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การศึกษาสมบัติการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอลของฟิ ล์มเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์
ทีเจือด้วยแพลเลเดียม
The Study of Hydrogen and Ethanol Sensing Properties of Pd-doped ZnO Sensor Films
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาแก๊สเซนเซอร์ (gas sensors) ทีประดิษฐ์จากสารกึงตัวนําโลหะออกไซด์ (metal oxide semiconductor) สําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน (H2) และ
เอทานอล (C2H5OH) โดยเลือกใช้อนุ ภาคซิ งก์ออกไซด์ และอนุ ภาคซิ งก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียม ใน
ปริ มาณ 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0 mol% ซึ งได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส (flame
spray pyrolysis : FSP) ในส่ วนของฟิ ล์มเซนเซอร์ เตรี ยมได้จากการนําส่ วนผสมระหว่างอนุ ภาคนาโนและ
สารละลายหนื ด (binder) ไปเคลือบแบบหมุนเหวียง (spin coating) ลงบนซับสเตรทอะลูมินาทีพิมพ์ลาย
อิเล็กโทรดด้วยทอง และทําการควบคุ มความหนาของฟิ ล์มเซนเซอร์ จากจํานวนครังของการสปิ นโคทติ ง
หลั ง จากนั น ทํา การทดสอบแก๊ ส ไฮโดรเจนและเอทานอล ภายใต้ อุ ณ หภู มิ ด ํา เนิ น การ (operating
temperature) 200-3500C เพือหาปริ มาณสารเจื อแพลเลเดี ยมและความหนาของฟิ ล์ม ทีเหมาะสมต่อการ
ตรวจวัดแก๊สทังสองชนิด โดยการเปรี ยบเทียบค่าสภาพความไว (sensitivity) ของเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์และ
เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียม ทีความหนาต่าง ๆ
จากผลการวิจยั พบว่า เซนเซอร์ ทีมีความหนาของชันฟิ ล์มน้อยทีสุ ดเท่ากับ 11 µm มีค่าการตอบสนองต่อแก๊สได้ดีทีสุ ด เมือเปรี ยบเทียบกับเซนเซอร์ ทีมีความหนาของชันฟิ ล์มเพิมขึน อีกทัง เมือพิจารณา
ปริ มาณของสารเจื อแพลเลเดี ยมต่อการตอบสนองของเซนเซอร์ พบว่า เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจื อด้วย
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แพลเลเดียมในปริ มาณ 0.75 mol% แสดงค่าสภาพความไวในการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอลได้
สู งทีสุ ด
คําสํ าคัญ : ซิ งก์ออกไซด์, เฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส, แก๊สเซนเซอร์
Abstract
In this research aimed to develop Hydrogen and Ethanol sensors which were fabricated from
metal oxide semiconductor. Pure ZnO and Palladium (Pd) doped ZnO nanoparticles containing 0.25, 0.50,
0.75 and 1.0 mol% of Pd were successfully synthesized by flame spray pyrolysis (FSP) for hydrogen and
ethanol sensing applications. The sensing films were fabricated by coating nanoparticles with organic
paste composed of terpineol and ethyl cellulose as a vehicle binder on Al2O3 substrate interdigitated with
gold electrodes. The film thicknesses were varied by controlling the numbers of coating. Moreover,
response time and sensitivity of these sensors towards hydrogen and ethanol were evaluated under
operating temperatures ranging from 200-350°C in dry air. Finally, the optimum amount of doping Pd and
film thickness were investigated.
The results showed that the minimum film thickness (11 µm) showed the highest sensitivity and
an optimal Pd concentration for H2 and C2H5OH sensing was found to be 0.75 mol%.
Keywords: Zinc Oxide, Flame Spray Pyrolysis (FSP), Gas Sensor
บทนํา
ตังแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ภาวะมลพิษทางอากาศยังคงเป็ นปั ญหาสําคัญของหลาย ๆ ประเทศ และ
มีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนื องควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ซึ งได้
ส่ งผลต่อปั ญหาสุ ขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง ผูป้ ฏิ บตั ิงานในโรงงานอุตสาหกรรมทีล้วนแต่มี
