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1 Bevezetés 

A levegő minőségének ellenőrzése és szennyezők koncentrációjának folyamatos nyomon 

követése fontos szempont és egyben kihívás is a kutatók számára. Az elmúlt évtizedek 

technológiai fejlődése számos környezeti és egészségügyi biztonsággal kapcsolatos 

problémát tárt fel. Az iparosodás és a belsőégésű motorokkal hajtott járművek számának 

dinamikus növekedése fokozott légszennyezést eredményezett, ami a globális környezeti 

hatások mellett elsősorban a városi lakosság egészségét súlyosan veszélyezteti. A 

környezetszennyező anyagok, az emberi szervezet számára mérgező vegyületek, az éghető 

és robbanásveszélyes gázok kibocsátásának csökkentése egészségügyi, biztonságtechnikai, 

és környezetvédelemi szempontból is elengedhetetlen. Ezért a gyártási műveleteknél, a 

termékfejlesztésnél és a környezetellenőrzésnél is elkerülhetetlen a légkör 

gázösszetételének, a kritikus szennyezők koncentrációjának pontos mérése és folyamatos 

nyomon követése. Ezek a gáznemű komponensek gyakran nagyon alacsony szinten vannak 

jelen, és az esetek többségében más komponensekkel keverednek, ami nehezíti a szelektív 

detektálást. A közelmúltban az energia és a környezet globális kérdései növelték azon 

szenzorok szükségességét, amelyek a légszennyező anyagokat detektálják a légkörben (SOX, 

COX és NOX), vagy alkalmazhatók az égető kipufogógázok monitorozására akár az autókban 

vagy az ipari létesítményekben. De az ipar más területein is fontos egyes gázok, pl. NH3, H2S, 

szerves oldószerek gőzeinek (VOC, volatile organic compounds) mérése a hűtésben, a 

vegyiparban vagy akár az élelmiszeripari műveletek ellenőrzésében. A felsorolt gázok 

megbízható, olcsó detektálására optimális gázérzékelőket kellett kifejleszteni. 

A gázérzékelők a mérendő gáz valamilyen fizikai tulajdonságát vagy kémiai reakcióival járó 

jelenségeket mérik és alakítják át elektronikus jellé és közvetlenül számszerűsítve vagy 

számítógépes rendszerhez csatlakoztatva teszik a megfigyelő, illetve a folyamatvezérlő 

rendszer számára értelmezhetővé. Az elmúlt évtizedek kutatásai során kifejlesztett érzékelők 

szinte az összes veszélyes és éghető gáz kimutatására alkalmasak, de működési elveiktől 

függően különböző bonyolultságúak, ami a műszerek méretében, energiafogyasztásában és 

előállítási költségeiben is meghatározó. A bonyolult eszközök és analitikai műszerek, mint pl. 

a gázkromatográf, elektrokémiai cellák és a spektrométerek alkalmazási területe a magas 

költség és a jellemzően nagy méret miatt korlátozott, ezért a gázérzékelők fejlesztésének a 

középpontjába a „klasszikus” mérési módszerek miniatürizálása és a tömegtermelésének 

kidolgozása mellett új típusú, egyszerű, de egy-egy adott célra megfelelő szilárdtest 

érzékelők kerültek. A szilárdtest érzékelők kimagaslóan előnyös tulajdonsága, hogy a 

félvezető technológiák adaptálásával nagy tömegben, kis méretben, kis energiafogyasztású, 

akár hordozható rendszerek is előállíthatók, amelyek tömeges alkalmazásával személyi 

védőeszközök és nagy területet lefedő érzékelő hálózatok alakíthatók ki. Megfelelő 

kommunikációs rendszerekbe beépítve (IoT, Internet of Things) minden eddiginél gyorsabb 

és pontosabb képet kapunk a környezet állapotáról. Olcsó szenzorokkal az ipari 

létesítmények környezete, a közterületek és közösségi intézmények mellett az otthonok 
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biztonsága is növelhető. Erre kiváló példa a 60-as években a szenzorok fejlesztésében 

élenjáró Japánban a vékonyréteg SnO2 alapú szénhidrogén érzékelő család piaci bevezetése 

[1], amely drámai mértékben csökkentette a lakástüzek, robbanások számát.  

Dolgozatomban a vezetőképesség megváltozásának alapján működő vékonyréteg félvezető 

fémoxidok egy új anyagának, a nanostruktúrált WO3 előállítási technikáinak kidolgozásával és 

gázérzékelő tulajdonságaival foglalkozom, elsősorban az NH3 és a H2S ppb-ppm színtű 

mérését célozva. 
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2 Irodalmi áttekintés 

2.1 Gázérzékelők 

A környezetünkben leggyakrabban előforduló szennyező gázok többségét nagyon kis 

mennyiségben kell érzékelni, mivel már ppm koncentráció tartományban is veszélyesek az 

egészségre, míg más gázok (pl. H2, CH4) nem mérgezőek, de éghető és robbanásveszélyes 

keveréket alkotnak, ha a levegőben a koncentrációjuk meghaladja a küszöbértéket (alsó 

robbanási határérték, ARH). A jellemzően vegyipari környezetben előforduló oldószerek 

gőzei mérgezőek és nagyobb koncentrációban robbanásveszélyesek is. Az 1. Táblázat az 

egyes mérgező gázok küszöbérték (maximálisan megengedhető munkahelyi koncentráció, 

MAK) adatait mutatja, illetve az egyes éghető gázokra vonatkozó alsó robbanási határértéket 

(ARH) és gyulladási hőmérsékletét mutatja be [2,3]. 

 

Gázok 

A maximálisan 
megengedett határérték 

8 órás 
időintervallumban 

(MAK) (ppm) 

A maximálisan 
megengedett határértéke 
10 perces intervallumban 

(ppm) 

NOx 3 5 

SO2 2 5 

CO 50 300 

NH3 25 35 

H2S 10 15 

(CH3)2CO 500 750 

toluol 50 70 

 
Alsó robbanási  

határérték (ARH), 
(V/V%) 

Gyulladási pont (°C) 

H2 4 560 

CH4 5 595 

CO 12,5 605 

C4H10 1,5 365 

C2H2 1,5 305 

CH3OH 6,7 455 

toluol 1,1 480 
1. táblázat Néhány veszélyes és éghető gáz levegőben megengedett határértéke 

 

Annak érdekében, hogy stabil és érzékeny gázérzékelőt állítsunk elő, meg kell találni a 

megfelelő gázérzékelő mechanizmust, amivel az adott gázt megbízhatóan detektálni tudjuk. 

Egy gázérzékelőnek két alapvető funkciója van, amely az adott gáz felismeréséhez (receptor 

funkció) és egy másik ahhoz, hogy a gázfelismerést érzékelhető jelként továbbítsa a 
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mérőműszer felé (jelátalakító funkció). A legtöbb esetben a gázfelismerés a gáz-szilárd 

kölcsönhatások révén, például adszorpcióval, kemiszorpcióval, kémiai reakcióval vagy 

elektrokémiai reakcióval történik, azonban a jelátalakítás módja nagymértékben függ az 

érzékelő anyag jellegétől és szerkezeti tulajdonságaitól.  

A félvezető fémoxid alapú gázszenzorok rétegellenállásuk megváltozása során kapott 

válaszjel mérésén, míg a dielektromos anyagokat használó érzékelők a kapacitás mérésén 

alapulnak. Elektromotoros erő, rezonancia-frekvencia, optikai abszorpció vagy emisszió 

mérési elvén működő gázszenzorokat is alkalmaznak egyes gázok detektálására. 

2.1.1 A gázérzékelők típusai 

A leggyakrabban használt gázérzékelők az alkalmazott technológiától függően az alábbi 

csoportokra oszthatók: 

 Abszorbciós és fluorescens optikai eszközök 

 Spektroszkópiás rendszerek 

a. Kromatográfiás rendszerek 

b. Tömegspektrométer 

 Szilárdtest érzékelők 

Az optikai szenzorok a gázok egyedi abszorpciós spektrumait mérik, miután a gázokat adott 

hullámhosszú fénnyel gerjesztik. Ez az eljárás egy komplex mérési rendszert igényel: egy 

monokromatikus gerjesztő forrást és egy optikai szenzort az abszorpciós spektrumok 

elemzésére. Számos analitikai technikát (például infravörös spektroszkópiát, ultraibolya 

fluoreszcenciát, stb.) használnak gázok detektálására, de a ppm szintű koncentrációkat 

figyelembe véve nagy elnyelési úthosszt kell alkalmazni, ill. a jel/zaj arány nagyon kicsi lehet. 

A kromatográfiás rendszerek a szétválasztott komponensek spektrumait veszik fel, ill. 

kapcsolt technikával mérik a komponensek molekulasúlyát. A tömegspektrométer a 

különböző gázok összetételét kvantitatív módon, jó pontossággal tudja mérni. A 

gázkromatográfia és a tömegspektroszkópia a legfontosabb eljárás gázérzékelő 

rendszerekhez. A gázkromatográfot (GC) nagyon gyakran kombinálják tömegspektrométerrel 

(GC-MS) a vegyületek pontosabb elválasztására és azonosítására. A tömegspektrométer 

segítségével ismeretlen illékony gázok molekulasúlya és tipikus fragmentációs spektruma 

felvehető és így összehasonlítható a referencia könyvtárakkal. A kiértékeléshez Fourier 

transzformációt használó távoli infravörös spektroszkópiát nagyon gyakran kombinálnak 

gázkromatográfiával szintén a pontosabb elválasztás érdekében [4] (GC-FTIR). Mindegyik 

technikáról elmondható, hogy nagyon pontos, viszont bonyolult felépítésű, költséges és nagy 

műszer, aminek kezelése sok tapasztalatot igényel, hogy valós és pontos eredményt kapjunk. 

A legtöbb esetben a minta előkészítése és a mérés kiértékelése a valós idejű mérést 

nehézkessé teszi.  

Az utóbbi években a nagy teljesítményű lézer és a LED chipek kifejlesztésével megnyílt az út 

a feladat specifikus spektrométerek miniatürizálása felé is [5], ami középtávon a rendszerek 
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dinamikus fejlődésével és piaci térnyerésével járhat. Mindennek ellenére még mindig a 

sokkal egyszerűbb szilárdtest gázszenzorok jelentik a legígéretesebb alternatívát a 

gázérzékelők tömeggyártásában [6,7]. Kis méretük és energia felvételük miatt kisebb igényű 

hordozható és olcsó eszközök gazdaságos gyártását is lehetővé teszik [8].  

2.1.1.1 Szilárdtest gázérzékelők 

A szilárdtest gázérzékelők jellemzője, hogy a mérendő gáz reverzibilis kölcsönhatásba lép egy 

szilárd állapotú anyag felületével, ami valamilyen fizikai vagy kémiai változást indukál. A 

szilárdtest gázérzékelők on-line üzemeltetésre is alkalmasak kis méretük és ppm-ppb szintű 

érzékenységük miatt. Ennek köszönhetően a szilárdtest érzékelőket széles körben használják, 

viszont hátrányuk a korlátozott mérési pontosság és a hosszútávon jelentkező instabilitás. A 

nanotechnológia utóbbi évtizedekben történő előrehaladásával, az új tulajdonságokkal 

rendelkező anyagok szintézisével a nanométer skála előnyös tulajdonságait kihasználva a 

szabályozott folyamatok révén újszerű nanostrukturált anyagok (rétegek) állíthatóak elő, 

melyek jobb gázérzékelő tulajdonságokkal és stabilitással bírnak. 

Számos fizikai-kémiai kölcsönhatás használható a gázok érzékelésére (2. táblázat). A gázok 

infravörös abszorpcióját alkalmazó optikai mérések mellett a szilárdtestek felületén 

lejátszódó szelektív kémiai reakciókkal is detektálható egy-egy adott gáz jelenléte.  

Az elektrokémiai érzékelők miniatürizálásban jelentős előrelépés volt a szilárd ionos vezetők 

(ZrO2 és származékaik) és a gél elektrolitok bevezetése, ezért a szilárdtest érzékelők között 

tarthatók számom [9]. Bár a gél elektrolitokban lejátszódó folyamatok irreverzibilisek, a 

technológia adaptálhatósága miatt ezeket az eszközöket is a szilárdtest érzékelők között 

tartjuk számon. ZrO2 alapú potenciometrikus érzékelőket széles körben alkalmazza 

gépjárműipar (λ szonda) és a kohászat az oxigén koncentráció mérésére [10]. Az eszközök 

érzékenysége és szelektivitása megfelel a szabványos követelményeknek, de a szenzorok 

többségének élettartamát a gyártók fél- maximum egy évre korlátozzák úgy, hogy 

használaton kívül az érzékelőket megfelelően kondicionált körülmények között kell tartani. 

Szerencsés kivétel a Honeywell riasztásra kifejlesztett CO érzékelője [11], amely a 100-

500 ppm tartományban több éves működést garantál. Bár a távadó-mérő rendszerek ára 

nagyságrenddel kisebb, mint a kromatográfiás műszereké, a szenzor chipek ára 

(~100 EUR/db) és gyakori cseréje miatt tömegesen leginkább ipari környezetben és személyi 

védőeszközként használatosak. 

Az adszorbeált gázok tömegmérésére elméletben több lehetőség is kínálkozik, így kvarc 

mikromérleg (QMB) [12], a piezoelektromos anyagok felületi hullámterjedését mérő felületi 

akusztikus eszközök (SAW) [13] és a mikro- ill. nanomechanikai eljárással készített félhidas 

rezgőnyelvek sajátfrekvencia elhangolódását mérő rendszerek [14]. Általánosságban 

elmondható, hogy az adszorbeált tömeg mérésén alapuló eszközök a konstrukciótól függően 

nagy molekulákra rendkívül érzékenyek lehetnek, de gyenge szelektivitásuk és a kapcsolódó 

bonyolult kiolvasási módszer és elektronika miatt csak nagyon specifikus esetekben 

alkalmasak gázmérésre.  Megjegyzendő, hogy elméletileg rendkívüli érzékenység is elérhető, 
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pl. kutatási szinten nanoszálas rezgőnyelvvel akár néhány nagyobb tömegű molekulát is 

kimutattak már [15]. 

A szilárdtest érzékelők legelterjedtebb és tömegtermelésre legalkalmasabb eszközeiben az 

érzékelő anyag vezetőképességének megváltozása mellett a gáz/szilárd határfelületen 

kialakuló reakció detektálható a kapacitásváltozásokból, az optikai jellemzők vagy a 

felszabaduló reakcióenergia mérésével. 

 

Szilárdtest gázszenzorok fajtái Működési mechanizmus 

Félvezető fémoxid alapú 
A mérendő gáz kölcsönhatásba lép a fémoxid 

felületével, ami vezetőképesség változást indukál 

Kémiai térvezérlésű 
tranzisztorok 

A térvezérlésű tranzisztor (FET) áram-feszültség (I-V) 
görbéinek megváltozását vizsgálják 

egy adott gázra. 

Kalorimetrikus 

Az éghető gázok koncentrációját a katalitikus 
oxidációs folyamatából származó kis hőmérséklet-

emelkedés detektálásával mérik (Pt elektród 
ellenállás változása). 

