مطالعه ویژگیهای ساختاری ،نوری و حسگری گازی نانوذرات
اکسیدقلع آالییده با آهن ،سنتز شده به روش مایکروویو
*

سوسن منصوری ،محمدرضا فدوی اسالم
دانشکده فیزیک ،دانشگاه دامغان ،دامغان ،سمنان ،ایران

چکیده :در این پژوهش نانوذرات نیمرسانای اکسیدقلع آالییده با آهن با نسبت مولی آهن به قلع  2 ،۱ ،0و  ۳درصد به روش
مایکروویو سنتز شدند .ساختار بلوری ،ریختشناسی سطح ،پیوندهای شیمیایی و ویژگیهای نوری نمونهها بهوسیله پراشسنج
پرتوایکس ) ،(XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی اثر میدان ) ،(FESEMطیفسنج تبدیل فوریه فروسرخ ) (FTIRو طیفسنجی )(UV-vis
مطالعه شده است .آنالیز عنصرها بهوسیله طیفسنجی پراکندگی انرژی پرتوایکس ) (EDAXانجام شد .نتیجههای پراش پرتوایکس
نشان داد که نمونهها بسبلور بوده و دارای قلههای ارجح مربوط به صفحات (،)۳۱0( ،)002( ،)220( ،)2۱۱( ،)200( ،)۱0۱( ،)۱۱0
( )۱۱2و ( )۳0۱فاز  SnO2با ساختار چهارگوشه روتیل هستند .افزایش تراکم ناخالصی آهن از صفر به سه درصد ،سبب کاهش اندازه
متوسط نانوبلورکها از  2۳/5۳به  ،۱۱/0۳ nmکاهش اندازه دانهها از  ۳7به  28 nmو افزایش حجم سلول واحد از  70/6۱به 7۱/40
و گاف نوری از  ۳/۱۳به  4/2 eVمیشود .نتیجههای آنالیز  FTIRپیوند  SnO2را در نمونهها تأیید میکند .بررسی ویژگیهای حسگری
گاز اتانول بهوسیله نمونهها نشان داد که زمان پاسخ حسگرها در گستره  ۱5/75تا  ۳8/85 sهست .حسگر ساختهشده با نانوذرات با
تراکم یک درصد آهن شرایط بهینه حسگری را از خود نشان داد.
واژگان کلیدی :نانوذرات اکسیدقلع ،ناخالصی آهن ،مایکروویو ،حسگری گازی ،اتانول

* m.r.fadavieslam@du.ac.ir

 -۱مقدمه
در دهههای اخیر بهکارگیری حسگرهای گازی مبتنیبر نیمرساناهای
اکسیدفلزی مانند ZnO ،Fe2O3 ،Cr2O3 ،NiO ،WO3 ،SnO2
بهطور گسترده موردتوجه قرارگرفتهاند [ ۱تا  .]5مزایای این حسگرها
ساخت ارزان ،قابلیت کوچکسازی ،قابلاعتماد بودن ،کارایی ساده،
مصرف انرژی پایین ،حساسیت باال و قابلیت آشکارسازی گونههای
متفاوت گازها هستند [ 6 ،4تا  .]8حسگر گازی بر پایه SnO2
پایداری مناسب و کاربردهای عملی متنوعی دارد [.]۹
اکسیدقلع یک نیمرسانای نوع  nبا گاف نواری پهن و پایدار
 ۳/6 eVدر  ۳00kو انرژی پیوند اکسیتونی  0/1 eVاست [ ۳ ،۱و .]4
۳۳