โอกาสทีจะสัมผัสกับแก๊สทีรัวไหลออกจากเครื องจักรต่าง ๆ เพือควบคุมการเผาไหม้และเพือควบคุมไม่ให้
โรงงาน เครื องจักรกล และรถยนต์ ปล่อยแก๊สออกมาปนเปื อนกับสิ งแวดล้อม จนเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์
อุปกรณ์ ทีใช้ในการตรวจวัดแก๊สจึงมี ความสําคัญอย่างมาก ในช่ วงระยะเวลาหลายปี ทีผ่านมา จึ งได้มีการ
คิดค้นและพัฒนาแก๊สเซนเซอร์ (gas sensor) ทีมี ขนาดเล็กและสะดวกต่อการพกพาขึน ในปั จจุบนั พบว่า
สารกึ งตัวนําโลหะออกไซด์ เป็ นวัสดุ ทีนิ ยมนํามาประดิ ษฐ์เป็ นแก๊สเซนเซอร์ กนั อย่างกว้างขวาง อาทิเช่ น
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ZnO, TiO2, SnO2, NiO และ CuO เป็ นต้น เนื องจากมีราคาถูก มีเวลาการตอบสนอง/คืนสภาพทีเร็ ว (fast
response/ recovery time) มีสภาพความไวแก๊สสู ง (high sensitivity) ใช้งานง่าย และมีความสามารถในการ
ตรวจวัดแก๊สปริ มาณมากๆ ได้ อย่างไรก็ตามแก๊สเซนเซอร์ ประเภทนี ยังคงต้องทําการพัฒนา และปรับปรุ ง
เพิมเติมอีกมาก เพือให้ได้แก๊สเซนเซอร์ ทีสามารถตรวจจับแก๊สได้ในกรณี ทีมีความเข้มข้นของแก๊สตํา ๆ มี
การตอบสนองต่ อแก๊ ส สู ง ขึ น ใช้เวลาเวลาการตอบสนอง/คื นสภาพที เร็ ว ขึ นกว่า เดิ ม และใช้อุณ หภู มิ ดําเนินการทีตําลง
ในงานวิจยั นี มี จุดมุ่ ง หมายเพื อศึ กษาสมบัติก ารตรวจวัดแก๊ ส แก๊ ส ไฮโดรเจนและเอทานอลของ
เซนเซอร์ สารกึงตัวนําโลหะออกไซด์ทีสร้างจากอนุภาคนาโนซิ งก์ออกไซด์ อีกทัง ได้เลือกใช้แพลเลเดียมมา
เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยคาดหวังว่าแพลเลเดียมจะสามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพของเซนเซอร์ ในการตอบสนอง
ต่อแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอล เนื องจากการศึกษาทีผ่านมา พบว่า ธาตุในกลุ่มโลหะมีตระกูลสามารถเพิม
ประสิ ทธิ ภาพของเซนเซอร์ ในการตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอลได้ดี นอกเหนื อจากนัน ได้
แปรค่าความหนาของฟิ ล์มเซนเซอร์ เพือหาความหนาของฟิ ล์มทีเหมาะสมทีส่ งผลให้เซนเซอร์ มีค่าสภาพความไวทีดีทีสุ ด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือสร้ างและพัฒนาอุปกรณ์ ตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอล โดยใช้ฟิล์มซิ งก์ออกไซด์
และฟิ ล์มซิ งก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียมในปริ มาณต่าง ๆ
2. เพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพและเปรี ยบเทียบค่าสภาพความไวต่อแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอลของ
ฟิ ล์มซิ งก์ออกไซด์และฟิ ล์มซิ งก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียม ทีความหนาของฟิ ล์มค่าต่าง ๆ
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นี เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลอง เพือศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอล
ของฟิ ล์มเซนเซอร์ โดยได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี
1. สร้ างแก๊สเซนเซอร์ ดว้ ยเทคนิ คการเคลื อบแบบหมุนเหวียง (spin coating) จากอนุ ภาคนาโนซิ ง ก์ออกไซด์และอนุ ภาคนาโนซิ ง ก์ออกไซด์ที เจื อด้วยแพลเลเดี ย ม ที อัตราส่ วนผสมต่า งๆ
ระหว่างร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 1.0 โดยโมล ทีได้จากการสังเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คเฟลมสเปรย์ไพ-
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โรลิซิส โดยควบคุมปั จจัยในการสร้างแก๊สเซนเซอร์ ให้เหมือนกัน ดังนี อัตราเร็ วในการเคลือบ
แบบหมุนเหวียง และอุณหภูมิในการเผาเซนเซอร์ เพือกําจัดสารยึดเหนียว
2. ศึกษาตัวแปรที ส่ งผลต่อสมบัติการตอบสนองต่อแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอลของเซนเซอร์
ดังนี ศึกษาผลของอุณหภูมิทีใช้ในการตรวจวัดแก๊ส ศึกษาผลของปริ มาณสารเจือแพลเลเดี ยม
และผลของปริ มาณความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอล
3. ศึกษาสมบัติของแก๊สเซนเซอร์ ดังนี ค่าสภาพความไว และอุณหภูมิดาํ เนินการ