Potenciometrikus 

A jelet a mérőelektróda és a referenciaelektród 
közötti potenciálkülönbségből (feszültség) kapják. A 

munkaelektród feszültsége a gázfázisban lévő 
mérendő gáz koncentrációjától függ. 

Amperometrikus 
Az ionvezetés során a diffúziós áramkorlátot 

monitorozzák, mely arányos a gázkoncentrációval 

Tömegmérés: Rezgőnyelv, 
QMB, SAW 

Adszorbeált gázmolekulák a rezgő elem 
sajátfrekvenciáját hangolják el, ill. a felületi 

hullámterjedést befolyásolják 
2. táblázat A szilárdtest gázszenzorok típusai és működési mechanizmusaik 

 

A szilárdtest gázérzékelő eszközökben aktív rétegként szerves vagy szervetlen (félvezető 

fémoxidok) anyagokat alkalmaznak, amelyeket vékonyfilm formájában helyeznek el a 

szenzoron. A mért válaszjeleket elektromos vagy optikai paramétereik mérésével végzik. A 

szilárdtest alapú gázérzékelők működési elvei nagyban megegyeznek, ennek ellenére számos 

különböző technológiát fejlesztettek ki, így napjainkban a különböző szilárdtest gázérzékelők 

nagyon elterjedtek mind a kutatás terén mind pedig kereskedelmi forgalomban. A szenzorok 

széles választékának köszönhetően és interdiszciplináris jellege miatt a szilárdtest fizikától a 

kémián és az elektronikán át a biológiáig mindegyik tudományterület érintett a modern 

gázérzékelő eszközökben. A MEMS technológia, vagyis a Si alapú mikro-megmunkálás, 

lehetővé tette a szilárdtest érzékelők számára a kis áramfogyasztású és gyors válaszidejű 

gázérzékelő eszközök kifejlesztését, mely rendkívül kis mérete miatt könnyen integrálható 

elektronikai rendszerekbe. 

A szenzorréteg ellenállás vagy vezetőképesség változását főként a felületi reakciók, 

töltésátadási mechanizmusok határozzák meg. A gázérzékelők a félvezető és a gáz [16-18] 
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közötti kölcsönhatásnak köszönhetően a fémoxid vezetőképesség változtatásának elvén 

működnek. Ezek a szenzorok kiváló érzékenységgel, néhány esetben gyors válaszidővel, 

alacsony költséggel állíthatók elő, melyek kompenzálják jellegzetes hátrányaikat 

(szelektivitás, nedvesség érzékenység, lassú regenerálódási idő), és nagyszerű lehetőségeket 

kínálnak az érzékelők széleskörű alkalmazására és specifikus folyamatok követésére egy 

sokelemes érzékelőből álló „elektronikus orrban” [19]. 

2.1.1.1.1 Félvezető fémoxid alapú gázérzékelők 

A félvezető alapú gázérzékelők esetében tipikusan fémoxidokat használnak a szenzor 

érzékelőrétegeként. A gáz atomok és molekulák kölcsönhatásba lépnek a félvezető fémoxid 

felületekkel, és megváltoztatják felületi tulajdonságukat, mint a vezetőképességet és a 

felületi potenciált. A különböző gázok hatását a félvezetők elektromos vezetőképességére a 

későbbiekben fogom részletesen ismertetni. 1962-ben Seiyama és munkatársai először 

mutatták be, hogy a ZnO filmeket 300 °C-ra melegítve a réteg vezetőképessége megváltozik, 

amennyiben a gázmolekula kölcsönhatásba lép a fémoxid felületével [1]. Az 1970-es években 

Taguchi hasonló tapasztalatokat publikált SnO2 esetében, mely fémoxid nagy érzékenysége 

mellett stabil válaszjelet mutatott metán gáz tesztelése során [20]. Azóta a félvezető fémoxid 

rétegeket széles körben használják háztartási és ipari gázérzékelőkben a gázszivárgás, a 

folyamatszabályozás és a környezetszennyezés monitorozására. A fémoxidokat a szerves 

(például a fenentrén, a polibenzimidol) és a szervetlen (például Si, Ge, GaAs, GaP) 

félvezetőkkel összehasonlítva nagyobb mennyiségben alkalmazzák érzékelő anyagokként 

különböző gázok, például CO, CO2, H2, alkohol, H2O, NH3, O2, NOx stb. érzékelésére. A 

gázszenzor aktív rétegeként működhetnek az n- és a p-típusú félvezető oxidok is. Hatalmas 

mennyiségű irodalom található e gázérzékelő fejlesztéséről és működési mechanizmusaik 

tanulmányozásáról [21,22]. Számos félvezető oxidot [23-25] (SnO2, WO3, ZnO, In2O3), 

katalitikus oxidokat [26,27] (V2O5, NiO, CuO) és vegyes oxidokat [28-29] (LaFeO3, ZnFe2O4, 

BaTiO3) is felhasználnak gázszenzorokban és emellett folyamatosan jelennek meg újfajta 

anyagok, új nanostruktúrák is. A gázérzékelő vizsgálatok többsége empirikus módszereken 

alapul, bár sok részletes tudományos publikáció jelent meg az érzékelő mechanizmusok 

megértésére [30], ami segítette azok pontos feltérképezését. 

2.2 A fémoxid alapú szenzorok alapvető jellemzői 

Az érzékelő réteg vezetőképessége drasztikusan megváltozik (növekszik vagy csökken), 

amikor a mérendő gázmolekulák a fémoxid környezetébe kerülnek. Az ellenállás növekedése 

vagy csökkenése az érzékelő anyag (n-típusú vagy p-típusú) és a gáz (redukáló vagy oxidáló) 

anyagi minőségétől egyaránt nagymértékben függ. Egy tipikus válaszgörbét, vagyis az 

érzékelő réteg vezetőképességének időbeli nyomon követését a mérendő gáz kemiszorpciója 

és deszorpciója során a 2.1. ábrán mutatom be. 
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2.1. ábra Egy gázérzékelő tipikus válaszgörbéje 

A gázérzékelő válaszjele az alábbi öt paraméterrel jellemezhető: 

1. Érzékenység 

2. Szelektivitás 

3. Válaszidő 

4. Regenerálási idő 

5. Stabilitás 

A következőekben az egyes paraméterek meghatározását és jelentőségét fogom taglalni. 

2.2.1 Érzékenység 

Az érzékenységet általában úgy határozhatjuk meg, hogy az érzékelő réteg levegőben mért 

ellenállásának és a mérendő gáz bejuttatása után mért ellenállásának arányát mérjük. Attól 

függően, hogy az érzékelő réteg n-típusú vagy p-típusú félvezető, illetve a mérendő veszélyes 

gáz, oxidáló vagy redukáló hatású, különböző módon történik az arány meghatározása. Ha n-

típusú fémoxidról beszélünk, akkor az alábbi képlettel számítható ki az érzékenység: 

    (redukáló gázok esetén)    (1) 

  (oxidáló gázok esetén)    (2) 

,ahol Rlevegő a réteg levegőben mért ellenállása, míg Rgáz pedig az adott mérendő gáz mérése 

során felvett ellenállásérték. A p-típusú félvezetők esetében a fenti egyenletek reciprokával 

határozható meg az arány. 
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Az érzékenység függ a réteg szerkezetétől [31], a porozitástól [16], a filmvastagságtól [32], a 

működési hőmérséklettől, az adalékanyagok jelenlététől [33] és a kristálymérettől [34] is. 

Annak érdekében, hogy a kívánt érzékenységet elérjük, minden esetben optimális érzékelő 

anyagból optimális geometriájú rétegszerkezettel kell dolgozni és meghatározni az adott 

méréshez szükséges ideális hőmérsékletet.  

Az érzékenység növelésére az utóbbi évtizedekben a nanostrukturált vékonyfilmek [35] 

kerültek a kutatások középpontjába, mivel nagy előnyük, hogy nagyobb fajlagos felületüknek 

köszönhetően növelni tudják a gázok felületi reakcióképességét és a később kifejtendő fizikai 

folyamatok miatt akár nagyságrendekkel is megnövelhető egy adott anyag érzékenysége. 

Általánosságban elmondható, hogy a félvezető részecske méretének 100 nm alatti előállítása 

növeli a szenzor érzékenységét. 

2.2.2 Szelektivitás 

A szelektivitás egy adott szenzor gázérzékenység megkülönböztetésének a mértéke 

különböző gázokkal való tesztelése során. A szelektivitás fontos szerepet játszik az esetleges 

gáz azonosításában. A leggyakrabban használt "ujjlenyomat" módszerek a gáz válaszjelének 

egyedi karakterisztikájára támaszkodó eljárások [36]. Azonban a különböző gázok sokszor 

nagyon hasonló válaszjelet (érzékenységben és jel karakterisztikában egyaránt) mutatnak, 

kivéve, ha oxidatív és reduktív gázokat hasonlítunk össze. Például az olyan gázok, mint az 

etanol, a szén-monoxid és a metán kimutathatóan nagy keresztérzékenységgel mérhetőek, 

így ha a mérendő gázelegyben együtt vannak jelen, megkülönböztetésük rendkívül nehézkes 

[37]. 

A gázszenzorok szelektivitásának javítására szolgáló technikák közé tartozik az érzékelők 

különböző működési hőmérsékleten való tesztelése, a mérések közben alkalmazott szelektív 

gázszűrők és adalékanyagok alkalmazása [38]. A különféle működési hőmérsékletek lehetővé 

teszik az érzékenység módosítását, mivel minden egyes gáz esetében egyedülálló Tkritikus 

(kritikus hőmérséklet/optimális hőmérséklet, amelyen a maximális érzékelő válasz mérhető) 

hőmérséklet állapítható meg egy adott fémoxid tesztelése során. A vékonyréteg 

morfológiája és szenzor struktúrája, felépítése kulcsszerepet játszhat a szelektivitásban is 

[39]. Számos esetben olyan adalékot/katalizátort adagolnak a fémoxidhoz, amelyek 

csökkentik az adott gáz érzékeléséhez szükséges működési hőmérsékletet illetve jól 

megválasztott adalékanyagokkal, nagyságrenddel nagyobb válaszjelet kaphatunk a nem 

adalékolt mintához képest. 

2.2.3 Válaszidő 

Egy gázérzékelő válaszideje az az időintervallum (t90), amely a veszélyes gáz tesztelése alatt a 

rétegellenállás a stabil végérték 90 %-át éri el. A válaszidő elsősorban az érzékelő réteg 

jellemzőitől függ, mint pl. a kristályméret, az esetleges adalékanyagok jelenléte, a szenzor 

geometriája és kialakítása, vagy a diffúziós sebesség. Cél a lehető leggyorsabb válaszidő 
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elérése. Egyes műszerre vonatkozó szabványok a t90<15 s-et írják elő, de ez a követelmény 

nem tekinthető általánosnak [40]. 

2.2.4 Regenerálási idő 

Ez a paraméter az az időintervallum, amely alatt az érzékelő réteg ellenállása a maximális 

érték 10 % -ára csökken, miután a szenzor körül a mérendő gáz kicserélődik tiszta levegővé. 

A jó érzékelőnek kis regenerálási idővel kell rendelkeznie, hogy az érzékelő újra és minél 

gyorsabban használható legyen a légkör további monitorozásra. 

2.2.5 Stabilitás 

A stabilitás az adott eszköz reprodukálható működését, vagyis hosszú távú használhatóságát 

jellemzi. A szenzor nem alkalmas kereskedelmi forgalomba hozhatónak, ha az érzékelő 

alapjele és válaszjelei nem stabilak és reprodukálhatóak a hosszú távú tesztelés (minimum 

fél év) során. A stabilitás problémáit Park és Akbar [39] három alapvető csoportba sorolta be. 

Az első csoportba azok az esetek tartoznak, amelyekben az érzékelőréteg idővel valamilyen 

irreverzibilis felületi szennyeződést szenved. A másik probléma forrása lehet, ha magában az 

érzékelő struktúrájában következik be a változás (pl. platina fűtőszál degradációja, 

membránszerkezet sérülés a magas működési hőmérséklet és a rétegek különböző 

hőtágulási együtthatói miatt). A harmadik csoportba tartozik a vékonyréteg 

morfológiája/szerkezete időbeli megváltozása az érzékelő viszonylag magas működési 

hőmérséklete miatt, ami anyagmigrációhoz is vezethet a szenzoron belül.  

Az ismételt felhasználás és az említett stabilitási problémák elkerülése érdekében a kész 

szenzorokat jellemzően a működési hőmérsékletüknél magasabb hőmérsékletű 

hőkezelésnek vetik alá, ami csökkenti a későbbi szerkezeti instabilitást. Az utókezelések 

során a mintákat magas hőmérsékleten (400-1000 °C-ig 1-2 órán át) kiégetik, hogy elkerüljék 

későbbi szerkezetváltozást, amikor folyamatosan 200-400 °C-on működik. Ezt a folyamatot 

csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha tisztában vagyunk a fémoxid érzékelő réteg 

szerkezeti jellemzőinek hőmérséklet függéséről. 

Leggyakrabban a felületre idővel lerakódó bomlástermékek okoznak érzékenység 

csökkenést. Szerencsés esetben egy ciklikusban alkalmazott magas hőmérsékletű kiégetéssel 

ezek a vegyületek eltávolíthatók és a szenzor regenerálható. 

2.3 A gázérzékelés folyamata fémoxid érzékelő rétegen 

A fémoxidokat hangolható elektromos és optikai tulajdonságaik miatt számos területen, 

mint például a napelemek gyártásában [41,42], az optoelektronikában [43,44], 

piezoelektromos rétegként [45] és gázszenzorok érzékelő rétegeként [46] is használják. 

Brattain és Bardeen csoportjai 1953-ban részletes vizsgálatokat végeztek a félvezető 

anyagok, gázmolekulákkal történő kölcsönhatása során fellépő elektromos tulajdonságainak 

változásairól [47-49]. A gázmolekulák félvezető anyagokkal való kölcsönhatására kapott 

eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy a fémoxidok alkalmasak lehetnek a gázok 
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érzékelésére. 1962-ben Seiyama és társai [1,50] illetve Taguchi [51] és társai megfigyelték, 

hogy a cink-oxid illetve az ón-dioxid vezetőképessége megváltozik, ha más összetételű 

levegőt juttatnak a környezetébe. E felfedezés után a széles körben megindult a kutatások a 

jellegzetesen átmenetifém oxidok gázérzékeléséi tulajdonságait illetve az érzékelési 

mechanizmusok feltárását helyezték középpontba. 

A környezeti gáz összetételének függvényében a fémoxid vékonyfilmek elektromos 

vezetőképessége és így az ellenállása megváltozik. A fémoxidokkal kölcsönhatásba lépő 

gázmolekulák a töltéshordozók donorjaként vagy akceptoraként (receptor funkció) hatnak, 

és megváltoztatják a réteg (jelátalakító funkció) ellenállását (2.2. ábra). A fémoxid 

vékonyrétegek ellenállásának növekedése vagy csökkenése függ a félvezető réteg többségi 

töltéshordozóinak típusától és a gázmolekulák jellegétől (oxidatív vagy reduktív gázok). Az n-

típusú félvezető anyagok esetében a redukáló gázok (donor) csökkentik a vékonyréteg 

ellenállását, miközben az oxidatív gázok (akceptorok) illetve a p-típusú félvezető anyagok 

növelik azt [52]. 