این ترکیب بهدلیل ویژگیهای خاص از جمله پایداری شیمیایی،
فیزیکی و حرارتی ،عدم سمیت ،تحرکپذیری باالی الکترونها و
کارایی در گستره وسیع دمایی ،گزینه مناسبی برای کاربردهای
حسگری گازی است [ ۳و  .]4اصول کار حسگر گازی مقاومتی
اکسیدقلع براساس برهمکنش سطح حسگر و گاز و تغییر حاملین
بار ناشی از آن است [ 4و  .]6از آنجا که ویژگی نانو مواد کامل
به ریختشناسی آنها وابسته است ،حساسیت حسگر میتواند
بهوسیله اندازه ریزساختار ذرات و آالیش آنها ،تحت تأثیر قرار گیرد
[ 4و  .]6با آالیش کردن میتوان حساسیت ،سرعت پاسخدهی،
پایداری مکانیکی و شیمیایی و گزینشپذیری حسگرها را افزایش
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تاریخ دریافت ۱۳۹۹/2/20:
تاریخ پذیرش ۱۳۹۹/8/۱7 :

داد [ .]5برای بهبود حساسیت حسگری  SnO2آن را با عناصر
 Mn ،Ce ،Co ،Alو  Znآالیش دادهاند [.]7
با استفاده از حسگرهای مقاومتی گازی بر پایه نیمرساناهای
اکسیدفلزی میتوان بسیاری از گازهای سمی و یا اشتعالپذیر
ازجمله مونوکسید کربن ،خانواده الکلها ،هیدروژن و برخی از
گازهای ساده و مرکب را آشکارسازی کرد [.]۱0
اتانول یک مایع بیرنگ ،قابل اشتعال و فرار است که کاربردهای
گستردهای در داروسازی ،صنایع شیمیایی ،بهداشتی و آرایشی دارد
[ ۱۱و  .]۱2حسگر گاز اتانول در حوزههای زیستپزشکی ،شیمیایی،
کنترل کیفیت مواد غذایی و نظارت زیستمحیطی موردنیاز است [.]۱۱
ضرورت حسگری گاز اتانول بهدلیل اثرهای مخرب تنفسی و
سرطانزایی آن در غلظتهای بیشتر از حد آستانه است [.]۱۳
اکسیدقلع برای حسگری اتانول مناسب است و با آالیش میتوان
ویژگیهای حسگری آن را بهبود بخشید [ ۱2و  .]۱۳در این
راستا هدف این پژوهش سنتز و آالیش نانوذرات اکسیدقلع با آهن
به روش مایکروویو و ارزیابی ویژگیهای حسگری گاز اتانول
بهوسیله آنها است.

در دستگاه سانتریفیوژ در شرایط  4000دور بر دقیقه به مدت پنج
دقیقه قرار داده و سپس بهوسیله آون به مدت  ۱2ساعت در دمای
 80درجه خشک شدند .درنهایت پودرها در دمای  600درجه
سانتیگراد باز پخت شدند.
برای تعیین ساختار بلوری از دستگاه پراش پرتوایکس مدل
 D8 ADVANCE-BRUKER D8استفاده شد .برای مطالعه
ریختشناسی سطح و آنالیز عنصری میکروسکوپ الکترونی
روبشی اثر میدان مدل  TESCAN MIRA3بهکار گرفته شد.
بهمنظور بررسی ویژگیهای نوری از نورسنج دوگانه فرابنفش-
مریی مدل  LAMBADA25استفاده شد .برای مطالعه
گروههای عاملی نمونهها از تبدیل دستگاه فوریه فروسرخ مدل
 RXLاستفاده شد .بهمنظور مطالعه ویژگیهای حسگری
نانوذرات به روش مقاومتی ،الکترودهای طال روی زیرالیه
شیشهای به روش تبخیر حرارتی الیهنشانی شدند .سپس نانوذرات
حلشده در اتانول روی الکترودها بهوسیله سمپلر چکانده شد و
الیههای نازکی از نانوذرات بر روی الکترودهای طال تشکیل شد.
با قرار دادن نمونهها در داخل دستگاه حسگری ،مقاومت الیهها
در شرایط گوناگون حسگری ارزیابی شد.