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
กระบวนการในการตรวจวัดแก๊สสําหรับเซนเซอร์ สารกึงตัวนําโลหะออกไซด์ โดยทัวไปเกิดขึนได้ตาม
กระบวนการดังต่อไปนี
เริ มแรกแก๊สออกซิ เจนจะถู กดู ดซับบนผิวของฟิ ล์มโลหะออกไซด์ทีถู กให้ความร้ อนในอากาศ เมื อ
ออกซิ เจนทีซึ มซับอยูท่ ีผิวฟิ ล์มรับอิเล็กตรอนจากแถบพลังงานชันนํา (conduction band) ของฟิ ล์ม จะทําให้
เกิดออกซิ เจนไอออนประกอบไปด้วย O2-, O- และ O2- ส่ งผลให้ความเข้มข้นของอิเล็กตรอนในชันฟิ ล์มมี
ค่าลดลง จากกระบวนการดังกล่าวทําให้ค่าความต้านทานของสารกึ งตัวนําโลหะออกไซด์ชนิ ดเอ็น (n-type
semiconductor) มี ค่ า เพิมขึ น ในทางกลับกันค่า ความต้า นทานจะมี ค่าลดลง สําหรั บ สารกึ งตัวนําโลหะ
ออกไซด์ชนิ ดพี (p-type semiconductor) ในการตรวจวัดแก๊ส สามารถแบ่งประเภทของแก๊สออกได้เป็ น 2
กลุ่ มคื อ แก๊สที จะเกิ ดปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน (oxidizing gases) เช่ น ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ
ออกซิ เจน (O2) เป็ นต้น และแก๊สทีจะเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน (reducing gases) เช่น คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
ไฮโดรเจน (H2) ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) แอมโมเนี ย (NH3) เอทานอล(C2H5OH) และไฮโดรเจนซัลไฟด์
(H2S) เป็ นต้น
ค่าสภาพความไวต่อแก๊สของแก๊สเซนเซอร์ สําหรับสารกึงตัวนําโลหะออกไซด์ชนิ ดเอ็นและพีต่อ
แก๊สออกซิ ไดซ์ซิง จะเป็ นไปตามสมการที (1) และ (2) ตามลําดับ
SoxN =
SoxP =