 

 

2.2. ábra Félvezető fémoxidok receptor és jelátalakító funkcióinak sematikus ábrája [31]
 

  

A receptor funkció a kémiai információt átalakítja egy olyan jellé, amelyet egyszerű 

elektromos méréssel könnyen tudunk detektálni [53]. Ezt a folyamatot a félvezető felülete és 

a mérendő gáz között fellépő kölcsönhatás határozza meg úgy, mint az adszorpció-

kemiszorpció/deszorpció, ioncsere vagy elektrokémiai reakció. Egy n-típusú fémoxid mintán 

bemutatva a lejátszódó jelenségeket az alábbi folyamatok játszódnak le: A levegő 

oxigénmolekulái a kemiszorpció során elektront vesznek fel a rétegből, negatív töltésűvé 

válnak, és tértöltési réteget hoznak létre a félvezető oxid felszínén. Itt jegyzem meg, hogy az 
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irodalomban elterjedten az adszorpció fogalmát használják a jelenségek leírásakor, de ha 

töltésátlépéssel jár a reakció helyesen kemiszorpciós folyamatról van szó. A vezetőképesség 

mérésen alapuló gázérzékelők működése során az adszorpciós lépést mindig egy 

kemiszorpciós folyamat követi. Amikor redukáló gáz kerül a felszín közelébe, az adszorpciója 

után elektront fog injektálni a réteg vezetési sávjába, ami által csökken a tértöltési réteg 

vastagsága és megnövekedik a fémoxid vezetőképessége. Oxidatív gázok esetében ez a 

folyamat ellenkező módon játszódik le. A fémoxidok receptor funkcióját nagymértékben 

befolyásolják a réteg belső elektromos és szerkezeti tulajdonságai, hogy a sztöchiometrikus 

kémiai összetételtől milyen mértékben tér el az adott szerkezet. A szerkezeti hibák, mint 

például az oxigén atomok hiánya n-típusúvá teszi a félvezető réteget, indukálja a kiürített 

tértöltési réteg kialakulását és a negatív töltésű oxigén ionokat a félvezető felületén. Az 

elektronok mozgékonysága elsődleges fontosságú, mert az elektromos vezetőképesség 

változásának arányossági állandóját biztosítja, amikor kialakul egy gáz-szilárd kölcsönhatás a 

fémoxid felületén [54]. Általában a legtöbb fémoxid sztöchiometrikus összetételű, ami miatt 

kis vezetőképességgel, vagyis nagy ellenállással rendelkeznek, de különféle szintetizálási 

módszerekkel lehetséges ettől eltérő sztöchiometriájú fémoxidokat is preparálni. A WO3 

vékonyrétegek nagyon kicsi elektronmozgékonysággal jellemezhetőek [55,56] (általában 

0,03 és 0,2 cm2V-1s-1), ami hozzájárul a nagy ellenállás kialakulásához. A vezetőképesség 

növelése érdekében anion vagy kation adalékolásával nagymértékben pozitív hatás érhető el 

[57,58]. Az adalékolás fontos szerepet játszik az oxigén vakanciák kialakulásában, valamint a 

fémoxidok szerkezetének és sávenergiájának módosításában is. 

A jelátalakító funkció összefüggésben van azzal a képességgel, hogy az elektron a 

szemcsehatárokon keresztül képes vándorolni. A polikristályos fémoxidokban, a gázérzékelés 

az egyes részecskék felületén és a szemcsehatárokon történik. Különféle gázokkal és 

különböző fémoxid vékonyrétegekkel végzett kísérletek azt mutatják, hogy a félvezető 

sávszerkezete és a vezetőképessége is függ az előállított film mikrostruktúrájától [59,60,34] 

(szemcseméret, porozitás, stb.). Ebből az következik, hogy a vezetőképesség változásának 

nagysága elsősorban a részecskeméret és a tértöltési réteg (v. Debye hossz) közötti 

távolsággal arányos. Ha a szemcseméret nagy, akkor a kiürített tértöltési réteg vastagsága 

szabályozza a vezetőképesség változását. Ellenben ha a szemcseátmérő kicsi (kisebb, mint a 

Debye távolság kétszerese - ami WO3 esetében 10-20 nm [61]–, akkor a teljes vastagságában 

kiürített a réteg, vagyis oxidatív (e--elvonó) gázmolekulák kemiszorpciója során nem történik 

olyan változás, ami vezetőképesség növekedését okozhatná. A gyakorlatban tehát a nagy 

érzékenység biztosításához a cél olyan fémoxidok előállítása, melyek rétegvastagsága közel 

esik az adott anyag Debye hosszához, ezáltal nagy gáz-aktív felületet és nagy érzékenységet 

tudunk elérni. 

A félvezető fémoxid alapú gázszenzor alkalmas alacsony koncentrációjú (~ppm) veszélyes 

gázok detektálására konstans oxigén parciális nyomás mellett, mint például CO, NO2, H2S, 

NH3 stb. [62,63]. Az n-típusú fémoxid félvezetők lehetséges gázérzékelési mechanizmusai az 

alábbiak [64]:  
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 reakció az felületen adszorbeálódott gázzal, kemiszorpció; 

 ioncsere a gáz-szilárd határfelületen vagy egyszerű gáz adszorpció a felületen.  

 

A legtöbb esetben azonban a mérendő gáznak kitett félvezetők vezetőképességének 

megváltozását a felületükön adszorbeálódott gázzal történő elektron átadás vagy pedig az 

adszorbeálandó gázmolekula reakciója után létrejövő kemiszorpció határozza meg. A szenzor 

érzékelő-tulajdonsága attól függően más, hogy a fémoxid n-típusú vagy p-típusú, illetve hogy 

a mérendő gázok oxidatív vagy reduktív tulajdonsággal bírnak. Az n-típusú érzékelő rétegek 

és reduktív gázok esetében a fémoxid felületén kialakuló oxigén vakanciák (igen 

reakcióképes) reakcióba lépnek a gázmolekulákkal, ami által a negatív töltésű oxigén ion 

semleges molekulává alakul át és az elvesztett elektront átadja a félvezető anyagnak. Ennek 

következtében a fémoxid réteg ellenállása lecsökken a következőkben részletesen 

ismertetett folyamat szerint. 

A levegőben található oxigénmolekulák először adszorbeálódnak a fémoxid réteg felületére, 

ahol O2
-, O-, O2- töltésű nagyon reakcióképes oxigén gyökök alakulnak ki úgy, hogy az 

elektronokat a réteg vezetési sávjából szerzik meg. Ezt a folyamatot a hőmérséklet [65] és a 

fémoxid típusa nagymértékben befolyásolja. Az így keletkezett oxigén vakanciák játszanak 

fontos szerepet a gázok detektálása során. Kísérleti mérésekkel igazolták, hogy az egyes 

hőmérséklet tartományokban más-más negatív töltésű oxigén atomok (molekulák) vannak 

jelen [66].  

 O2
- molekula van jelen <150 °C 

 O- atom alakul ki 150 és 300 °C között 

 O2- atom van jelen a felületen > 300 °C 

Az oxigén adszorpciója és kemiszorpciója a következő egyenletekkel írhatóak le: 

     (3) 

    (4) 

    (5) 

    (6) 

A mérendő gáz (X) reakciói az előzőekben ismertetett oxigén vakanciákkal az alábbi 

egyenletek szerint mennek végbe: 

    (7) 
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    (8) 

   (9) 

Egy n-típusú félvezető fémoxidban az elektronok a felületre vándorolnak, majd a 

környezetükben lévő levegőből adszorbeálódott oxigén molekulákat ionizálják, így O- és O2- 

ionok képződnek, ami negatív töltést eredményez a félvezető felületén. Ezáltal a fémoxid 

felületi rétege kiürített lesz elektronokból, vagyis kialakul egy felülethez közeli, kiürített réteg 

(Debye réteg, tértöltöltési réteg) [67]. 

A 2.3. ábra a felületi réteg és a megfelelő elektronsáv szerkezetét mutatja egy tipikus 

félvezető fémoxid esetében. A vezetési sáv energiaszintjét a tömbi anyagban illetve a 

felületen az Ecb és az Ecs jelöli. A vegyérték elektronsáv szintjét az Evb és az Evs mutatja, míg a 

Ef a Fermi energiát jelöli. Et az adszorbeált oxigén miatt a felszínhez közel lévő elektronok 

csapdázási energiaszintje, eVs a felszínhez közel történő energiasáv megváltozásának a 

mértékét mutatja meg, ahogy az ábrán látható. A dd pedig a kiürített rétegvastagságot jelöli. 

Az egyes félvezetők esetében az Ecb és az Evb értéke közti különbségből adódik a fémoxidokra 

jellemző tiltott sáv energia értéke. 

 

2.3.ábra A felületi réteg és a hozzátartozó elektronsáv szerkezetek sematikus képe egy félvezető 
oxidban oxigén kemiszorpciója után [67] 
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Ha a felület ideális tömbi anyaggént viselkedne szemcsehatárok nélkül, akkor a kiürített 

réteg hatása kevésbé vagy semmilyen jelentőséggel nem bírna a felület mentén történő 

vezetés szempontjából, pusztán tömb és a kiürített réteg vastagságának aránya befolyásolná 

a réteg vezetőképességét. Azonban a kis kristályokból álló polikristályos rétegek esetében a 

szemcsehatárokon történik meg az elektron vándorlása, vagyis itt történik az energiasáv 

elhajlása is, amint azt 2.3. ábrán megfigyelhető. A szemcsék közötti érintkezési pontoknál a 

vezetést a Schottky potenciál energia gátja határozza meg, melyet az elektronoknak le kell 

győzniük ahhoz, hogy az egyik szemcséből a másik szemcsébe jussanak. Ezen energiagát 

nagysága döntő (2.4. ábra) mértékben határozza meg az adott anyag vezetőképességét, 

amiből következik, hogy a fémoxid környezetében lévő gáztér a szemcsehatár potenciál gát 

magasságának szabályozásával döntő mértékben befolyásolja ezt a paramétert [68]. A 

rétegellenállás, és így a gázérzékenység ebben az esetben csak elhanyagolható mértékben 

függ a szemcsemérettől.  

 
2.4.ábra A fémoxid szemcsék közötti vezetési mechanizmusok sáv- és szerkezeti (fizikai) modellje [69] 

2.3.1 A fémoxid gázszenzorok érzékenységének javítására szolgáló módszerek 

Amint fentiekben említettem, az egyes gázérzékelőkre vonatkozó követelmények az adott 

alkalmazástól függenek. Nem szükséges egy darab molekula kimutatására képes érzékelő 

réteget kialakítanunk, ha a szenzort úgy terveztük, hogy az 1-10 %-os 

koncentrációtartományban működjön. Mindazonáltal a környezetre és az emberi egészségre 

veszélyes gázok mérésére a nagy érzékenységű, a ppm-ppb gázkoncentráció tartományban 

működő szenzorok fémoxid érzékelőrétegeinek vizsgálata áll szakemberek figyelmének 
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középpontjában. Ezért röviden ismertetem a fémoxid érzékelő anyagok gázérzékenységének 

növelésére irányuló fő megoldásokat, nevezetesen a mérethatásokat és a fém vagy más 

fémoxidok adalékolásának jelentőségét. 

2.3.1.1 Méret- és szerkezeti hatások 

Mivel a tértöltési réteg kialakítása során az elektron koncentrációja csak a kiürített réteg 

vastagságában csökken, háromféle vezetési mechanizmus valósulhat meg, amint azt a 2.5. 

ábrán bemutatom. Nagy szemcsék, kristályok esetén a (D>>2L) a szemcseméretet és így a 

réteg vezetőképességét a szemcsehatárokon kialakuló Schottky energiagát határozza meg. 

Ebben az esetben az érzékenység gyakorlatilag független a szemcseátmérőtől. Ha a 

szemcseméret összemérhető a 2L-lel (D=2L), akkor minden vezetőcsatorna a szemcsék 

között a szemcsehatárokon elég kicsi ahhoz, hogy befolyásolja a teljes vezetőképességet. Ha 

D<2L, minden szemcse részt vesz a térfeltöltő rétegben, és az elektrontranszportot a 

részecskék felületén kialakuló töltés befolyásolja.  

 

2.5. ábra A fémoxid alapú gázérzékeny anyagok vezetőképességének három mechanizmusa. A fekete rész 
mutatja a tértöltési tartományt, míg a fehér rész a tömbi tulajdonságokkal bíró magterületet mutatja [70] 

Az 2.5.a ábrán megfigyelhető, hogy a kiürített réteg területe kisebb, mint a szemcsék 

érintkezési felületének az összessége. Ez esetben a vezetőképességet a „nyak” közepén lévő 

kiürített réteg határozza meg. A 2.5.b ábrán látható, hogy egy úgynevezett „zárt nyak” 

szerkezetről beszélünk, ahol a kiürített rétegek átfedésbe kerülnek, ami nagyobb ellenállást 

eredményez a szemcsehatároknál. A fenti két jelenség esetében a pórusos szerkezetű 

anyagok gázérzékenysége megegyezik egy vékonyrétegével. A harmadik esetben (2.5.c ábra) 

pedig a vezetést egyértelműen a szemcsék érintkezési pontjainak a száma határozza meg. Ez 

egyértelműen a pórusos anyagokra jellemző eset. 

A Schottky féle modellt a végtelen sík geometriájú rendszerre fejlesztették ki, így 

nagyméretű fémoxid szemcsék esetén megfelelően használható az energiagát képződések 
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leírására. Azonban az olyan anyagok esetében, amelyeknek a szemcsemérete összemérhető 

a kiürített tartomány vastagságával, az energiasávok elhajlásának mértéke nem 

elhanyagolható, mivel a felületi részecskék sűrűsége függ a szemcsék átmérőjétől [71,72]. 

A különböző nagyságú szemcsék vezetési sávjának elméleti alakját tanulmányozva arra 

jutottak, hogy a gömbszimmetrikus szerkezet esetében a kiürített rétegközelítés (DA) modell 

alkalmazása lehetővé teszi a potenciál, és a tértöltési rétegvastagság analitikai módon való 

kiszámítását.  

Egy általánosabb esetben, ahol a DA nem alkalmazható, a töltéssűrűségre vonatkozó 

kifejezést használó Poisson egyenlet numerikusan megoldható, amiből megkapjuk a kiürített 

rétegvastagságot [32]. 

Tehát összességében elmondható, hogy a szemcseméret csökkentésével a minta vezetését a 

szemcsehatárok száma, a „nyak” vagy a szemcsék alakja határozza meg.  

