ،T ،دماي مطلق푅 مقاومت سطحی و푅   مقاومت
سبب کاهش کاهش پوشش اکسیژن در سطح  .حجم میله ها می باشند

اما چون  .دگردمی کاهش مقاومت سطحی میله ها  یعنیپهناي الیه تهی 
قطر میله و]8[پهناي الیه تهی براي اکسید روي در هوا از مرتبه طول دباي

تاثیر کمی بر پهناي الیه تهی ها خیلی بزرگتر از این پهنا است، تغییر 
بر عمدتا از این رو کاهش مقاومت حسگر ،میله ها دارد یمقاومت حجم
  .در اتصاالت می باشد مقاومتاساس کاهش 

  
  

 
  )ب(                                       )الف(

در اثر جذب و واجذب الیه تهی در سطح میله ها  تغییرات پهناي) الف: 5شکل 
سد انرژي پتانسیل در اتصاالت تغییر ) اکسیژن و نمودارهاي نوار انرژي آن ب

 . ]11[میله ها و نمودار نوار انرژي آنبین 

 
 
 

  
  نتیجه گیري

بر سطح  ZnOگل مانند  میله ايساختارهاي در این تحقیق، 
کوارتز ، بدون استفاده از الیه کاتالیست، الیه بافر یا  هاي زیرالیه

. ندشد به روش انتقال فاز بخار رشد داده بندي ذرات دانه
 زیادآنالیزطیف فوتولومینسانس ساختارهاي رشد داده شده چگالی 

رد را نشان تهی جاي اکسیژن که نقش مهمی در حسگري گاز دا
گاز  ppm 5به   ها حسگري نمونه خواصاندازه گیري . می دهد

H2S بیشینه . انجام شدبا روش استاتیک در دماهاي مختلف در هوا
و زمان هاي پاسخ و  5حدود ،  300 در دمايحساسیت 

نسبت سطح به  .به دست آمدند s70و  s55به ترتیب  بازگشت
در کنارچگالی قابل مالحظه زیاد و ساختار میله اي متصل حجم 

حسگري گاز  آنان را مناسب براياین نمونه ها، تهی جاي اکسیژن 
  .نمایدمی 

  
  ها مرجع

[1] S. M. Kanan, O. M. El-Kadri. I. A. Abu-Yousef and M. C. Kanan, 
sensors 9 (2009) 8158-8196. 

[2] D.Calestani, M. Zha, R. Mosca, A. Zappettini, M. C. Carotta, V. Di 

Natale and L.  Zanotti, Sens. Actuators B: Chem.144(2010) 472. 
[3] D. H. Liu, L. Liao, J. C. Li, H. X.Guo and Q. Fu, Materials Science 

and Engineering B 121(2005) 77-80. 
[4] H. Tang, J.C. Chang, Y. Shan, D. D. D. Ma, T. Y. Lui, J. A.  Zapien, C. 

S. Lee and S. T. Lee, J. Mater. Sci.44(2009) 563-571. 
[5] R. B. Saunders, E. McGlynn, M. Biswas and M. O. Henry, Thin Solid 
Films 518(2010) 4578-4581. 
[6] Q. Yang, K. Tang, J. Zuo and Y. Qian, Appl. Phys. A (2004)79 1847-

1851. 
[٧] A. B. Djurišicˊand Y. H. Leung, Small2(2006) 944-961. 
[٨] O. Lupan, V. V. Ursak, G. Chai, L. Chow, G. A. Emelchenko, I. M. 
Tiginyanu, A. N. Gruzintsevand  and A. N.  Redkin, Sens. Actuators B, 
Chem.144 (2010) 56. 
[٩] J. Kim  and K. Yong, J. Phys. Chem. C 115 (2011) 7218-7224. 
[١٠] N. Zhang, K. Yu, Q. Li , Z. Q. Zhu and Q. Wan, J. Appl. Phys. 103 
(2008) 104305.  
[١١] P. Feng, Q. Wan and H. Wang, Appl. Phys. Lett. 87 (2005) 213111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ١ Vapor phase transport 

2 near band edge 
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