Rog

(1)

Ra
Ra
Rog

(2)
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ค่ า ความต้า นทานไฟฟ้ าของเซนเซอร์ ที วัด ได้ เมื อเซนเซอร์ อ ยู่ใ นบริ เ วณที มี แ ก๊ ส

Ra

คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้ าของเซนเซอร์ ทีวัดได้ เมือเซนเซอร์ อยูใ่ นบริ เวณทีมีอากาศ

แห้ง (dry air)
สําหรั บค่าสภาพความไวต่อแก๊สของแก๊สเซนเซอร์ สารกึ งตัวนําโลหะออกไซด์ชนิ ดเอ็นและพีต่อ
แก๊สรี ดิวซิ ง จะเป็ นไปตามสมการที (3) และ (4) ตามลําดับ
S rdn =
S rdp =

Ra
Rrg

(3)

Rrg

(4)

Ra

เมือ Rrg คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้ าของเซนเซอร์ ทีวัดได้ เมือเซนเซอร์ อยูใ่ นบริ เวณทีมี reducing gas
และ

Ra

คือ ค่าความต้านทานไฟฟ้ าของเซนเซอร์ ทีวัดได้ เมือเซนเซอร์ อยูใ่ นบริ เวณทีมีอากาศแห้ง (dry air)
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
จากการศึกษาทีผ่านมาพบว่า ZnO เป็ นสารกึ งตัวนําโลหะออกไซด์ตวั หนึ งทีได้รับความสนใจใน