A szilárdtest gázérzékelőinek működési jellemzőit mind a receptor, mind pedig a jelátalakító 

funkciók befolyásolják. Az utóbbi funkció nagyon fontos, mivel a kémiai kölcsönhatások 

elektromos jellé történő átalakításának hatékonyságát adja meg, ezért fontos a fémoxidok 

optimális morfológiával és kristályszerkezettel történő előállítása. A szenzor érzékenysége 

jelentősen megnövelhető kis szemcseméretű anyagok alkalmazásával, és ezt a megállapítást 

Lu és munkatársai kísérleti mérésekkel igazolták SnO2 alapú érzékelő 500 ppm CO-ra 

mutatott válaszjeleivel [63]. Azt tapasztalták, hogy az érzékenység drasztikusan 

megemelkedik, ha a részecskeátmérő 10 nm-nél kisebb. Az SnO2 nanorészecske alapú 

szenzorokat hidrogén gázra tesztelték Ansari és társai [73]. A 20 nm-es részecskék 

alkalmazásával kapott válaszjel körülbelül 10-szer nagyobb, mint 25~40 nm-es részecskék 

esetén. Kis szemcsék és keskeny nyak esetében, mikor a szemcseméret kisebb, mint a 

felületi tértöltési rétegvastagság kétszerese, a szemcse teljes vastagságában jön létre a 

tértöltési réteg [74]. Fontos megemlíteni, hogy a nanokristályok kisebb szemcsemérete nem 

feltétlenül jelenti a gázreakció növelését. Egy összehasonlító tanulmányban [75] kimutatták, 

hogy a gél égetéses módszerrel előállított SnO2 nanokristály (~50 nm) alapú érzékelő 

nagyobb válaszreakciót és rövidebb válaszidőt mutatott, mint a hidrotermális módszerrel 

szintetizált SnO2 nanokristályokból előállított (12-13 nm) minta. Ez az eredmény annak 

tulajdonítható, hogy a gél égetés módszerével szintetizált SnO2 nanokristályok porózusabb 

mikroszerkezetűek, mint a hidrotermális eljárással előállított minták, amelyek viszont kisebb 

méretűek, de hajlamosak agglomerációval nagy konglomerátumokat képezni. Ez a folyamat 

korlátozza a fémoxidok érzékenységének növelését a szemcseméret csökkentésével. A kis 

szemcseméret eloszlású nanokristályok negatív hatással lesznek az érzékelő időbeli 

stabilitására is, mert a szemcseméret túlzott csökkentése a szerkezeti stabilitás 

csökkenéséhez vezet [76]. Következésképpen az anyag felületi és katalitikus tulajdonságai 

megváltozhatnak [77]. 

A különböző szerkezetű és morfológiájú nano- vagy mikroméretű részecskék kontrollált 

szintézise nagy érdeklődést keltett a kutatókban, az utóbbi évtizedekben, mivel a nano- és 

mikrokristályok végső tulajdonságai nem csak az összetételtől, hanem kristályszerkezettől, 
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morfológiától, méretüktől és méreteloszlásuktól is függnek. A nanokatalizátor 

reakcióképességét és szelektivitását a morfológia szabályozásával alakíthatjuk ki, mivel ez 

meghatározza a kristályos szerkezetű nanoanyag felületi szerkezetét, és így az éleken vagy 

sarkokon elhelyezkedő atomok számát is. Például oktaéderes, csonka oktaéderes és 14-

poliéderes ZnSnO3 mikrokristályokat állítottak elő különböző mennyiségű nátrium-dodecil-

benzolszulfonát (SDBS) hozzáadásával, és vizsgálták a különböző kristályszerkezetű rétegek 

érzékenyégét H2S, HCHO és C2H5OH gázokra [78]. Az eredmények azt mutatták, hogy a 14-

poliéderes ZnSnO3 nagyobb érzékenységgel rendelkezik, mint az oktaéder, mivel az {100} 

kristálytani síkok nagyobb aktív felülete több aktív helyet biztosít a ZnSnO3 és a célgázok 

között. 

A korábbiakban említetteknek megfelelően a kristályos felületek aktiválása mellett a 

felület/térfogat aránya is döntő fontosságú. Egy kihasználandó lehetőség, hogy a nagy 

felület/térfogat arányt nemcsak a szemcseméret csökkentésével, hanem rendezett 

struktúrával, például a mezopórusos (10-100 nm pórus és anyag átmérő) vagy a nanorudak 

rendezett szerkezetével is érjük el [79,24].  

 A mezopórusos szerkezetű fémoxidok többsége azonban nem stabil a felületaktív anyag 

eltávolítása után, és magas hőmérsékleten a pórusszerkezet a homogenitását is elvesztheti 

[80,81]. Yang és társai SnO2/SBA-15 kompozit alapú és a tiszta SnO2 érzékelők 1000 ppm H2 

gázra mutatott jelét vizsgálták [82] és azt tapasztalták, hogy az SnO2/SBA-15 alapú érzékelő 

sokkal nagyobb érzékenységet mutat a H2-re egy adott hőmérsékleten vizsgálva (250 °C). A 

H2 gázra kapott válaszjel értéke eléri a 1400-at, ami közel 40-szer nagyobb, mint a tiszta SnO2 

érzékelő esetén. E mellett az SnO2/SBA-15 szenzor optimális érzékelési hőmérséklete 250 °C 

(ahol az érzékenység maximum mérhető), alacsonyabb, mint a tiszta SnO2 érzékelő optimális 

működési hőmérséklete (350 °C). A szerzők úgy vélték, hogy az SBA-15 jó gáz adszorbens 

[83], amely nanokompozit érzékelő révén több oxigént vagy hidrogént adszorbeál, és ezáltal 

segíti a hidrogén és a felületen adszorbeált oxigén közötti reakciót. A másik, amit fontos 

megemlíteni, hogy gázok alacsony hőmérsékleten történő adszorpcióját is javíthatjuk a 

mezopórusos SBA-15 jelenlétével, vagyis az optimális működési hőmérséklet alacsonyabb 

értékre tolódhat.  

A legutóbbi erőfeszítések a nanostrukturált érzékelők fejlesztésére összpontosítottak, 

figyelembe véve a gázérzékelő anyagok szerkezeti sajátosságait. Az egydimenziós fémoxid 

kristályok kontrollált előállítása fontos a gázérzékelés jelenségének kutatásához, és a kapott 

eredmények alapján a későbbi alkalmazhatóságuk is előtérbe került. Ha a szemcseméret 

összehasonlíthatóvá válik a Debye hossz kétszeresével, akkor a teljes egydimenziós 

nanokristályban kialakulhat a tértöltési réteg [84], ami lehetővé teszi a maximális érzékelő 

válasz elérését. Az egydimenziós anyagok könnyen preparálhatóak úgy, hogy az adott anyag 

kiürített rétegvastagságával összemérhető legyen a kristályméretük. További fontos 

tulajdonságuk, hogy a nanoszerkezetű rétegekhez képest nagyobb termodinamikai 

stabilitással rendelkeznek, ami előnyös egy magas hőmérsékleten működő gázérzékelő 

hosszú távú működtetésében [85]. Az egydimenziós fémoxid anyagok, mint például 
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nanocsövek, nanorudak, nanoszálak stb. számos pozitív tulajdonsággal rendelkeznek, mint 

pl. a könnyű előállíthatóság, nyitott felület, nagy gázérzékenység és a hosszú távú stabilitás, 

így igen vonzó alternatívát jelentenek a vezetőképesség mérésen alapuló gázszenzorok aktív 

rétegeként. 

2.3.1.2 Adalékolás 

A szilárdtest gázérzékelőknél a vezetőképesség megváltozását a gázérzékelő anyag felületén 

zajló katalitikus reakciók hatékonysága is meghatározhatja a detektált gázzal történő 

kölcsönhatás során. Ezért a gázérzékelő anyag kontrollált katalitikus aktiválása az egyik 

leggyakrabban használt módszer a gázérzékelők minőségének javítására. A gyakorlatban 

széles körben használt gázérzékelő fémoxid anyagok, mint a TiO2, ZnO, SnO2, Cu20, Ga2O3, 

Fe2O3, katalitikus szempontból kevésbé aktívak [86]. A tiszta SnO2 vékony film katalizátor 

nélkül kis érzékenységű (~3), amely megerősíti ezt a kijelentést [87]. A nemesfémek nagy 

hatásfokú oxidációs tulajdonsággal rendelkező katalizátorok, és ez a képesség használható 

arra, hogy a gázérzékelő felületeken gyorsítsa a reakciókat. A nemesfém-adalékanyagok 

leválasztására a technikák széles skáláját alkalmazták, beleértve az impregnálást [88], a szol-

gél eljárást [89], a porlasztást [90] és a párologtatást [91]. Nemesfémrészecskék és 

fémoxidok keverékét szol-gél módszerrel lehet előállítani, míg a nemesfémrészecskék 

felületén módosított fémoxidokat például porlasztással vagy termikus bepárlással állíthatjuk 

elő. Ebben a fejezetben az utóbbi felületaktiválási mechanizmusokat és technikákat 

mutatom be, mivel doktori munkám során is ezeket alkalmaztam. Számos publikáció van a 

nemesfémek (Pt, Au, Pd, Ag stb.) által módosított fémoxidok gázérzékenységének javítására 

[23,33,92-94]. A szerzők részletesen ismertetik az érzékenyítés mechanizmusát [95], amit 

egy példán mutatok be (2.6. ábra). 

Palládiummal való érzékenyítés esetén általában két mechanizmus lehetséges a 

nanorendszer érzékelési tulajdonságainak javítására. Az egyik a sávszerkezeti mechanizmus, 

a másik pedig a kémiai mechanizmus. A sávszerkezeti mechanizmus lényege, hogy a 

módosított szemcsék és a Schottky-gát (és ennek következtében a vezetőcsatornák 

szélessége) hatására módosul a kiürített réteg vastagsága, ami segíti az oxigén 

kemiszorpcióját/deszorpcióját a Pd szemcse körül, így növeli az érzékenységet. A kémiai 

mechanizmus a palládium katalitizátor nagy hatásfokú disszociációs képességét használja fel. 

A Pd sokkal jobb oxigén disszociációs katalizátor, mint bármelyik fémoxid - jelen esetben az 

ón-dioxid- katalitikusan aktiválja az oxigén molekula disszociációját és segíti a fémoxidra 

történő kemiszorpcióját, mivel módosul a félvezető kiürített rétegének vastagsága. A 

fémoxid felületét két elkülönített részre osztva azt tapasztalhatjuk, hogy ahol a palládium 

szemcse helyezkedik el a felületen ott az oxigén molekula gyorsabban disszociál a 

fémrészecske felületén, majd az így keletkezett O atomok a palládium szemcsékbe történő 

bediffundálásuk után a szemcse környezetében adszorbeálódnak a fémoxid felületén. Ez a 

laterális felület a palládium ion körüli Rs sugarú körrel írható le. A másik területen, ahol 

palládium felületi hatása már nem érvényesül, egyszerűen oxigén atom adszorbeálódik a 
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fémoxid megfelelő kötőhelyeire a molekula disszociációja után. E mellett a nem 

disszociálódott oxigén molekulák is képesek megkötődni a fémoxid felületén és elektront 

elszívni a felületről. Az, hogy éppen oxigén atom vagy molekula kötődik meg a felületen, 

elsősorban a hőmérséklet függvénye [66]. Az utóbbi két jelenség jelentősen növeli a 

fémoxidok oxigén ionoszorpciójának valószínűségét, és ezáltal a későbbi gázérzékenységet. A 

redukáló gáz (pl. H2) és a nem aktivált ill. Pd aktivált SnO2 kölcsönhatását vizsgálva ehhez 

hasonló mechanizmusokat tapasztaltak [96]. A katalizátorok felvitelének módja is fontos 

tényező a katalizátorok katalitikus hatásának optimalizálására.  

 

2.6. ábra (a) Az SnO2 felületén zajló oxigén ionoszorpciós folyamatának sematikus ábrája palládium szemcse 
jelenléte mellett. (b) A tiszta és a Pd szemcse körüli SnO2 nanostruktúra sávdiagramjai [95] 

 

2.4 Gázok megkötődésének mechanizmusai fémoxid felületén  

Az ipari és polgári környezetben is előforduló veszélyes gázok két csoportba sorolhatóak, 

ezek egyike az oxidatív, mint például NO2, CO2, O2. Egy n-típusú félvezető fémoxid oxidatív 

gázzal történő tesztelése során a fémoxid vezetőképessége lecsökken, mivel elektront szív el 

a rétegből. Ezzel szemben a reduktív gázok, mint például CO, H2, NH3, H2S 

elektrondonorokként viselkednek, ha kölcsönhatásba lépnek a fémoxid felületével. Ezen 

kölcsönhatás során a reduktív gázok a fémoxid felületén adszorbeálódnak vagy a 

kemiszorbeálódott oxigénionokkal reakcióba lépnek a felületen. Továbbiakban az általam 

tesztelt két reduktív gáz adszorpciós-kemiszorpciós mechanizmusait ismertetem. 

2.4.1 Ammónia (NH3) 

Az NH3 magányos elektronpárja miatt erős elektrondonor, de jelen esetben a fémoxid is 

elektrondonorként működik, amikor az adszorbeált oxigénionokkal reagál a felszínen. 

Nguyen és mtsai. [97] azt a mechanizmust javasolták, amely szabad elektronokat 
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eredményez az NH3 molekulákkal reagáló oxigénionok eredményeként az alábbi egyenletek 

szerint: 

   (10) 

vagy 

   (11) 

   (12) 

   (13) 

2.4.2 Kén-hidrogén (H2S) 

Az oxigén kemiszorpciója a fémoxid felületén elősegíti a H2S gáz kemiszorpcióját, és mivel 

redukáló gázról beszélünk az eredmény itt is elektron injekció a fémoxid tömbbe. A 

jelenséget XPS vizsgálatokkal bizonyították, és az alábbi egyenletek szerinti mechaniszmust 

javasolták [25]: 

   (14) 

vagy 

   (15) 

A 14. és 15. egyenletek magyarázzák a kén-hidrogén oxidációját, amely az oxigén 

atmoszférában kén-dioxid és a vízgőz termékek keletkezéséhez vezet. 

Ha az oxigén parciális nyomása alacsony, a H2S közvetlenül a fémoxid rácsában található 

oxigénnel reagál SO4 keletkezése mellett, és emiatt a fémoxid felszínén oxigén hiányt hoz 

létre, ami szintén növeli a réteg vezetőképességet. Ezt a folyamatot in situ XPS mérés 

segítségével magyarázták [98], 

   (16) 

ahol az  a negatív töltésű a fémoxid rácsban elhelyezkedő oxigén atomot jelöli. 

Teljesen oxigénmentes légkör esetén a H2S folyamatos felületi kölcsönhatása után az 

adszorbeált oxigén teljes mértékben deszorbeálódik a felületről. Ez a folyamat azt 

eredményezi, hogy a H2S direkt kölcsönhatásba lép a réteggel, és elemi kén alakul ki. Ez a 

kén helyettesítheti a fémoxid rácsoxigénjeit, így ezt a végbemenő kémiai folyamatot 

kénmentesítési reakciónak nevezzük, amelyet az ón-dioxid félvezető esetén az alábbi 

egyenlettel lehet leírni [99,100]: 

   (17) 

     (18) 
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Leavitt és munkatársai [101] részletesen leírják a H2S kemiszorpciójának egyes lépéseit. Azt 

tapasztalták, hogy a kén atom keletkezése erősen hőmérsékletfüggő folyamat oxigén 

atmoszférában, mivel 247 °C alatt a kén-hidrogén deprotonálódása játszódik le, viszont ezen 

hőmérséklet felett már a fémoxid felületén elemi kén is keletkezhet, amit az alábbi 

reakcióval írtak le.  