 -2روش آزمایش
در این پژوهش از کلرید قلع پنج آبه ) (SnCl4.5H2Oبهعنوان
ماده مولد ،نیتراتآهن ) (FeN3O9.9H2Oبهعنوان ناخالصی،
پلیوانیل پی رولیدن ) (PVPبهعنوان عامل کنترلکننده شکل
ذرات و اتانول بهعنوان حالل استفاده شد .نخست  50میلیلیتر
محلول  0/۱موالر کلرید قلع تهیه شد .افزونبر آن  0/05 gپلی
وانیل پی رولیدن در  50میلیلیتر اتانول بهطور جداگانه حل شد.
محلول  PVPبهآرامی به محلول اولیه افزوده شد و به مدت ۱5
دقیقه با همزن مغناطیسی همزده شد .در این مرحله آمونیاک
( )NH3بهعنوان عامل رسوب به محلول افزوده شد تا pH
محلول به هشت برسد .با هدف مطالعه و بررسی تأثیر آالیش
نانوذرات با آهن ،نیتراتآهن با نسبت غلظت آهن به قلع مساوی
یک ،دو و سه درصد مولی به آن افزوده شد .نمونههای خالص و
با ناخالصی یک ،دو و سه درصد بهترتیب  S2 ،S۱ ،Soو S۳
نامگذاری شدند .در ادامه محلولهای نهایی به مدت  ۹دقیقه در
توان  ۳00Wتحت تابش مایکروویو با فرکانس  2450MHzقرار
داده شدند .پس از تابشدهی با هدف جداسازی نانوپودرها آنها را
34

 -۳نتیجهها و بحث
 -۱-۳ویژگیهای ساختاری
شکل ( )۱طیفهای مقایسهای  XRDنمونههای سنتز شده را نشان
میدهد .نتیجههای پراش پرتوایکس نشان میدهند که نمونهها دارای
قلههای مربوط به صفحات (،)220( ،)2۱۱( ،)200( ،)۱0۱( ،)۱۱0
( )۱۱2( ،)۳۱0( ،)002و ( )۳0۱فاز  SnO2با ساختار چهارگوشه روتیل
مطابق با کارت استاندارد  JCPDS card: 41-1445مربوط به گروه
 a = 4/7۳8و
فضایی  P42/mnmبا ثابتهای شبکه
 c =۳/۱87هستند [ ۱4تا  .]۱7افزونبر آن در تمام نمونهها
بیشترین شدت قله مربوط به صفحه ( )۱۱0است [ ۱4تا  .]۱6در
طیفهای  XRDقلههای مربوط به آهن ،اکسیدهای آهن و یا
فازهای دوتایی آهن و قلع مشاهده نشد [ ۱4تا  ۱6و .]۱8
نتیجههای  XRDنشان داد که  Fe+3بهطور سیستماتیک جانشین
 Sn+4در ساختار  SnO2شده است بدون آنکه ساختار روتیل را
تغییر دهد که میتواند به این دلیل باشد که شعاع  Fe+3برابر با
 0/8آنگستروم و  Sn+4برابر  0/74آنگستروم است [ ۱7 ،۱5 ،۱4و  .]۱8با
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افزایش تراکم آهن شدت قلهها کاهش و پهنای آنها افزایش
یافت که میتوان آن را به جانشانی  Fe+3در شبکه میزبان نسبت
داد [ ۱8 ،۱5 ،۱4و .]۱۹
اندازه نانو بلورکها از رابطهی شرر [:]20
()1

بهدست آمد که در آن  k=0/۹4و  βپهنا در نیمه شدت قله
) (FWHMو  θزاویه پراش قله ارجح است .نتیجههای
محاسبههای اندازه بلورکها در جدول ( )۱ارائهشده است .مطالعه
نتیجههای ارائهشده در جدول ( )۱نشان میدهد که اندازه
نانوبلورکها با افزایش تراکم آهن کاهشیافته است [ ۱6تا .]۱۹
جدول  :۱مشخصات ساختاری برآمده از آنالیز  XRDنمونهها

