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บทคัดยอ
ดี บุ ก ออกไซด เ ป น สารกึ่ ง ตั ว นํ า แถบพลั ง งานกว า งที่ ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช เ ป น
หัวตรวจวัดไอเอทานอลได ซึ่งในการวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการสรางหัวตรวจวัดไอเอทานอลจาก
ดีบุกออกไซดที่เจือดวยดีบุก ในปริมาณ 0, 10, 20, 40, 50, 60 และ 80 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก การทํา
หัวตรวจวัดจะทําเปนลักษณะแบบฟลมหนา (Thick film) โดยวิธีซิลสกีนลงบนแผนอลูมินา แลว
นําไปเผาที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียสนาน 10 ชั่วโมง จากนั้นนํามาติดขั้วทองโดยใช Gold Paste
พรอมกับติด Heater นําหัวตรวจวัดไอเอทานอลที่ไดไปทดสอบกับไอเอทานอลที่ความเขมขน 100,
500 และ 1000 ppm ตามลําดับโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงความตานทานไฟฟา จากการศึกษาพบวา
การเจือดีบกุ ในอัตราสวน 50 – 60 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก หัวตรวจวัดที่สรางขึ้นจะมีคุณสมบัติใน
การตอบสนองต อ ไอเอทานอลได ดี ที่ สุ ด เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ข องหั ว วั ด อยู ใ นช ว งประมาณ 200
องศาเซลเซียส นอกจากนี้การทํางานของหัวตรวจวัดยังขึ้นอยูกับความเขมขนของไอเอทานอล
เมื่อความเขมขนของไอสารมีคามากขึ้น คาสภาพไวตอการตอบสนองก็จะมากตามไปดวย
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ABSTRACT
Tin Oxide is a wide band gap semiconductor that can be used as an ethanol sensor. In this
study, ethanol sensors were fabricated from tin oxide doped with 0, 10, 20, 40, 50, 60 and 80% of
tin (w/w), respectively. Tin oxide powder was first mixed with tin powder and silk screened on
alumina as a thick film sensor. After that it was heated at 350OC for 10 hours. Gold wires were
attached will gold paste as electrical contacts and a heater wire was wrapped around the alumina
substrate sensor. Then the sensor was tested with ethanol vapor at concentration of 100, 500 and
1000 ppm respectively, to observe the change of its resistance. Best response of the sensor was
found to be at temperature of about 200OC and in samples that doped with 50 – 60 % tin (w/w).
Also, sensitivity increase as the ethanol concentration increase.
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