Ha a hőmérséklet kisebb 247 °C akkor, 

    (19) 

ha viszont a hőmérséklet nagyobb, mint 247 °C akkor, 

    (20) 

Ezen kémia folyamatok mindegyike szerepet játszik a H2S gázérzékelése során kapott 

válaszjelének nagyságában és válaszidejében. 

2.5 Mikromegmunkálással kialakított gázszenzorok 

A hagyományos gázérzékelőket - különösen a kereskedelemben kapható érzékelőket [102] - 

általában alumínium-oxid szubsztrátumokon alakítják ki, és 1 W körüli fűtőteljesítmény 

szükséges ahhoz, hogy az érzékelő réteget a megfelelő működési hőmérsékletre emeljék 

[103]. Ez az energiafogyasztás túl nagy a hordozható, akkumulátorral működtetett 

rendszerekhez. 

Az energiafogyasztás csökkentésének legegyszerűbb módja a fűtendő érzékelő réteg 

területének csökkentése és az érzékelő terület hőszigetelésének javítása. A jó hőszigetelés 

nemcsak a teljes energiafogyasztás minimalizálása miatt fontos, hanem a jelfeldolgozó 

elektronika és a különböző érzékelők ugyanazon a chipen történő integrálása miatt is [104]. 

Az érzékelés szelektivitása és/vagy mennyiségi meghatározása egy sokelemes rendszerben 

különböző matematikai modellek segítségével javítható [105-107]. Ezért a gázérzékelők 

fejlesztésének egy fontos eleme a kis teljesítménnyel fűthető, magas hőmérsékletet biztosító 

mikrofűtőtestek (micro-hotplate) fejlesztése. Munkám során az MFA MEMS 

laboratóriumában kifejlesztett mikrofűtőtesteket használtam, melynek termo-mechanikai 

tulajdonságait és előállításának technológiáját Bíró Ferenc vizsgálta és dolgozta ki [108]. A 

feladatom a különböző módon nanostrukturált WO3 érzékelő rétegek, ill. a mérőelektródok 

előállítási lépéseinek gyártástechnológiai integrálása volt.  

A 3. táblázat mutatja be a különböző anyagok hőszigetelő tulajdonságait. A szilícium nagyon 

jó hővezető, és így nem a megfelelő anyag a jó hőszigetelés biztosítására, de a szilícium-

nitrid és a szilícium-dioxid sokkal alacsonyabb hővezető képességgel rendelkeznek, és 

kompatibilisek a szabványos mikroelektronikai és mikromechanikai eljárásokkal. 
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Anyag Hőmérséklet (K) Hővezetés (Wm-1K-1) 

Szilícium 300 150 

Szilícium-dioxid 300 9-30 

Szilícium-nitrid 300 1,4 

Volfrám-oxid 300 1,63 [110] 

Levegő 293 0,026 

3. táblázat Az alábbi anyagok hővezetőképességének adatai [109] 

Ha az érzékelő anyag egy vékony membránon helyezkedik el a benne eltemetett fűtőtesttel, 

akkor a fűtőtest hatékonysága nagyon magas lesz, mivel a fűtőelemtől az érzékelő anyagig 

terjedő távolság nagyon rövid, ugyanakkor a fűtött terület termikus szigetelése a vékony, 

rossz hővezető anyagból felépített membrán miatt közel két nagyságrenddel javítható. Az 

aktív réteg érzékenysége a MOX (Metal Oxide) gázérzékelőknél erősen függ az üzemi 

hőmérséklettől, ezért fontos, hogy a membránon jól szabályozott hőmérséklet-eloszlást 

érjünk el. A fűtőtest termo-mechanikai feszültsége minimalizálásnak és gyártási lépéseinek 

ismertetése nélkül az 2.7 ábrán egy általános mikrofűtőtestet mutatok be [108].  

 
2.7. ábra Az alap mikrofűtőtest felépítése 

A mikrofűtőtest membránon belüli termikus és elektromos szigetelés miatt az egy chipen 

akár különböző, független szenzorokat is ki tudunk alakítani. A mikrofűtőtestek kis 

hőkapacitása miatt az eszköz hőmérséklet-modulált működése is lehetséges, ami alkalmazott 

technikává vált a szelektivitás [111], az érzékenység [112] javítására, és a fűtési teljesítmény 

csökkentésére [113]. 

2.6 Félvezető fémoxidok 

Számos fémoxid alkalmas az éghető, redukáló vagy oxidáló gázok detektálására, 

kimutatására. Az alábbi oxidok vezetőképessége megváltozik, ha a vizsgálandó gázok 
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kerülnek a környezetükbe [114]: Cr2O3, Mn2O3, Co3O4, NiO, CuO, SrO, In2O3, WO3, TiO2, V203, 

Fe203, GeO2, Nb2O5, MoO3, Ta2O5, La203, CeO2, Nd2O3. A szilárdtest gázérzékelők aktív 

rétegeként alkalmazott fémoxidok elektromos szerkezete szerteágazó, így a fémoxidokat az 

alábbi két kategóriába sorolják [86]. 

 átmenetifém-oxidok (Fe2O3, NiO, Cr2O3, ZnO, WO3 stb.) 

 nem-átmenetifém-oxidok: (Al2O3, MgO, SnO2,) 

A nem-átmeneti-fémoxidok kózül a MgO és az Al2O3 nagyon stabil vegyületek és széles tiltott 

sávval rendelkeznek, ennek köszönhetően pedig eléggé inaktívak. Mivel a 

kristályszerkezetükben mind elektrontöbblet, mind „lyukak” keletkezési valószinűsége kicsi 

minimális, így ritkán alkalmazzák őket vezetőképesség mérésén alapuló gázszenzorok aktív 

rétegeként. Ezzel szemben az átmenetifém-oxidokaban és az SnO2-ban a dn konfiguráció és a 

dn+1 vagy dn-1 elektronpályái közötti energia különbség gyakran meglehetősen kicsi [115], így 

sokkal érzékenyebbek környezetükben található gázmolekulák kimutatására. Sajnos a 

szerkezeti instabilitás és a vezetőképesség mérésen alapuló gázszenzorokhoz fontos egyéb 

paraméterek (pl. széles tiltott sávenergia) nem optimális értékei korlátozzák 

alkalmazhatóságukat, így csak a d0 és d10 elektronpályájú átmenetifém-oxidokat tekintjük 

alkalmasnak a feladatra. Ezért a d0 elektronpályájú átmenetifém-oxidokat, például TiO2, 

V2O5, WO3 illetve a d10 elektronpályájú fémoxidokat, például a ZnO, SnO2 használjuk 

vezetőképességi gázérzékelőkben. 

A volfrám-oxid egy n-típusú félvezető, 2,6-3,6 eV tiltottsáv energiával [116], amelyet 

nemcsak katalitikus/fotokatalitikus, elektrokróm alkalmazásokban, hanem szilárdtest 

gázérzékelők aktív rétegeként is alkalmaznak. A publikációk száma melyek WO3 alapú 

gázérzékelők tulajdonságait vizsgálja az utóbbi évtizedekben drasztikusan megnőtt és így az 

SnO2 alapú gázszenzorok mögött a második legelterjedtebben vizsgált fémoxid érzékelőréteg 

lett.  

Munkám során a különböző módon előállított WO3 alapú gázszenzorokat teszteltem kétfajta 

reduktív gázzal (H2S és NH3), ezért a továbbiakban kizárólag a volfrám-oxidok jellemző 

szerkezetét, elektromos tulajdonságát illetve általános előállítási módszereit fogom 

bemutatni. 

2.6.1 A volfrám-oxidok szerkezeti tulajdonságai 

Az amorf volfrám-oxid film nagy nyitott pórusokkal rendelkezik, mely WO6 oktaéderekből 

felépülő klaszterekből áll [117]. Ezek az oktaéderek W-O-W kötéseken vagy víz molekulák 

beágyazódásán keresztül kapcsolódnak egymással [118,119]. A klaszterek véletlenszerű 

elrendeződése egy nyitott, üreges szerkezetet eredményez, melyek általában a levegőből 

származó molekuláris vízzel vannak kitöltve. Az amorf WO3 réteg ionos vezetése 

protonszállítással történik a pórusokban lévő vízhidak révén. A vezetőképességet az 

oktaéderek csatlakozási pontjánál kialakuló W-O-W kötések határozzák meg. 
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A volfrám-oxidoknak létezik egy köbös perovszkit-típusú szerkezete, mely WO6 

oktaéderekből épül fel, ahol mindegyik oktaéder mindegyik csúcsában oxigén atom ül [120]. 

A sematikus szerkezetet az 2.8. ábrán látható. 

 

2.8. ábra A WO3 perovszkit-típusú szerkezete 

A volfrám-oxid szerkezeti szimmetriáját két dolog csökkentheti. Az egyik, ha az oktaéder 

valamilyen szerkezeti változás miatt megbillen, illetve a másik esetben az oktaéder közepén 

elhelyezkedő volfrám atom elmozdul a helyéről [121]. Ez a két szimmetria torzulás a WO3 

különböző hőmérsékletfüggő fázisait eredményezi, amik a következőek lehetnek [122-125]: 

 Monoklin (ɛ) fázis, ami -50 °C alatt jelentkezik 

 Triklin (δ) fázis, ami -50 °C és 17 °C között alakul ki 

 Monoklin (γ) fázis, ami 17 °C és 330 °C között alakul ki (ez stabil szobahőmérsékleten) 

 Rombos (β) fázis, ami 330 °C és 740 °C között jelentkezik 

 Tetragonális (α) fázis, ami magasabb, mint 740 °C-on alakul ki. 

Ezen kristályszerkezetek mellett kialakulhat köbös és [126] hexagonális kristályszerkezetű 

WO3 is [127]. A hexagonális metastabil szerkezet mutatja a legnagyobb gázérzékenységet, és 

így leggyakrabban ezt alkalmazzák gázérzékelésre.   

A volfrám-trioxid elektromos és optikai tulajdonságai tehát nagymértékben függenek a 

kristályszerkezetétől. Saljie és Viswanathan azt tapasztalták, hogy a vezetőképesség kb. 2,0-

2,2 Ωcm-rel csökken, ha a WO3 réteget 293 K-ről 1123 K-re melegítjük [128]. A fémoxid 

tiltott sáv szélessége (a tiltott sáv szélesség 2,58 eV szobahőmérsékleten) fokozatosan 

csökken, és egyre diffúzabbá válik, amikor a hőmérsékletet 773 K-ra emeljük [129]. 

Egy másik fontos szempont, hogy a volfrám-oxidok szerkezete az egyes preparálások után 

számos szerkezeti hibát tartalmaz. Az egyik legelemibb hiba, mint a legtöbb fémoxid 

esetében, a rácsban található oxigénhiány megjelenése, ahol egy oxigénatom hiányzik a 
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sztöchiometrikus szerkezetből. Elektromos szempontból az oxigén hiánya a fémes 

szomszédos kationok elektromos sűrűségének növekedését eredményezi, ami donorszerű 

tulajdonságot hordoz magával, és így módosítja a volfrám-oxid vezetési sávját [130]. 

A hibahelyektől mentes, sztöchiometrikus vagy az adalékolt WO3 rétegek nagy 

érzékenységgel alkalmasak különböző gázok detektálására. Ezek a filmek különösen vonzóak, 

mivel nagy katalitikus viselkedést mutatnak a felületükön, legyen szó akár redukciós, akár 

oxidációs reakciókról. Mivel a WO3 egy n-típusú félvezető, a réteg ellenállása oxidáló gázok 

jelenlétében nő, míg redukáló gázok jelenlétében csökken. A tiszta és a fémekkel adalékolt 

WO3 filmek nagy érzékenységet mutatnak alacsony koncentrációban (ppb-ppm) nitrogén-

oxid gázokra alacsony és magas működési hőmérsékleten is [131], de más veszélyes gázok is 

detektálhatóak vele [132,133]. 

2.7 WO3 mint aktív réteg 

A WO3 intenzíven vizsgált gázérzékelő anyag, mivel sokféleképpen elő lehet állítani, ami 

sokfajta szerkezetű és struktúrájú volfrám-oxidot eredményez. Ebben a fejezetben WO3 

vékonyréteg előállítási módszereket, különösen az általam is használt WO3 nanokristályok és 

pórusos vékonyrétegek előállítási lehetőségeit fogom taglalni. 

2.7.1 Hexagonális WO3 nanokristályok 

A hexagonális WO3 előállítása során Gerand és munkatársai Na2WO4 oldat sósavas 

savanyításával H2WO4-et kaptak, és ebből dehidratálással előbb WO3·0,33H2O-t állítottak 

elő, majd hidrotermális kezeléssel (hevítés 150-200 °C-on nyomásálló reaktorban) nyerték a 

hexagonális WO3-at [127]. Többen a Gerand és munkatársai által kidolgozott alkálifém-

volframátok savas és hidrotermális szintézisét használták eredeti, vagy módosított formában 

[134-137]. Számos egyéb előállítási módról is beszámoltak a kutatók, így ma már a fent leírt 

előállítási mód mellett a hexagonális WO3 előállítható fém volfrám termikus 

elpárologtatásával és oxidálásával [138], hexagonális volfrám-oxidbronzok (HATB) [139] és 

ammónium-polivolframátok termikus oxidációjával [140], ioncserével hexagonális volfrám-

oxidbronzokból [141], valamint spray pirolízissel WCl6 prekurzort használva [141]. A fenti 

előállítási módszerek közül elsősorban a hidrotermális utat használják. A hexagonális WO3 az 

elmúlt 30 év kiterjedt kutatásának köszönhetően ma már változatos nanomorfológiával 

előállítható: pl. nanorészecskék [142], nanofilmek [27] és nanorudak [143] formájában is. A 

hexagonális WO3-ra általában úgy hivatkoznak, mint egy sztöchiometrikus vegyületre, 

azonban az előállítás módjától függően eltérő szerkezetű volfrám-oxidok is készíthetők. Csak 

kevesen vizsgálták meg a prekurzorokból a hexagonális WO3-ban maradó ionok vagy 

molekulák szerepét [134-137]. A hexagonális WO3-ban maradó esetleges prekurzor ionok 

jelentősen módosíthatják a WO3 elektromos tulajdonságait, amit az erre érzékeny 

alkalmazásoknál figyelembe kell venni. Emellett felmerült, hogy a maradék ionok nemcsak az 

alkalmazásokat befolyásolhatják, de igen fontosak lehetnek a hexagonális WO3 szerkezete 

szempontjából is. Gu és munkatársai azt állították, hogy Li+ ionok segítették a hexagonális 
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WO3 stabilizálását [134,135]. Mivel a tiszta hexagonális volfrám-oxid szobahőmérsékleten 

nem stabil, ezért az előállítása során valamilyen kation adalék segítségével hozzák létre. A 

legtöbb esetben a hidrotermális eljárás során alkalmazott prekurzor vegyület nátrium 

tartalma segíti a hexagonális kristályszerkezet kialakulását. Pfeiffer és munkatársai 

spektrométerrel vizsgálták a végső hexagonális WO3*1/3H2O nátrium tartalmát, és azt 

tapasztalták, hogy csak a 160-3400 ppm Na+ koncentráció tartományban alakul ki a kívánt 

kristályszerkezet [145]. A hidrotermális eljárással előállított hexagonális WO3 szerkezetekben 

az a közös, hogy szinte mindegyik esetben Na2WO4 vizes oldatából indulnak ki. A 

kristályszerkezet mellett döntő fontosságú a kialakuló volfrám-oxid morfológiája is. 