การนํามาประยุกต์ใช้เป็ นแก๊สเซนเซอร์ ดังเช่น ตัวอย่างของงานวิจยั ต่อไปนี
J X Wang และคณะ (2006) ได้เตรี ยมฟิ ล์มบางซิ งก์ออกไซด์ดว้ ยวิธีไฮโดรเทอร์ มอล (hydrothermal
method) สําหรับใช้ในการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจน พบว่า ฟิ ล์มมีการตอบสนองต่อแก๊สทีอุณหภูมิห้องได้ดี
และมีการตอบสนองดีทีสุ ดทีอุณหภูมิ 2500C โดยจํากัดความเข้มข้นของแก๊สเป็ น 20 ppm ต่อมาในปี 2008
Yu-Jin Chen และคณะ ได้เตรี ยมฟิ ล์มเซนเซอร์ ทีสร้ างจากท่อนาโนซิ งก์ออกไซด์ ด้วยวิธีโซโนเคมีคอล
(sonochemical method) เพือตรวจวัดเอทานอล ฟิ ล์มเซนเซอร์ ทีสร้ างขึนนี ให้ค่าสภาพความไวแก๊สสู ง ที
อุณหภูมิ 3000C โดยสามารถตรวจวัดแก๊สเอทานอลได้ทีความเข้มข้นตําถึง คือ 1 ppm
ในปี 2007 Chaikarn และคณะ ได้ทาํ การศึกษาผลของความหนาของฟิ ล์มต่อประสิ ทธิ ภาพของแก๊ส
เซนเซอร์ ZnO โดยใช้เทคนิ คดอกเตอร์ เบลด (doctor-blade technique) และทําการแปรค่าความหนาฟิ ล์ม
ซิ งก์ออกไซด์ ทังหมด 3 ความหนา คือ 5 10 และ 15 ไมโครเมตร โดยความหนาทีมีการตอบสนองและมี
ความไวต่อแก๊สเอทานอลดีทีสุ ดคือ 5 ไมโครเมตร ซึ งมีความหนาน้อยทีสุ ด อีกทังยังพบว่า การตอบสนองมี
ค่าลดลงเมือความหนาของฟิ ล์มเพิมขึน
คุ ณสมบัติของแก๊สเซนเซอร์ สามารถปรั บปรุ งให้ดีขึนได้ โดยการเจื อโลหะลงในเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ ดังเช่น ตัวอย่างงานวิจยั ดังต่อไปนี Rout CS และคณะ ได้เผยแพร่ งานวิจยั เกียวกับการตรวจวัดแก๊ส
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จากฟิ ล์มเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจือด้วย Mn และ Co ตามลําดับ เซนเซอร์ ดงั กล่าว มี การตรวจวัดแก๊ส
ไฮโดรเจนได้ดี โดยใช้เวลาในการตอบสนองและเวลาในการคืนสู่ สภาพเดิม ภายในเวลาทีน้อยกว่า 10 วินาที
ทีความเข้มข้นของแก๊สเป็ น 1,000 ppm ภายใต้อุณหภูมิดาํ เนิ นการ 1250C ในปี 2011 Q.G. Al-zaidi และคณะ
ได้เตรี ยมฟิ ล์มบางซิ งก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียม ด้วยเทคนิ คสเปรย์ไพโรลิซิสแบบเคมี (chemical spray
pyrolysis) บนซับสเตรทแก้ว เพือใช้เป็ นไฮโดรเจนเซนเซอร์ ผลการวิจยั พบว่า เซนเซอร์ ใช้เวลาในการ
ตอบสนองเพียง 2 ถึ ง 3 วินาที ซึ งมี ค่าการตอบสนองที ดี กว่าเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ในกรณี ทีไม่ได้เติ ม
สารเจือ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั งนี เป็ นการทดลองการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอลของฟิ ล์มเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์และซิ งก์ออกไซด์เจือด้วยแพลเลเดี ยม เพือเปรี ยบเทียบค่าสภาพความไวในการตรวจวัดแก๊สของ
เซนเซอร์ แต่ละตัวทีเกิดจากอิทธิ พลของปริ มาณสารเจือและความหนาของฟิ ล์ม
2. ขันตอนการวิจยั ซึ งแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ดังต่อไปนี
2.1. กระบวนการสังเคราะห์อนุภาคนาโนโดยเทคนิคเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิ งก์ออกไซด์และเจือด้วยโลหะมีตระกูล แพลเลเดียม (0.25-1.0 mol%)
ด้วยเทคนิคเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส โดยสารละลายผสมตังต้นเตรี ยมได้จากการนําสารละลายตังต้นชนิ ด Zinc
naphtenate (Aldrich, 8 wt%Zn) ผสมกับสารตังต้นสารเจือชนิ ด palladium (II) acetylacetonate (Aldrich,
99%Pd) แล้วนํามาละลายในตัวทําละลาย toluene (Lab-scan analytical science, 99.7%)/acetonitrile (Labscan analytical science, 99.7%) ในอัตราส่ วน 80:20 โดยปริ มาตร สารละลายผสมตังต้นจะถูกป้ อนเข้าไปใน
หัวฉี ด โดยปั‚ มไซริ นจ์ เพือควบคุ มให้อตั ราการไหลของสารละลายผสมมีค่าคงทีเป็ น 5 มิลลิ ลิตรต่อนาที