شکل  :۱مقایسه طیفهای پراش پرتوایکس نمونههای  SnO2:Feبهصورت
تابعی از مقدار ناخالصی
جدول  :2مشخصات شبکه برآمده از آنالیز  XRDنمونهها

میکروکرنش ناشی از تغییر شکل شبکه و اندازهی نانو بلورکها از
رابطه هالدر واگنر [:]2۳
()3

ثابتهای شبکه در ساختار چهارگوشه با استفاده از رابطه زیر
بهدست میآیند [:]2۱

()4

()2

که در آن  dبا استفاده از رابطه براگ:
محاسبه میشود .ثابتهای شبکه محاسبهشده در جدول ()2
ارائهشده است .مطالعه این نتیجهها نشان میدهند که بهطورکلی
حجم سلول واحد با افزایش تراکم آهن افزایشیافته است [ ۱۹و .]22
35

بهدست آمد .که در آن 𝐿𝛽 و 𝐺𝛽 بهترتیب پهنشدگی وابسته به
توزیعهای لورنتسی و گاوسی هستند .در روش هالدر واگنر ،اندازه
) و میکروکرنش شبکه از رابطه زیر بهدست میآید:
بلورک (

که در آن  ɛمیکروکرنش،

و

هستند .در این روش نمودار تغییرات
مربوط به شدیدترین قلههای صفحات
برحسب
رسم میشود .اندازه بلورکها از معکوس کردن شیب برازش خطی
و میکروکرنش از ریشه عرض از مبدأ بهدست آمده است (شکل )2
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و نتیجههای آن در جدول ( )۱ارائهشده است .این نتیجهها نشان
میدهند که اندازه دانهها با افزایش تراکم آهن کاهشیافته است
[ .]۱5کرنشهای شبکهای سبب کاهش و یا افزایش فاصله بین
صفحات بلوری میشوند .عالمت مثبت کرنش نشان میدهد که
ساختار در معرض کرنش کششی قرار گرفته است.

تصویرهای  FE-SEMنمونهها در شکل ( )۳نشان دادهشده است.
مطالعه این شکل نشان میدهد که ریخت نمونهها بهتقریب
دانهای است .متوسط اندازه دانهها برای نمونههای  S2 ،S1 ،Soو
 S۳بهترتیب  2۹ ،۳۱ ،۳7و  28نانومتر هستند.

شکل  :۳تصویرهای  FESEMنمونههای (الف) خالص( ،ب) ( ،%۱ج)  %2و (د)
 %۳ناخالصی آهن.

نتیجههای آنالیز عنصری  EDAXنانوذرات در جدول ()۳
ارائهشده است .افزونبر آن طیف  EDAXنمونه  S۳در شکل ()4
ارائهشده است .حضور ناخالصی آهن در شکل ( )4مشاهده میشود.
جدول  :۳نتیجههای آنالیز عنصری EDAX

نمونههای (الف) خالص،
برحسب
شکل  :2نمودار تغییرات
(ب) ( ،%۱ج)  %2و (د)  %۳ناخالصی آهن.
36