Általánosságban elmondható, hogy a hozzáadott só kation minősége inkább a hexagonális 

kristályszerkezet kialakulásáért felel, míg az anioné a morfológiát szabályozza. Példaként 

megemlítem, hogy a Na2SO4 só hozzáadásával többszáz nm hosszúságú nanorúd alakú WO3 

szerkezetet lehet szintetizálni [146], míg NaCl hozzáadásával rövid, maximum 100-200 nm 

hosszú rudak állíthatóak elő. A WO3 morfológiája és kristályszerkezete nagymértékben 

befolyásolja a WO3 elektromos, ezáltal a gázérzékelési tulajdonságait, viszont a morfológia és 

a maradékszennyezők hatását a gázérzékelési mechanizmusokra nem nagyon vizsgálták, 

pedig a gázérzékelés egy felületi reakció, amit a felület nagysága, szerkezete és az esetleges 

”szennyezők” együttesen befolyásolják. 

2.7.2 Pórusos WO3 szerkezetek 

A nanotechnológiai eljárások kifejlesztésével új szerkezetű és tulajdonságú anyagokat lehet 

előállítani, melyek szinte az ipar minden területén (elektronika, optika, biokémia és 

gyógyászat) forradalmi változásokhoz vezethetnek. Az előző fejezetben ismertetett 

nanokristályos WO3 előállítása mellett a homogén pórusos anyagok, jelen esetben 

fémoxidok, is a kutatások középpontjába kerültek. Ezen vékonyrétegek jellemzője a nagy 

felület jelenléte a réteg teljes térfogatában, ami nagymértékben megnöveli a gáz/szilárd 

határfelületen létrejövő reakciók számát, ezáltal pl. a gázérzékelésben is új dimenziót 

nyithat. A pórustérfogat és a pórusátmérő jól kontrollálható az előállítás során, így 

mezopórusos fémoxidokat lehet preparálni és a gázérzékelők aktív rétegeként alkalmazni. 

Egy réteg pórusszerkezetét elsősorban a pórusátmérővel szokták jellemezni, amit az alábbiak 

szerint három csoportba lehet sorolni [147]: 

 makropórusos réteg, ha az átlagos pórusátmérő 50 nm felett van 

 mezopórusos réteg, ha az átlagos pórusátmérő 2-50 nm közötti 

 mikropórusos réteg, ha az átlagos pórusátmérő 2 nm alatt van 

A későbbi alkalmazástól függően a fémoxidokat mindhárom csoportba tartozó 

pórustérfogattal elő lehet állítani, melyek homogén és egy-két nagyságrenddel nagyobb 

felülettel rendelkeznek, mint a tömör (nem pórusos) fémoxid rétegek.  

Pórusos WO3 vékonyrétegek a jól ismert vékonyréteg leválasztási technológiák 

paramétereinek módosításával, vagy a leválasztott réteg utólagos marásával, esetleg 

segédréteg használatával könnyen előállíthatók. 
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2.7.2.1 Pórusos WO3 vékonyréteg szol-gél módszerrel 

Időrendben a szol-gél eljárás volt az első olyan vékonyréteg leválasztási technika, amivel 

pórusos fémoxid réteget állítottak elő. A módszer nagy előnye, hogy szobahőmérsékleten 

történik a preparáció (nincs szükség plusz energia bevitelre), ezáltal könnyen és jól 

kontrollálhatóan stabil, kompakt rétegeket lehet előállítani akár pár 10 nm vastagságban is. 

A prekurzor vegyületből előállított szolt általában cseppentéses, ”dip-coating”, vagy „spin-

coating” technikákkal viszik fel a hordozó felületére. Ezen technikák előnye, hogy a végső 

szerkezet és a rétegvastagság könnyen szabályozható az egyes paraméterek (koncentráció, 

felvitt anyagmennyiség, centrifuga fordulatszám, stb.) változtatásával. A pórusos szerkezetű 

fémoxidok előállításához általában valamilyen felületaktív anyagot használnak a szol 

elkészítése során, majd a kialakított réteget megfelelő hőmérsékleten hőkezelik, ezáltal a 

szerves tenzid micellák kiégnek a fémoxid szerkezetéből, hátrahagyva a pórusos szerkezetet. 

A pórusos WO3 rétegekhez általában WCl6 prekurzor vegyületből előállított tenzid 

molekulával adalékolt szolt készítenek, melyet vízmentes, tiszta etanolos közegben 

szintetizálnak [148]. Az alkalmazott felületaktív anyagokkal befolyásolhatjuk a végső WO3 

pórusszerkezetét (pórusátmérő, pórustérfogat, pórusalak) és a kristályszerkezetét [149] is. A 

pórusos szerkezetű nanoanyagok egyik problémája, hogy magasabb hőmérsékleten kezelve 

a réteget a felvitel utáni kompakt homogén szerkezete sérülhet és megváltozik. Teoh és 

csoportja WCl6 prekurzor vegyületből és Pluronic P123 nemionos tenzid molekulából 

előállított rétegek stabilitását vizsgálta 200-450 °C-on. Arra jutottak, hogy a kiégetés 

hőmérsékletét növelve nőtt a porozitás, ezáltal a felület is, de ez a jelenség csak kb. 300 °C-ig 

volt igaz, mert a 350 °C-os hőkezelés során már drasztikusan lecsökkent a mért felület 

nagysága, viszont a pórusátmérő növekedett. Ez annak tudható be, hogy a kapott réteg már 

elvesztette homogén, kompakt jellegét, vagyis repedezni kezdett [35]. A mezopórusos WO3 

szerkezet kialakításáért felelős segédanyagok rendelkezhetnek ionos és nem ionos 

tulajdonsággal [150,35]. A Pluronic termékcsalád (nem ionos tenzid) sokféle tenzidmolekulát 

használ, melyekben a polipropilénoxid és plietilénoxid láncok száma és aránya határozza 

meg a későbbi pórusátmérőt és pórustérfogatot a vékonyrétegben. A Pluronic kopolimerek 

nomenklatúrájában [151] az első két számjegy a hidrofób polipropilén-glikol egység 

molekulatömegét szemlélteti. A második vagy harmadik számjegy a molekulán belüli 

polietilén-glikol százalékot jelöli, tízzel osztva. Példaként a F127 típusú Pluronic esetében a 

12-es szám a polipropilén-glikol egység nagy molekulatömegét, míg a 7-es 70%-os polietilén-

glikol tartalmat jelenti. A Pluronic mag/héj típusú micellákat képez az előállított szolban 

[152]. Ebből a struktúrából adódik, hogy a Pluronic-kal kialakított pórusok átmérőjét a PPO 

(polipropilén-oxid) egységek száma, a pórusfal vastagságát pedig a PEO (polietilén-oxid) 

hányad határozza meg. 

Általánosságban elmondható, hogy szol-gél eljárással kialakított mezopórusos rétegeket 

alkalmaznak gázérzékelők aktív rétegeként, mivel ez az eljárás jól integrálható a 

mikromegmunkálási technológiába.   
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2.7.2.2 Pórusos WO3 vékonyréteg elektrokémiai marással  

Az előző fejezetben említett szol-gél módszerrel szemben az elektrokémiai marással 

előállított WO3 réteg kevésbé kutatott előállítási módszer a pórusos fémoxid szintetizálására. 

Elsősorban a pórusos SiO2 és a későbbiekben Al2O3 rétegeket állítottak elő a megfelelő 

kristályszerkezetű szilícium és alumínium alaprétegből elektrokémiai marással 

(„anodizálással”). Ezeket az anyagokat jól kontrollálható pórusszerkezettel lehet előállítani, 

amit az MFA-ban is az elsők között optimalizáltak. Intézetünkben a pórusos szilícium 

kutatása 1991 óta folyik, az előállítási technológia megvalósítása elsősorban Vázsonyi Éva 

érdeme. A pórusos szilícium ígéretes anyagnak tűnt Si alapú LED-ek előállítására, de az 

intézetben elsősorban az optika eszközökben és a szenzorikában való alkalmazhatóságát 

vizsgálták. Vázsonyi Éva és szerzőtársai kimutatták, hogy a pórusos szilíciumréteg anodikus 

oxidálásával a fotolumineszcenciát a sokszorosára lehet növelni, azonban hőkezelés hatására 

a fénykibocsátás drasztikusan leromlik [153]. Volk János optikai elemeket (Fabry-Perot szűrő, 

Bragg reflektor) állított elő különböző porozitású multiréteg szerkezetekből [154]. Dücső 

Csaba és társai a pórusos szilíciumot, mint eltávolítandó segédréteget használták fel 

felfüggesztett egykristályos membrán előállítására [155], majd a mikrogépészeti technika 

alkalmazásaként nedvesség- ill. gázérzékelő eszközt állítottak elő [156,157].  

A pórusos alumínium-oxid előállítását szintén anodizálással Biró és mtsai [158] állítottak elő 

katalitikus gázérzékelők hordozórétegeként, mely során az előállítási paraméterek 

változtatásával optimalizálták az Al2O3 réteg pórusátmérőjét és homogén pórusszerkezetét. 

Ennek a technológiának az előnye, hogy a mikrogépészeti eljárásokkal kompatibilis és a réteg 

teljes vastagságában alakul ki a végső homogén pórusos szerkezet. 

Az előbb említett elektrokémialilag előállított pórusos fémoxidok kutatása mára már 

lecsengőben van, és egy-egy adott szerkezet előállításához – ha nincs a félvezető 

gyártástechnológiában megfelelő alternatív módszer - rutin eljárásá vált.  Ezzel szemben a 

WO3 volfrám fémből történő anodikus oxidálása és annak mechanizmus az utóbbi években 

kezdett a kutatás célpontjává válni.  

A fém elektrokémiai marása során alkalmazott elektrolit minősége és koncentrációja, illetve 

az anodizálási idő és a beállított konstans feszültség mind befolyásolja a végső fémoxid 

pórusos szerkezetét. Chai és munkatársai volfrám fóliát anodizáltak 0,3 M oxálsavban 

különböző marási idők és alkalmazott konstans feszültségek mellett [159]. Azt tapasztalták, 

hogy a pórusátmérő függ az alkalmazott anodizálási feszültségtől, ezzel szemben az 

anodizálási idő és a rétegvastagság között nem tapasztaltak szoros kapcsolatot, de az idő 

növelésével a pórusszerkezet homogenitása javult.  

Hu és munkatársai platina fűtőszállal ellátott alumínium hordozóra porlasztott volfrám 

filmből NaF elektrolit alkalmazásával állítottak elő WO3 pórusos réteget a gázérzékelő aktív 

rétegének [160]. A kész szerkezetet 600 °C-on hőkezelték mely hatására kristályos 

szerkezetű, viszont repedezett réteget kaptak, amit SEM és XRD mérésekkel igazoltak. Azt 

tapasztalták, hogy konstans alkalmazott feszültség mellett (20 V) az anodizálási időtől 

függetlenül mindig ugyanolyan pórus- és kristályszerkezetű WO3 réteget kapnak. 
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Bauersfeld csoportja szintén a hőkezelés hatását vizsgálta a kristályszerkezetre [161]. A kész 

anodizált WO3 pórusos réteget 500 °C-on hőkezelték és azt tapasztalták, hogy a hőkezelés 

nélküli minta amorf, míg a hőkezelt rombos kristályszerkezetű lett. 

Az elektrokémiai marással kialakított pórusos WO3 vékonyrétegeket általában volfrám 

fóliából alakítják ki, és pár száz nm vastag filmet hoznak létre. A gázérzékelési mérések során 

az alsó volfrám fémet és a WO3 tetejére leválasztott Pt fémet használják alsó és felső 

elektródoknak a WO3 vezetőképességének nyomon követésére [162]. Olyan eljárásokat még 

nem alkalmaztak, melyekkel a mikromegmunkálási eljárásokkal kompatibilis módon, 

sorozatgyártásra is alkalmas elektrokémiai marással kialakított pórusos WO3 vékonyréteg 

alapú szenzorokat lehet előállítani. Ezen felül a kívánt pórus térfogatú/szerkezetű és 

kristályszerkezetű anodizált volfrám-oxidok egyes előállítási paramétereinek hatása sem 

tisztázott teljesen, így a terület kutatása új eredményeket ígér. 

2.8 WO3 mint gázérzékelő aktívrétege 

Az első WO3 alapú gázérzékelőről Shaver és munkatársai publikáltak 1967-ben [163]. 

Platinával aktivált WO3 réteg H2 gázra történő tesztelése során azt tapasztalták, hogy a réteg 

vezetőképessége egy nagyságrendet megemelkedik, mikor a mérendő gáz atmoszférába 

helyezik. Ennek az eredménynek is köszönhetően a következő években egyre több kutató 

használt különféle módon előállított volfrám-oxid rétegeket veszélyes gázok érzékelésére, 

mint például CO, CH4, NO2, CO2, H2S, NH3, H2, SO2, etanol, metanol, LPG, Cl2 stb. 

Sbervegleri és munkatársai [62] a WO3 NOx-re való tesztelésével az elsőként alkalmazták 

ugyanazt az anyagot különböző gázok tesztelésére. A WO3 vékonyréteg alapú NO2-re tesztelt 

érzékelőt úgy alakították ki, hogy a reaktív porlasztásos technikában [164] lévő gázarány 

(Ar/O2) megváltoztatásával módosították a fémoxid felületét. Ez a pórusos morfológiájú és 

nagy felülettel rendelkező vékonyréteg alapú érzékelő 450 °C-on mutatta a legnagyobb 

válaszjelet 200 ppm koncentrációjú NO2 gázra. Heidari [165] alacsony frekvenciájú AC 

elektroforetikus módszerrel szintetizált, mezpórusos WO3 vékony filmet 200 °C-on 100 ppb 

NO2 gáz kimutatására szolgáló. Ponzoni és csoportja különböző paraméterek mellett reaktív 

porlasztással preparált WO3 vékonyfilmeket, melyeket 100 °C működési hőmérsékleten már 

100 ppb NO2 gázra tesztelve is szignifikáns vezetőképesség változást tapasztalt [166]. Az 

elektrospinning módszerrel szintetizált WO3 filmek esetében 100 ppm CO2 a válaszjelre 

kapott érték (Rair/Rgáz) ~1,5 volt [167], míg az elektrosztatikus leválasztással történő WO3 

fóliák válaszjele ~1,1 körüli érték volt 10 ppm SO2 gázra tesztelve 200 °C-on [168].  