สารละลายผสมตังต้น บริ เ วณปลายหั ว ฉี ด จะถู ก ทํา ให้ ก ลายเป็ นละอองฝอย โดยแก๊ ส ออกซิ เ จน (O2
dispersion) ทีมีอตั ราการปล่อยเป็ น 5 ลิตรต่อนาที องค์ประกอบของเครื องมือทีใช้ในการสังเคราะห์ และ
ขันตอนการก่อตัวของอนุภาค แสดงดังรู ปที 1.
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รู ปที 1 ขันตอนการก่อตัวของอนุภาคนาโนซิ งก์ออกไซด์ และอนุภาคนาโนซิ งก์ออกไซด์ทีเจือด้วย
แพลเลเดียม ด้วยเทคนิคเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส
2.2. การเตรี ยมเซนเซอร์ และการทดสอบการตอบสนองของเซนเซอร์ ในการตรวจวัดแก๊ส
การเตรี ยมฟิ ล์มเซนเซอร์ ดว้ ยเทคนิคสปิ นโคทติง แสดงดั
แส งต่อไปนี
เตรี ยมสารผสมหนื ด โดยการผสมสารละลายตัวเชื อมประสาน (binder) กับอนุ ภาคซิ งก์ออกไซด์
บริ สุ ท ธิ„ หรื อ อนุ ภาคซิ ง ก์ออกไซด์ที เจื อด้วยแพลเลเดี ย ม นํา สารผสมหนื ดที เตรี ย มได้ไ ปสปิ
ป นโคทติ ง
โดยสารผสมหนื
สารผสมหนื ดจะถูกเคลือบแบบหมุนเหวียงลงบนซับสเตรทชนิ ดอะลูมินาพิมพ์ลายอิเล็กโทรดด้วยทอง
บริ สุทธิ„ ด้วยความเร็ วในการหมุนเป็ น 3,000 รอบต่อนาที สร้างเป็ นชันฟิ ล์มเพือใช้ในการตรวจวัดแก๊ส โดย
จะควบคุมความหนาของฟิ ล์มด้วยจํานวนครังของการสปิ นโคทติง กล่าวคือ ฟิ ล์มทีมีความหนาระดั
ความหนา บทีหนึ ง
(ความหนาน้อยทีสุ ด) ฟิ ล์มทีมีความหนาระดั
ามหนาระดับทีสอง(ความหนาปานกลาง)
สอง
และฟิ ล์มทีมีความหนาระดับที
สาม(ความหนามากทีสุ ด) ได้จากการสปิ นโคทติงจํานวน 1,2 และ 3 ครัง ตามลําดับ หลังจากนัน นําเซนเซอร์
ทีเตรี ยมได้ไปเผาทีอุณหภูมิ 450 0C เพือกําจัดสารยึดเหนียวออกไปก่อนทีจะทําการทดสอบแก๊ส
สําหรั บสารละลายตัวเชื อมประสาน เตรี ยมได้จากการผสมสารยึดเหนี ยวชนิ ดเอทิ ลเซลลู โลส
(Fluka, 30-70 mPa.s) กับตัวทําละลายสารยึดเหนี ยวชนิ ดแอลฟาเทอร์ ไพนี ออล (Aldrich, 90%) ด้วยเครื อง
กวนสาร (stirrer)
ในการทดสอบการตอบสนองต่
ดสอบการตอบสนองต่อแก๊ส จะทําการตรวจวัดแก๊สทีพิสัยการวัด (dynamic range) 1,50030,000 ppm สําหรับแก๊สไฮโดรเจน และ 50-2,000 ppm สําหรับเอทานอล ในงานวิจยั นีได้ทาํ การทดสอบ
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แก๊สในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 2000C-3500C ในขณะทีทําการทดสอบแก๊สจะใช้พิโคแอมมิ
แอมมิเตอร์ ในการวัดค่า
กระแสไฟฟ้ า ซึ งจะแสดงผลออกมาในรู ป แบบของการเปลี ยนแปลงความต้า นทานไฟฟ้
นทาน า(electrical
resistance) สําหรับช่วงของเวลาในการตอบสนองต่อแก๊ส ทีความเข้
ความเข้มข้นของแก๊สแต่ละค่าจะให้การปรับค่า
คงตัวรวมของความต้านทานในสภาวะที มีแก๊สเข้าทําปฏิ กิริยารวม 10 นาที และสภาวะในการกลั
และสภาวะในก
บคื นสู่
สภาพความต้านทานเริ มต้นรวม 25 นาที
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
รู ปที 2 และ 3 แสดงค่าสภาพความไวของเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีความหนาต่าง ๆ ในการตรวจวัด
แก๊สเอทานอล (200-2,000 ppm)) และ ไฮโดรเจน (2,500-30,000 ppm) ภายใต้อุณหภูมิดาํ เนิ นการ 3000C
ตามลําดับ จากผลการทดลอง พบว่า เมือความหนาของฟิ ล์มเซนเซอร์ เพิมขึน ค่าสภาพความไวจะมีค่าลดลง
ทุก ๆ ความเข้มข้นของแก๊สและอุณหภูมิดาํ เนิ นการ โดยฟิ ล์มเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีมีความหนาน้อยทีสุ ด
ให้ค่าสภาพความไวสู งทีสุ ด คือ เมือทําการตรวจวัดแก๊สเอทานอล จะมีค่าสภาพความไว
าพความไวเท่ากับ 30.8 ทีความ
เข้มข้นของแก๊ส 2,000 ppm และมีค่าเท่ากับ 8.74 เมือทําการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนทีความเข้มข้นของแก๊ส
30,000 ppm โดยเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ใช้เวลาในการตอบสนองต่อแก๊สเอทานอลและไฮโดรเจนเป็ น 66.9
และ 135 วินาที ตามลําดับ