شکل  :4طیف  EDAXبرای نمونه با نسبت ناخالصی آهن به قلع %۳
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طیفسنجی تبدیل فوریه فروسرخ ) (FTIRفن مناسبی برای
بررسی حضور گروههای  OHو سایر گونههای آلی و معدنی
است .طیف  FTIRنانوذرات در شکل ( )5نشان دادهشده است.
قلههای مشاهدهشده در حدود  ۳4۳0 cm-۱مربوط به پیوندهای
هیدروژنی ارتعاشات کششی  O-Hمولکول آب است ،که احتماالً
بهدلیل جذب آب بهوسیله  SnO2از محیط است [ 24 ،2۱ ،۱5و .]25
شدت این قلهها با افزایش آهن بهطور جزیی افزایشیافته است [.]۱5
-۱
قلهها در حدود  2۳56 cmبنا به احتمال بهدلیل جذب CO2
محیط است [ .]24بهدلیل ارتعاشات خمش  O-Hکه مربوط به
آب باقیمانده در  KBrاست ،قلههایی در حدود ۱640 cm-۱
مشاهده میشود [ 24 ،2۱تا  .]26در حدود  ۱057 cm-۱قلههایی
مربوط به تغییر شکل آمونیاک وجود دارند [ .]2۱قلههایی نیز در
-۱
حدود  670 cmمشاهده میشوند که تشکیل فاز بلوری SnO2
را تأیید میکند [ ۱5و  ،]25که مربوط به کشش نامتقارن O-Sn-O
در  SnO2است [ 25تا  .]27این قلهها از تراکم گروههای
هیدروکسیل تشکیل میشوند [ .]2۱نتیجههای آنالیز FTIR
تشکیل اکسیدقلع و جانشانی آهن در شبکه میزبان را تأیید
میکند.
 -2-۳ویژگیهای نوری
تعیین گاف انرژی (مستقیم) براساس رابطه تاوک [:]28

شکل  :6نمودارهای

()5

و محاسبه شیب نمودار
برحسب
با رسم نمودار
مقدار گاف نوری بهدست آمده است (شکل  .)6مطالعه نتیجهها
نشان میدهد که با افزایش ناخالصی گاف نوری افزایش مییابد.
رفتار افزایشی گاف نوری با افزایش تراکم ناخالصی به اثر
محدودیت کوانتومی نسبت داده میشود ،بهطوریکه کاهش اندازه
نانو بلورکها و دانهها سبب افزایش گاف نوری میشود [.]24
همچنین ،این رفتار را میتوان به اثر بریشتان موس نیز نسبت
داد ،زیرا افزایش تراکم آهن سبب ازدیاد تراکم حاملهای دهنده و
جابهجایی سطح فرمی به سمت لبه نوار رسانش میشود که گاف
نواری را افزایش میدهد [ .]22افزون بر اینها با افزایش تراکم
آهن بلورینگی نانوذرات کاهش مییابد که سبب افزایش گاف
میشود.
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شکل  :5طیف مقایسهای  FTIRنمونههای  S2،S1 ،Soو S3

نمونههای  SnO2:Feبهصورت
برحسب
تابعی از مقدار ناخالصی آهن.