Ponzoni és társai nanostrukturált WO3 rétegeket állítottak elő reaktív porlasztással volfrám 

fémből [166]. A porlasztást alacsony oxigén parciális nyomás mellett vákuumban végezték 

600 °C-on. Az így előállított WO3 rétegek nanostrukturált szerkezetűek, és nagy felületi 

érdességgel rendelkeznek, ezáltal nagy hatásfokú felületi reakciót biztosítanak a gázérzékelő 

alkalmazásokhoz. Vékonyrétegeik 100 °C működési hőmérsékleten kapott gázérzékelési 

méréseiből azt a konklúziót vonták le, hogy ppm alatti gázkoncentráció tartományban sokkal 

nagyobb válaszjelet kaptak NO2 gázra, mint NH3 és CO esetében. Khatko rádiófrekvenciás 
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porlasztással előállított WO3 rétegek NO2, NH3 és etanol érzékenységét vizsgálta [169]. 

Kísérleteiben a porlasztás során bizonyos időközönként megszakította a folyamatot és ennek 

hatását vizsgálta a gázérzékenységre. Érzékenység növelést tapasztalt abban az esetben, ha 

növelte az előállítás során a megszakítások számát illetve az időtartamát is, mivel ebben az 

esetben szemcseméret csökkenés kísérte a folyamatot. 

Balázsi és társai nemesfémekkel (Ag, Au) dekorált szén nanoszállal adalékolt hexagonális 

WO3 mintákat preparáltak hidrotermális eljárással, amit ppm alatti 

koncentrációtartományban teszteltek NO2 gázra. Azt tapasztalták, hogy az 250 °C működési 

hőmérsékleten tesztelve a szenzort 1 ppm NO2 gázkoncentrációra egy nagyságrendet 

változik a minta ellenállása, és az aranyrészecskékkel dekorált szén nanoszállal adalékolt 

WO3 minta még szobahőmérsékleten is mutat válaszjelet akár 100 ppb gázkoncetrációra 

[170]. 

Vassal adalékolt, nanostrukturált WO3 vékonyrétegeket is vizsgáltak szerves vegyületek 

érzékelésére [38]. A rétegeket elektronsugaras porlasztással állították elő. Tesfamichael és 

munkatársai azt tapasztalták [171], hogy a félvezető tiltott sáv energiája csökken, ha 10 

tömegszázalékban adalékolják a fémoxidot, illetve további csökkenés érhető el, ha 300 °C-on 

utólagos hőkezelést végeznek a rétegen (1h). Ezáltal az adalékolatlan WO3 réteghez képest 

nagyobb gázérzékenységet értek el acetaldehid méréseik során. Alumínium adalékolt WO3 

filmek H2S, N2O és CO gázra kapott válaszjeleinek karakterisztikáját vizsgálva [172] azt 

tapasztalták, hogy az egyes gázokra kapott válaszjelek maximális értéke különböző működési 

hőmérsékleten figyelhető meg. A H2S, N2O és CO veszélyes gázok esetében a WO3 alapú 

szenzor ezt a 130 °C, 250 °C és 430 °C működési hőmérsékleten mutatja, ami egyfajta 

korlátozott szelektivitást eredményez. 

2.8.1 WO3 aktív réteg érzékenyítése nemesfémmel 

A fémoxidok nemesfémekkel történő adalékolása egyik elterjedt eljárás a félvezető alapú 

gázszenzorok érzékelési tulajdonságainak javítására. A WO3 nemesfémmel vagy 

nemesfémrészecskével történő érzékenyítésének hatását több szerző is kutatta az elmúlt 

évtizedekben. Az egyik fajta adalékolási technikában a WO3 előállítása során adják hozzá a 

nemesfém prekurzort a megfelelő százalékban és hozzák létre az érzékenyített WO3 aktív 

réteget [173,174]. Jaroenapibal és munkatársai elektrospinning technikával ammónium-

metavolframátból állították elő WO3 szálakat, mely során a prekurzor oldathoz 1-10 

mólszázalék mennyiségben AgNO3-ot adagoltak.  Az ezüst hatását a NO2 gázérzékenységre 

[88] vizsgálva azt tapasztalták, hogy mindegyik általuk tesztelt hőmérsékleten a 3 mól% 

mennyiségű Ag adalékolt WO3 szál mutatta a legnagyobb érzékenységet, és egy 

nagyságrenddel nagyobb válaszjelet kaptak, mint a nem adalékolt minta esetén. Ehhez 

hasonló módon Samerjai a WO3 szolhoz Pt acetátot adott, majd a mikrőfűtőtestre történő 

felvitel után hőkezeléssel alakította ki a platina szemcséket a WO3 vékonyrétegben [89]. 

Kísérletileg igazolta, hogy a 0,25 mól% Pt-val adalékolt WO3 minta mutatta a legnagyobb 

válaszjelet 10 ppm koncentrációjú NO2-ra. Xia és munkatársai volfrám-oxid szolhoz 
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különböző tömegszázalékban aranyoldatot adagoltak, melyből különböző százalékban 

adalékolt WO3 porokat állítottak elő [175]. A szenzort 10-10 ppm ammónia és kén-hidrogén 

gázra, illetve 100 ppm ammónia gázra tesztelve azt tapasztalták, hogy a legnagyobb 

válaszjelet mindegyik gáz esetén az 1 tömegszázalékos arany adalékolt minta mutatja. A 

10 ppm NO2 gáz alacsonyabb (150 °C) működési hőmérsékleten is detektálható (két 

nagyságrendet nő az ellenállás) az arany jelenlétében. Az eredményekből megfigyelhető, 

hogy a nemesfém részecskék mennyisége döntő befolyással bír a gázérzékelésben. A 

gázszenzor érzékenységének növelése mellett az adalékolás a működési hőmérséklet 

csökkenését is segíti, ami egy-egy gázra szelektíven működő szenzort is eredményezhet. 

A másik érzékenyítési módszerben a kész WO3 szerkezetet (vékonyfilmet vagy nanokristályt) 

adalékolják a kívánt nemesfémmel. Ennek legegyszerűbb módja, ha a fémet a WO3 felületére 

porlasztják, ügyelve a nem-folytonos borítottságra. Stoycheva és munkatársai CVD 

technikával növesztettek WO3 réteget alumínium-oxid hordozóra, majd pedig rövid idejű RF 

porlasztással hozták létre az arany részecskéket az oxid felületén [90]. Az extrém vékony 

(nm) Au „réteg” a felületi feszültség által irányítottan nanoméretű szemcsékké alakul. 

Különböző veszélyes gázokra tesztelték a szenzort és kísérleteikből azt a következtetést 

vonták le, hogy alacsony működési hőmérsékleten már 1 ppm NO2 is szelektíven 

detektálható, amihez az adalékolás mellett a WO3 optimális morfológiája is hozzájárul. Penza 

és csoportja üveghordozón RF porlasztással alakította ki WO3 vékonyréteget, amit Au, Pt és 

Pd párologtatott nanorészecskkel érzékenyítettek [91]. Kísérleteikből azt a következtetést 

vonták le, hogy a Pd szemcsékkel adalékolt WO3 vékonyréteg nagyobb érzékenységet 

mutatott 1 ppm NOx gázokra, mint a nem adalékolt és a többi nemesfémmel adalékolt 

minta. Reduktív gázokkal tesztelve az egyes mintáikat, azt tapasztalták, hogy a NOx gázokkal 

összemérhető nagyságú válaszjelet csak H2S gázra kaptak gyors válasz/regenerálási idő 

mellett. Gao és munkatársai arany porlasztással hoztak létre Au adalékolt volfrám-oxid 

filmet, mellyel vizsgálták az arany hatását a NO2 gáz érzékenységére [176]. Azt tapasztalták, 

hogy az arannyal adalékolt minta alacsonyabb működési hőmérsékleten (100 °C) mutatta a 

legnagyobb válaszjelet, mint a nem adalékolt WO3 minta. 

A WO3 nemesfém részeckékkel történő adalékolása széles körben alkalmazott technika, ahol 

fontos a nemesfém mennyisége a WO3 szerkezetében vagy a réteg felületén. A 

legelterjedtebb módszer során a kész WO3 vékonyrétegekre vagy nanoszerkezetekre 

párologtatják/porlasztják a fémet, mivel így pontos mennyiséget lehet létrehozni az oxid 

felületén. Az ideális gázérzékelő kialakításának feltétele, hogy ne egy folytonos réteggel 

borítsuk a WO3 felületét, mivel akkor az érzékelő réteg nem érintkezik a gázokkal és az 

érzékenyítő anyag nem tudja kifejteni katalitikus szerepét. Az említett kutatási munkákból 

egyértelműen látható, hogy az adalékolás hatékony eszköz az érzékenység növelésében, a 

működési hőmérseklet csökkentésében. Több esetben a szenzor szelektivitására is jótékony 

hatással bír.    

A nemesfémek porlasztással és gőzöléssel történő leválasztása fémoxid felületekre jól 

szabályozható és széles körben alkalmazott eljárás, azonban a pórusos felületek teljes 
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mélységében történő egyenletes adalékolása a fizikai folyamat jellege miatt nem, ill. csak 

néhány szélsőséges geometriájú szerkezetben kivitelezhető. 

Az atomi rétegleválasztás (ALD) technika nagy előnye, hogy a felületkontrollált reakciók 

miatt egyenletes vastagságú réteg strukturált, nem sík hordozókra (például összetett 3D 

szerkezeteken vagy pórusos felszíneken, árkok, üregek falán) is. A rétegről rétegre történő 

leválasztással jól kontrollálható, tipikusan nm-10 nm-es vastagságú rétegek is előállíthatók, 

így akár egy pórusos felület pórusfalát is egyenletesen be lehet borítani a kívánt fémmel pár 

nm vastagságban attól függően, hogy mekkora pulzusidőket állítunk be a leválasztás során, 

akár több száz nm mélységben is. Bíró és munkatársai pórusos Al2O3 rétegre választottak le 

ALD technikával platinát és megfelelő paraméterek beállításával sikerült a pórusok fala 

mentén 1 µm mélységig beborítani platinával az Al2O3 teljes felületét, melyet TEM 

mérésekkel igazoltak [158]. Az eljárás különleges előnye, hogy kezdeti néhány 10 ciklus során 

a nukleációs folyamatok dominálnak és nem alakul ki folyamatos vékonyréteg, csak 

egyenletes eloszlásban egy-két nm-es átmérőjű Pt nanokristályok. Így ez a technika ideális a 

pórusos fémoxid rétegek érzékenyítésére.  A technika a gázérzékelők fejlesztésében új, így 

pórusos WO3 szerkezeteket sem érzékenyítettetek még ezzel a módszerrel. 

2.8.2 WO3 alapú gázérzékelők NH3 és H2S érzékelése 

Kísérleteimben a WO3 alapú gázszenzorokat kén-hidrogénre és ammónia gázra teszteltem és 

optimalizáltam az érzékenység szerint. Az irodalomban nagyon sok publikáció jelent meg 

volfrám-oxid alapú gázszenzorok e két redukáló gázra mutatott viselkedéséről, így a teljesség 

igénye nélkül szemléltetve a WO3 előállítási és adalékolási megoldásait, összefoglaltam az 

egyes gázok detektálási határértékét és válaszjeleit (4. és 5. Táblázatok). 
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Előállítási mód Aktív réteg H2S koncentráció 
Érzékenység 
(Rlevegő/Rgáz) 

Ref. 

RF porlasztás Pt/WO3 1-500 ppm 23 → 1 ppm (220 °C) [177] 

hidrotermális (paszta) WO3 nanorúd 1-1000 ppm 120 → 10 ppm (250 °C) [178] 

spray pirolízis 
WO3 

nanrorészecske 
100-225 ppm 1,3 → 18 ppm (200 °C) [179] 

RF porlasztás Ag/WO3 100 ppb 
6,92 → 100 ppb 

(260 °C) 
[180] 

szitanyomás Au/WO3 0,2-5 ppm 12,4 → 2 ppm (300 °C) [181] 

vákuumporlasztás Au/WO3 0,1-1 ppm 16 → 1 ppm (250 °C) [182] 

hidrotermális 
(cseppentés) 

WO3 
nanorészecske 

10 ppm 30 → 10 ppm (200 °C) [143] 

gázfázisú 
leválasztás/párologtatás 

WO3 

nanorészecske 
150-250 ppm 3,5 → 1 ppm (250 °C) [183] 

RF porlasztás CuO/WO3 10 ppm 534 → 10 ppm (300 °C) [27] 

CVD Ni/WO3 5 ppm 3 → 5 ppm (150 °C) [184] 

hidrotermális 
(cseppentés) 

WO3 0,1-1 ppm 2,8 → 0,1 ppm (300 °C) [144] 

hidrotermális (spin-
coating) 

Ru/WO3 0,2-10 ppm 192 → 10 ppm (350 °C) [132] 

4. táblázat WO3 alapú gázérzékelők H2S gázra elért detektálási eredményei és előállítási paraméterei 
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Előállítási mód Aktív réteg 
NH3 

koncentráció 
Érzékenység 
(Rlevegő/Rgáz) 

Ref. 

DC porlasztás WO3 nanoszál 300-1500 ppm 4 → 500 ppm (250 °C) [185] 

hidrotermális (cseppentés) TiO2/WO3 50-300 ppm 62 → 50 ppm (450 °C) [186] 

szol-gél/elektrospinning WO3 nanoszál 10-100 ppm 5,5 → 100 ppm (200 °C) [167] 

termikus bomlás Au/WO3 20 ppm 11 → 20 ppm (450 °C) [187] 

kereskedelmi termék 
(cseppentés) 

Pt/WO3 800-4000 ppm 125 → 800 ppm (350 °C) [188] 

hidrotermális WO3 nanoszál 100 ppm 
1,5 → 100 ppm 

(szobahőmérséklet) 
[189] 

kémia oxidatív 
polimerizációs módszer 

polianilin/WO3 5-100 ppm 
~2 → 20 ppm 

(szobahőmérséklet) 
[190] 

CVD Ni/WO3 10 ppm 3 → 10 ppm (150 °C) [184] 

hidrotermális (cseppentés) 
WO3 

nanorészecske 
0,5 ppm 2,3 → 0,5 ppm (240 °C) [133] 

reaktív porlasztás SnO2/WO3 50-500 ppm 1,2 → 100 ppm (300 °C) [191] 

RF porlasztás Al/WO3 100 ppm 18 → 100 ppm (250 °C) [192] 

termikus oxidálás WO3/Au/WO3 100 ppm 9,8 → 100 ppm (400 °C) [193] 

anodizálás PS/WO3 10-100 ppm 17,2 → 50 ppm (20 °C) [194] 

5. táblázat WO3 alapú gázérzékelők NH3 gázra elért detektálási eredményei és előállítási paraméterei 

A WO3 különböző előállítási módjai illetve adalékolási technikáinak bemutatása mellett 

látható, hogy gázszenzorként széles körben javasolják mind kén-hidrogén, mind pedig 

ammónia gázok detektálására. Sok kutatás célja a minél alacsonyabb hőmérsékleten történő 

detektálás, bár ebben az esetben a páratartalom változásával járó hatások rendkívül 

zavaróak. A másik kutatási irány a lehető legkisebb koncentrációk (ppm vagy ppb) 

detektálását célozza. A WO3 adalékolásával megnövelhető a szenzor adott gázra mutatott 

szelektivitása és érzékenysége, de akár a válasz- és a regenerálási idő is csökkenhet, amivel a 

nagy lépést tehetünk a kereskedelmi forgalomba hozható szenzorok gyártása felé. 
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3  Célkitűzés 

A nanotechnológia fejlődésével jól kontrollálható szerkezetű nanostrukturált anyagokat 

lehet létrehozni, s ez új lendületet adott a szilárdtest gázérzékelők kutatásának. A félvezető 

fémoxid alapú szilárdtest gázérzékelők fejlesztésében egyaránt fontos a megfelelő 

szerkezetű fémoxid kialakítása, és a tömegtermelésre is alkalmas Si mikrotechnológiai 

megmunkálásokkal való kompatibilitás.  

