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ABSTRACT 

 

The pure ZnO nanoparticles and ZnO nanoparticles doped with 1-5 mol% Pd 

were successfully produced by flame spray pyrolysis (FSP) in a single step using zinc 

naphthenate and palladium (II) acetylacetonate as precursors dissolved in 

toluene/acetonitrile (80/20 vol%).  The phase, the crystallinity, and crystallite size 

were analyzed by X-ray diffraction (XRD).  The specific surface area (SSABET) of the 

nanoparticles was measured by nitrogen adsorption (BET analysis).  A trend of 

specific surface area of the samples increased and the dBET decreased with increasing 

Pd concentrations.  The surface morphology (RMS roughness) and elemental 

composition were further investigated by Atomic Force Microscopy (AFM), Scanning 
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Electron Microscopy (SEM), and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) in 

terms of the line scan and dot-mapping modes.  The accurate size and morphologies 

of the ZnO nanoparticles were further investigated by High Resolution Transmission 

Electron Microscopy (HRTEM) revealing spheroidal, hexagonal, and rod-like 

morphologies.  ZnO nanoparticles were observed as particles having the clear 

spheroidal, hexagonal, and rod-like morphologies. The crystallite sizes of ZnO 

spheroidal and hexagonal particles were in the range of 10-20 nm.  ZnO nanorods 

were in the range of 10-20 nm in width and 20-50 nm in length.  The Pd-dispersion 

was determined by CO-pulse chemisorption.  The size of Pd nanoparticles increased 

and Pd-dispersion% decreased with increasing Pd concentrations.  The dispersed-Pd 

nanoparticles (2-12 nm) deposited on ZnO nanoparticles was confirmed by Scanning 

Transmission Electron Microscopy (STEM) and EDS analyzes.  

Prior to the sensing test, the morphology of the sensing films was analyzed by 

Optical Microscopy (OM).  For the sensor test, the influence of cracking on sensing 

surface, the film thickness, and the effect of Pd loading on ethanol gas sensing 

behaviours were also discussed here.  Cracking of the sensing films during annealing 

process was improved by varying the heating conditions.  The sensing films were 

produced by mixing the particles into an organic paste composed of terpineol and 

ethyl cellulose as a vehicle binder.  The paste was doctor-bladed onto Al2O3 substrates 

interdigitated with Au electrodes.  The film morphology was analyzed by SEM and 

EDS analyses.  The gas sensing of ethanol (25-250 ppm) was studied at 400°C in dry 

air.  The oxidation of ethanol on the sensing surface of the semiconductor was 

confirmed by Mass Spectrometry (MS).  In addition, a crack free sensor, the thinnest 
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in thick film, and a well-dispersed of 1mol%Pd/ZnO films also showed the highest 

sensitivity and the fastest response time (within seconds).  The sensitivity increased 

and the response time decreased with increasing ethanol concentration.  
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บทคัดยอ 

 

อนุภาคนาโนซิงกออกไซดบริสุทธ์ิ และ อนุภาคนาโนซิงกออกไซดเจือดวยแพเลเดียมดวย

ความเขมขน 1-5 เปอรเซ็นตโดยโมล ไดทําการสังเคราะหดวยวิธีเฟลมสเปรยไพโรลิซิส โดยการใช 

ซิงกแนฟทีเนต และ แพลเลเดียมอะเซตทิลอะซิโทเนตละลายในตัวทําละลายโทลูอีน และ อะซิโตร

ไนไตรตดวยอัตราสวน 80 ตอ 20 โดยเปอรเซ็นตปริมาตร เปนสารต้ังตนในการสังเคราะห ในสวน

ของเฟส, ความเปนผลึก และขนาดอนภุาค ไดทําการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี

เอกซ คาพื้นท่ีผิวจําเพาะของอนุภาคนาโนไดทําการวัดโดยการดดูซึมของแกสไนโตรเจน (เทคนิค

ของบีอีที) แนวโนมของพืน้ท่ีผิวจําเพาะเพิ่มข้ึนและขนาดอนุภาคที่คํานวณไดโดยวธีิบีอีทีลดลงเม่ือ

ความเขมขนของแพลเลเดียมมีคาเพิ่มข้ึน ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืน้ผิว (คาความขรุขระอารเอ็ม
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เอส) และ องคประกอบธาตุ ไดทําการวเิคราะหโดยกลองจุลทรรศนชนิดแรงอะตอม, กลองจุล

ทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด และ เทคนิควิเคราะหการกระจายตัวของพลังงานรังสีเอกซ ใน