รู ปที 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพความไวกับความเข้มข้นของแก๊สเอทานอลของ
เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีความหนาต่าง ๆ ภายใต้อุณหภูมิดาํ เนินการ 3000C
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รู ปที 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพความไวกับความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนของ
เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีความหนาต่าง ๆ ภายใต้อุณหภูมิดาํ เนินการ 3000C
ค่าสภาพความไวของเซนเซอร์ ต่อการตรวจวัดแก๊สเอทานอลทีความเข้มข้น 500 ppm ของฟิ ล์ม
เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์บริ สุทธิ„ และซิ งก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียม ทีความหนาของฟิ ล์มน้อยทีสุ ด แสดง
ดังรู ปที 4. พบว่า ทุก ๆ ภายใต้อุณหภูมิดาํ เนิ นการ เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียมในปริ มาณ
0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0 mol% มีค่าสภาพความไวสู งกว่ว่าเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์บริ สุทธิ„ และมีแนวโน้ม
เพิมขึ น เมื ออุ ณหภูมิดาํ เนิ นการเพิมขึ น อย่างไรก็ตาม จากความสัมพันธ์ ในรู ปที 4 สามารถสรุ ปได้ว่า
เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียมในปริ มาณ 0.75 mol% แสดงค่าสภาพความไวต่อการตรวจวัด
แก๊สเอทานอลได้สูงทีสุ ด ทุก ๆ อุณหภูมิดาํ เนินการ
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รู ปที 4 แสดงสภาพความไวของเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียมในปริ มาณ 0.25-1.0
mol% ทีความหนาของฟิ ล์มน้อยทีสุ ด ต่อแก๊สเอทานอล ทีความเข้มข้น 500 ppm และที
อุณหภูมิดาํ เนิ นการต่าง ๆ
3500
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0.75 mol% Pd-loaded ZnO
1.0 mol% Pd-loaded ZnO
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รู ปที 5 แสดงสภาพความไวของเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียมในปริ มาณ 0.25-1.0
mol% ทีความหนาของฟิ ล์มน้อยทีสุ ด ต่อแก๊สไฮโดรเจน ทีความเข้มข้น 5000 ppm และที
อุณหภูมิดาํ เนิ นการต่าง ๆ
รู ปที 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพความไวต่อแก๊สไฮโดรเจน ทีความเข้มข้น 5,000 ppm กับ
อุณหภูมิดาํ เนินการ ของเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์และซิ งก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดียม ทีความหนาของฟิ ล์ม
น้อยทีสุ ด พบว่า เซนเซอร์ ทีมีการเจือด้วยแพลเลเดี ยมในปริ มาณต่าง ๆ แสดงค่าสภาพความไวทีดีกว่า เมือ
เปรี ยบเทียบกับเซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์บริ สุทธิ„ เช่นเดียวกันกับในกรณี ของการตรวจวัดแก๊สเอทานอล พบว่า
ค่าสภาพความไวของเซนเซอร์ เพิมขึนเมือปริ มาณของสารเจือเพิมขึนจาก 0.25-0.75 mol% แต่จะมีค่าลดลง
เมือปริ มาณของสารเจือมีค่าเท่ากับ 1.0 mol% จากความสัมพันธ์ในรู ปที 5 แสดงให้เห็นว่า เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจื อด้วยแพลเลเดี ยมในปริ มาณ 0.75 mol% แสดงค่าสภาพความไวสู งทีสุ ด ทุก ๆ อุณหภูมิดําเนินการ โดยแต่ละตัวอย่างจะมีค่าสู งสุ ดทีอุณหูมิ 2500C ดังนัน สามารถสรุ ปได้วา่ เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์
ทีเจือแพลเลเดียมในปริ มาณ 0.75 mol% แสดงค่าสภาพความไวต่อการตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนได้ดีทีสุ ด
สรุ ปงานวิจัย
เทคนิคเฟลมสเปรย์ไพโรลิซิส เป็ นกระบวนการทีประสบผลสําเร็ จในการสังเคราะห์ผงนาโนซิ งก์ออกไซด์บริ สุทธิ„ และเจือด้วยแพลเลเดียม ในปริ มาณ 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0 mol% สําหรับการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการตรวจจับแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอล ทีความหนาของฟิ ล์ม ความเข้มข้นของแก๊สและ
อุณหภูมิดาํ เนินการ ค่าต่าง ๆ จากผลการวิจยั พบว่า เมือความหนาของฟิ ล์มเซนเซอร์ เพิมขึน ค่าสภาพความไว
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ในการตรวจวัดแก๊สของเซนเซอร์ มีค่าลดลง ทุก ๆ อุณหภูมิดาํ เนิ นการและความเข้มข้นของแก๊ส อีกทัง ยัง
พบว่า การเจือแพลเลเดี ยมในปริ มาณทีเหมาะสม สามารถเพิมประสิ ทธิ ภาพของฟิ ล์มซิ งก์ออกไซด์ในการ
ตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนและเอทานอล กล่าวโดยสรุ ป คือ เซนเซอร์ ซิงก์ออกไซด์ทีเจือด้วยแพลเลเดี ยมใน
ปริ มาณ 0.75 mol% ทีความหนาของฟิ ล์มน้อยทีสุ ด เป็ นเซนเซอร์ ทีแสดงค่าสภาพความไวในในการตรวจวัด
แก๊สไฮโดรเจนและเอทานอลได้ดีทีสุ ด สําหรับทุก ๆ อุณหภูมิดาํ เนินการและความเข้มข้นของแก๊ส
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