 -3-3ویژگی حسگری گازی اتانول
حسگری گازی اتانول بر پایه واکنش شیمیایی بین سطح حسگر
اکسیدقلع و مولکولهای گاز اتانول است که سبب تغییر مقاومت
الکتریکی حسگر میشود .هنگامیکه اکسیدقلع در اتمسفر هوا
قرار دارد ،مولکولهای اکسیژن با جذب الکترونها باند رسانش
شده و در سطح دانههای
اکسیدقلع تبدیل به  ،و
اکسیدقلع جذب میشوند .این فرایند منجر به تشکیل الیه بار بر
سطح دانهها میشود که سبب افزایش سد پتانسیل و مقاومت
الکتریکی آنها میشوند .با قرار گرفتن حسگر در اتمسفر گاز
اتانول یونهای اکسیژن با مولکولهای اتانول واکنش میدهند و
الکترونهای به دام افتاده بهوسیله  CO2و  H2Oآزاد میشوند و
به باند رسانش اکسیدقلع تزریق میشوند ،این فرایند باعث کاهش
سد پتانسیل و مقاومت الکتریکی میشود [ 2۹ ،۹و .]۳0
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براساس مکانیسم حسگری کنترل ساختار بلوری ،اندازه دانهها و
ریختشناسی نانوذرات اکسیدقلع نقش اساسی در جذب اکسیژن
دارد [ ۹و  .]2۹بهطوریکه کاهش اندازه نانو بلورکها و دانهها
باعث افزایش سطح مؤثر و جذب بیشتر اکسیژن و بهبود خواص
حسگری میشوند [ ۹و .]۳۱
بررسی ویژگیهای حسگری گاز اتانول براساس تغییرات مقاومت
حسگرها در حضور گاز اتانول با غلظت  2000 ppmو در دمای
کاری  ۳00oCبررسی شد .پاسخ حسگر بهصورت [:]۳0
تعریف میشود که در آن  Raو  Rgبهترتیب مقاومت حسگر در
اتمسفر هوا و اتانول است .زمان پاسخ ) (tresمدتزمانی است که
مقاومت حسگر به  %۹0مقدار آن در اتمسفر گاز میرسد و زمان
بازیابی ) (trecمدتزمانی است که مقاومت حسگر به  %۹0مقدار
آن در اتمسفر هوا میرسد [ .]۳0منحنی تغییرات پاسخ حسگری
حسگرها برحسب زمان در شکل ( )7و نتیجههای آن در جدول
( )4ارائهشده است .مطالعه شکل ( )7و نتیجههای حسگری
نشاندهنده تغییر مقاومت حسگرها در اتمسفر گاز اتانول بهدلیل
واکنش حسگر با گاز است .افزون بر این نشان میدهد که زمان
پاسخ حسگرها با افزایش تراکم ناخالص آهن روند کاهشی-
افزایشی دارد .نتیجههای مشخصهیابی  XRDو تصویرهای FESEM
نشان میدهند که با افزایش تراکم آهن اندازه نانو بلورکها
کاهش مییابد و انتظار داریم زمان پاسخ کاهش یابد [ ،]۳2از
طرفی دیگر با افزایش تراکم آهن بلورینگی کاهش و گاف نوری
افزایش مییابد که میتوانند سبب افزایش زمان پاسخ شوند.
بنابراین ،مشاهده میشود نمونه با تراکم نسبت آهن به قلع %۱
شرایط بهینه حسگری را دارد.
جدول  :4نتیجههای حسگری برآمده از مشخصه یابی حسگرها بر پایه نمونههای
سنتز شده.

شکل  :7نمودارهای تغییرات پاسخ برحسب زمان حسگرها بر پایه نانوذرات
اکسیدقلع (الف) خالص( ،ب) ( ،%۱ج)  %2و (د)  %۳ناخالصی آهن.
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Study of structural, optical and gas sensor
properties, tin oxide nanoparticles doped with iron
synthesized by microwave method
S.Mansoori, M.R. Fadavieslam*
School of Physics, Damghan University, Damghan

Abstract: In this study, iron-doped tin oxide semiconductor nanoparticles with an iron to tin mole ratio of 0, 1, 2
and 3% synthesized by microwave method. The crystal structure, surface morphology, chemical bonds, and
optical properties of the samples were studied by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron
microscope (FESEM), infrared fourier transform spectroscopy (FTIR), and UV–Vis spectroscopy. Elements analysis
was performed by EDAX. The X-ray diffraction results showed that the samples were polycrystalline, and have
the preferred peaks of plates (110), (101), (200), (211), (220), (002), (310), (112), and (301) SnO2 phase with rutile
rectangular structure. Increasing the iron impurity density from zero to three percent causes the reducing average
size of nanocrystals from 23.53 to 11.03 nm, reducing grain size from 37 to 28 nm, and increasing unit cell
volume from 70.61 to 71.40
and the optical band gap from 3.3 to 4.2 eV. The results of FTIR analysis confirm
the SnO2 bond in the samples. Investigation of the sensing properties of ethanol gas by the samples showed that
the response time of the sensors is in the range of 15.75 to 38.85 s. The sensor made with nanoparticles with a
concentration of 1% iron exhibited optimum sensing conditions.
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