ชนิดของการวเิคราะหท้ังแบบเสนและแบบกระจายแบบจุด ขนาดอนภุาคที่แทจริงไดวิเคราะหโดย

ใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผานความละเอียดสูง พบวาลักษณะสัณฐานวิทยาของ

อนุภาคนาโนซิงกออกไซดนั้นมีลักษณะเปนรูปทรงกลม, รูปทรงหกเหล่ียม และ รูปแทงโดยขนาด

ของอนุภาคนาโนซิงกออกไซดท่ีมีรูปทรงแบบกลมและหกเหล่ียมนั้น มีขนาดท่ีอยูในชวงเดียวกัน

คือ 10-20 นาโนเมตร และ รูปทรงแบบแทง มีขนาดอยูในชวงความกวาง 10-20 นาโนเมตร และ

ความยาว 20-50 นาโนเมตร คาการกระจายตัวของแพลเลเดียมไดทําการวิเคราะหดวยเทคนิคการดดู

ซึมทางเคมีในชวงแกสคารบอนมอนอกไซด พบวาขนาดของอนุภาคนาโนแพลเลเดียมมีคาเพิ่มข้ึน 

และ เปอรเซ็นตการกระจายตัวของแพลเลเดียมมีคาลดลง เม่ือปริมาณการเจือของแพลเลเดียมมีคา

เพิ่มข้ึน ลักษณะการกระจายตัวของอนภุาคนาโนแพลเลเดียม (ขนาด 2-12 นาโนเมตร) ท่ีเกาะบน

อนุภาคนาโนซิงกออกไซดไดทําการวิเคราะหโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด และ

สองผาน และ เทคนิควิเคราะหการกระจายตัวของพลังงานรังสีเอกซ 

กอนทําการทดสอบเซนเซอร ลักษณะสัณฐานวทิยาของช้ันฟลมเซ็นเซอรไดทําการ

วิเคราะหโดยกลองจุลทรรศนชนิดแสง สําหรับการทดสอบเซนเซอร อิทธิพลของการแตกหักของ

พื้นผิวฟลมเซนเซอร, ความหนาของช้ันฟลม และ ผลของการเจือแพลเลเดียมในปริมาณท่ีตางกนั มี

ผลตอคุณลักษณะของเซนเซอรท่ีไวตอไอเอทานอล ในสวนของการแตกหกัของพื้นผิวเซนเซอรท่ี

เกิดข้ึนระหวางกระบวนการการเผา ไดทําการปรับปรุงโดยใชการแปรเปล่ียนเง่ือนไขของการให

ความรอน ในการเตรียมเซนเซอรแบบช้ันฟลมหนา ทําไดโดยผสมผงตัวอยางกับตัวยึดเหน่ียว
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อินทรียชนิดเอทิลเซลลูโลสและตัวทําละลายชนิดเทอไพนีออล สารผสมท่ีไดมีลักษณะท่ีขนเหนียว

แลวนําไปเคลือบโดยวิธีใชกระจกปาดหนาผิวเรียบบนพืน้ผิวของซับเสตรทชนิดอะลูมินา ท่ีถูกพิมพ

แบบตัวอิเล็กโทรดดวยทองบริสุทธ์ิ ลักษณะของสัณฐานวิทยาช้ันฟลมไดทําการวิเคราะหโดยใช

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด และ เทคนิควิเคราะหการกระจายตัวของพลังงานรังสี

เอกซ สภาพความไวของเซนเซอรตอไอเอทานอลท่ีมีความเขมขนในชวง 25-250 หนึ่งในหนึ่งลาน

สวน ไดทําการทดสอบท่ีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะอากาศ ปฎิกิริยาออกซิเดชันของ

ไอเอทานอลบนพ้ืนผิวของเซนเซอร ไดทําการวิเคราะหโดยแมสสเปกโตรเมทตรีท่ีทําการเช่ือมตอ

กับเคร่ืองเซนเซอร จากผลงานวิจยัแสดงวา พื้นผิวของชั้นฟลมท่ีราบเรียบ, ความหนาของช้ันฟลม  

ซิงคออกไซดบางท่ีสุด และ ปริมาณสารเจือท่ีมีการกระจายตัวดท่ีีสุดของคาความเขมขน

แพลเลเดียม 1 เปอรเซ็นตโดยโมล ไดแสดงคาความไวตอแกสท่ีสูงท่ีสุด และ ผลการตอบสนองตอ

ไอเอทานอลที่ไวท่ีสุดในชวงวินาที คาความไวของเซนเซอรมีคาสูงข้ึน และ เวลาในการตอบสนอง

มีคาลดลง เม่ือ ปริมาณความเขมขนของไอเอทานอลมีคาสูงข้ึน 

 

 

 

 