Doktori munkám fő motivációja olyan WO3 alapú gázszenzorok kifejlesztése, melyek új 

nanoszerkezetüknek köszönhetően egyes gázok gyors, stabil és szelektív detektálására 

alkalmasak. Ennek elősegítésére alternatív technológiákkal nanostrukturált WO3 

szerkezeteket és vékonyrétegeket állítok elő, összehasonlítom gázérzékelési 

tulajdonságaikat. Különböző technikák segítségével adalékolom nemesfémmel (Au, Pt), hogy 

megvizsgáljam az érzékenyítés hatását a válaszjel karakterisztikájára. A nanoszerkezetű WO3 

rétegek előállítása nedveskémiai eljárásokkal történik, szem előtt tartva az előállítási 

technikák illeszthetőségét a későbbi gázérzékelő gyártástechnológiájához.  Így a kutatásom 

egyik fő része volt a szenzor teljes technológia gyártásának a megtervezése és kivitelezése is.  
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4 Kísérleti rész 

4.1 Kísérleti munka eszközei  

A gázérzékelők előállításhoz és minősítéséhez az EK-MFA MEMS Laboratórium eszközparkját 

használtam. A szilíciumhordozó mikrogépészeti megmunkálásához használt berendezések a 

következők:  

 Magas hőmérsékletű művelet: szilícium száraz oxidációja, 1100°C-on, oxigénben. 

Típus: Tempress  

 Kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD):  

1. Alacsony nyomású (LPCVD): Si3N4 leválasztás; Tempress Omega M  

2. Légköri nyomású (AP CVD): SiO2 leválasztás; Típus ASM-SOX  

3. Atomi rétegleválasztás (ALD): Pt vékonyréteg leválasztás; Típus: Picosun 

SUNALE TM R-100  

 Fotomaszk tervezés: Clewin SW  

 Fotomaszk készítés: Heidelberg DWL 66+, felbontás 0,8 µm  

 Litográfia: kontakt maszkillesztő, felbontás 1 μm. Típus: Karl-Süss MA6  

 Fizikai rétegleválasztás:  

2 DC magnetron porlasztó, TiO2, Pt és W vékonyréteg porlasztása; Típus: 

Leybold Z550 és Budasolar CIGS  

3 Al segédréteg leválasztása lift-off technikához és WO3 készítéshez: Varian e-

sugaras vákuumpárologtató 

4 Au réteg elektronsugaras gőzölése mérőelektródnak; Típus: AJA 

5 W elektrokémiai marása: MFA gyártmányú elektrokémiai cella és 

áramgenerátor  

 Plazmamarások:  

1. Reaktív ionmaró, SiO2, TiO2, Si3N4 marás; Típus: ANELVA DEA 506 M  

2. mély reaktív ionmarás: Si aniztoróp marás; Oxford PLASMALAB 100  

 Chipek tokozása:  

1. fűrészelés, 75 μm széles gyémánttárcsával; Típus: DAD 320  

2. ultrahangos huzalkötés: 50 μm átmérőjű Al huzallal; Kulicke & Sofa 484-48 

A vékonyrétegek és a kész eszközök minősítésére az alábbi készülékeket használtam:  

 WO3 minták minősítése: 

1. Lépcsőmagasság mérés: tűsmérő; Típus: DEKTAK XT  

2. Röntgendiffrakciós mérés (XRD); Típus: Bruker AXS D8, Göbel tükör, GADDS 

detektor 

3. Fajlagos felületmérés: BET, Típus: számítógéppel vezérelt Nova2000e 

(Quantachrome)  

Elektronsugaras anyagvizsgálati módszerek:  
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1. Pásztázó elektronmikroszkópia: felület vizsgálat, mikro EDS; Típus: LEO 1540 

XD 

2. Transzmissziós elektronmikroszkópia: keresztmetszeti vizsgálatok (XTEM), 

Típus: JEOL JEM-3010 

 Funkcionális tesztek: saját tervezésű, számítógép vezérelt áramlásos gázkeverő 

rendszer és kamra. A gázáramokat es a chipek fűtőteljesítményét programozható 

elektronikus tömegáramszabályzók és áramgenerátorok állítják be. A szenzor 

válaszjelét 1 másodperces felbontással tároltam. 

4.2 A Taguchi típusú gázszenzor kialakításának technológia lépései 

A méretcsökkentést a CMOS technológia mikroelektro-mechanikai (MEMS) célra történő 

alkalmazásával érhetjük el. A MEMS technológiák segítségével minimális méretben, nagy 

tömegben, gazdaságosan állíthatók elő a kívánt eszközök. A technika magába foglalja a 

CMOS technológiában is jól ismert maszkolási, adalékolási, marási és rétegleválasztási 

eljárásokat, de kiegészülhet unikálisan alkalmazott lépésekkel is. A szilícium szelet 

hátoldalról indított tömbi megmunkálással hozható létre a kívánt membránszerkezet, 

természetesen a megfelelő rétegleválasztási és marási eljárások segítségével. A méretbeli 

alsó korlátot a technológia során alkalmazott fotolitográfiai eljárások felbontása szabja meg. 

A következőekben a MEMS technológiával kialakított, általam használt Taguchi-típusú 

gázszenzorok egyes gyártási lépéseit ismertetem részletesebben. 

4.2.1 Mikrofűtőtest kialakítása 

A Taguchi típusú gázszenzorok jellemzője a megemelt működési hőmérséklet, amely 

biztosítja az érzékelő réteg ellenállás változását okozó gázok (oxigén, vízgőz, mérendő gázok) 

ad- és kemiszorpcióját. Az eszköz teljesítmény felvételének csökkentése a méretek 

csökkentésével és jó termikus szigetelésével érhető el, ezért az érzékelők egy membránon 

kialakított magasabb hőmérsékleten (< 600 °C) is stabilan működő mikrofűtőtestből, az 

érzékenyítő rétegből és a mérőelektródból állnak. A megvalósított mikrofűtőtest 20 mW 

teljesítmény-disszipáció mellett képes a 400 – 500 °C működési hőmérséklet elérésére. A 

fűtőtest végleges méretét esetünkben az elérni kívánt minimális disszipáció, és a magas 

hőmérsékleten is megfelelő mechanikai stabilitás szorította korlátok közé, az alkalmazott 

szerkezeti anyagok jellemzőinek ismeretében. A chip mérete 1100 x 1100 µm, amely 

tartalmazza a 420 µm átmérőjű membrán szerkezetet (közepén a 100 x 100 µm-es meander 

típusú mikrofűtőtesttel), illetve a megfelelő kivezetéseket a huzalkötés helyeivel (bonding 

pads) is. A fűtőszál anyaga a kémiailag stabil, nagy Tk-jú platina, ami SiO2-ba van beágyazva, 

a végső membrán réteg tetején.  
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4.1. ábra Platina fűtőszál hőmérséklet-teljesítmény diagramja 

A szenzor működési hőmérsékletét a T-P grafikon alapján határoztam meg (4.1. ábra), úgy 

hogy a platina fűtőszál Tk -ból számolt átlagértéket vettem. Bár a hőmérsékleteloszlás a 

mikrofűtőtesten nem egyenletes [195], első közelítésben ezt fogadjuk el a szenzor működési 

hőmérsékletének. 

A 4.2. ábrán a mikrofűtőtest kialakításának lépései láthatóak. 
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4.2. ábra A mikrofűtőtest kialakításának folyamata 

 

Egy 3”-es, n-típusú, <100> orientációjú, előoldalon polírozott szilícium szeletből indultunk ki 

(a), melynek előoldalán tömbi megmunkálással hoztuk létre az egyes rétegeket. Az első lépés 

a megfelelő kémiai tisztítási folyamatok után, a stabil, feszültségmentes membrán szerkezet 

kialakítása volt. 200 nm termikus szilícium-oxid (b), majd 100 nm nem sztöchiometrikus 

LPCVD szilícium-nitrid (c) és végül 100 nm CVD szilícium-oxid (d) leválasztásával hoztuk létre 

a megfelelő szerkezetet. A 300 nm platina réteg (e) leválasztása alumínium maszk és a lift-off 

technika segítségével történt a megfelelő meander mintázattal a későbbi membrán közepén. 

A platina réteg alá 15 nm TiOx réteget választottunk le, mely biztosítja a megfelelő tapadást a 

SiO2 és a Pt között. Ezután a szelet tetejére 600 nm CVD szilícium-oxidot választottunk le (f), 

majd pedig a platina szerkezetének stabilizálása céljából 900 °C-on 30 percig hőkezeltük a 

szeleteket nitrogénben, ezzel biztosítva a fűtőtest stabilitását az eszköz jellemző 

hőmérsékleti (<400 °C) tartományában. 
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4.3 Kísérleti, preparációs és technológiai eljárások 

4.3.1 Hexagonális WO3 porok előállítása 

4.3.1.1 Hexagonális WO3 nanokristályok előállítása oxálsav hozzáadásával 

A hexagonális WO3 nanokristályokat hidrotermális eljárással szintetizáltam a morfológiára 

hatással bíró adalékanyagok hozzáadásával. A prekurzor vegyület mindegyik esetben 

nátrium-volframát volt. 4,075 g Na2WO4*2H2O-ot 100 ml desztillált vízben oldottam fel, 

majd 0,3 M HCl oldatot adtam a rendszerhez egészen addig, míg a pH elérte az 1-1,2 értéket. 

A keletkezett csapadékhoz 3,15 g oxálsavat adtam, majd 250 ml-re felhígítottam a rendszert 

desztillált vízzel. Ezután a keletkezett transzparens oldat 50 ml-ét használtam fel az egyes 

preparációkhoz. 

Az 50 ml oldatokhoz 3,33 g Na2SO4 (A), K2SO4 (B), NaCl (C) és ZnSO4 (D) anyagot adtam és a 

feloldás után autoklávba helyeztem az oldatokat, majd 24 órán át 180 °C-on tartottam. A 

keletkezett WO3 nanokristályokat leszűrtem, desztillált vízzel és etanollal mostam, végül 

pedig 60 °C-os levegőn 20 percig szárítottam. A kémia reakció a következő egyenletek szerint 

megy végbe [196]: 

    (21) 

                 (22) 

                  (23) 

  

4.3.1.2 Hexagonális WO3 nanokristályok előállítása Zocher method alapján 

Hidrotermális eljárással állítottam elő hexagonális WO3 nanokristályokat nátrium-volframát 

vizes oldatából. 4,62 g Na2WO4·2H2O prekurzor vegyületet oldottam fel 62,14 ml desztillált 

vízben, majd az oldatot 2 órán keresztül 4°C-on tartottam. Ezután az előre lehűtött 1 M-os 

sósav 33,6 ml-ét hozzáadtam az oldathoz és négy egyenlő részre cetrifugacsőbe osztottam 

szét a kapott elegyet, majd 14 órát hűtőben tároltam. A következő lépés a tisztítási folyamat 

volt. Addig mostam a kapott csapadékot centrifuga és desztillált víz segítségével, míg a 

szűrlet pH-ja a kezdeti 1-ről 3,5-4 körüli értékre nem változott. Ezután a csapadékot 

betöltöttem az autoklávba és desztillált vízzel felhígítottam 90 ml-re. Az autoklávot 120 °C-ra 

24 órára betettem a szárítószekrénybe, majd a kapott WO3 nanokristályt leszűrtem, mostam 

desztillált vízzel és etanollal végül pedig 330 °C-on 1,5 órán át levegőn hőkezeltem. 

Az 6. táblázatban összegzem az egyes hexagonális WO3 nanokristályok előállítási 

paramétereit. 
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Minta Prekurzor Előállítás Adalékanyag 

Reakció 

hőmérsék-

let(°C) 

Ultrahangos 

rázatás 

Sample A* 

Na2WO4·2H2O 
hidrotermális 

reakció 

-O,3M HCl 

-oxálsav 

-nátrium 

szulfát 

180 

- 

Sample A 

-O,3M HCl 

-oxálsav 

-nátrium 

szulfát 

+ 

Sample B 

-O,3M HCl 

-oxálsav 

-kálium 

szulfát 

+ 

Sample C 

-O,3M HCl 

-oxálsav 

-nátrium 

klorid 

+ 

Sample D 

-O,3M HCl 

-oxálsav 

-cink szulfát 

+ 

Sample E O,1M HCl 120 + 

6. Táblázat A különböző WO3 nanokristályok előállítási paraméterei. A „*” jelöli az ultrahangos kezelés nélküli 

mintát 

4.3.2 Reaktív porlasztással kialakított WO3 vékonyréteg 

A referencia minták a 30 nm (F) és 60 nm (G) vastagságú porlasztással előállított WO3 

rétegek voltak. A rétegvastagságot minden esetben tűsmérős profilométer segítségével 

határoztam meg (DektakXT). A WO3-at volfrám fém reaktív porlasztásával hoztuk létre az 

alábbi előállítási paraméterek mellett: 5 : 8-hoz O2 : Ar arány és 0,4 W/cm2 

teljesítménysűrűsége alkalmazásával (Leybold Z550 DC porlasztó). 

4.3.3 Szol-gél módszerrel kialakított mezopórusos WO3 vékonyrétegek előállítása 
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A szol-gél eljárás egy széleskörűen alkalmazott nanostrukturált vékonyréteg előállítási 

módszer, mely lehetővé teszi gélek, nanorétegek, vékonyfilmek, nanoporok, aerogélek és 

hibrid anyagok előállítását rendszerint egy fém-alkoxid, vagy fémsó reakciósorozatával. A 

szol-gél technika nagy előnye, hogy az anyagok előállítása szobahőmérsékleten történhet, a 

módszer egyszerű, sokoldalú, és lehetővé teszi a struktúra szabályozását, valamint organikus 

és anorganikus vegyületek beágyazását is. Első lépésben magát a szolt állítjuk elő kontrollált 

körülmények között, majd pedig a szolból képezünk vékonyréteget egy hordozó felületére, 

végül pedig hőkezeléssel kondicionáljuk és kialakítjuk a végső struktúrát. A filmképzés 

általában „dip coating” vagy pedig „spin coating” technikákkal történik, melyek előnye, hogy 

jól kontrollálható vastagságú vékonyrétegeket tudunk kialakítani.  

Szol-gél eljárással könnyen hozhatunk létre mezopórusos filmeket is, melyeket a prekurzor 

szolhoz adott felületaktív anyagok hozzáadásával érhetünk el. A mezopórusos vékonyrétegek 

hasonlóan a tömbi anyagokhoz jellemezhetőek a szimmetriával, pórusátmérővel valamint 

stabilitásukkal, továbbá olyan fontos paraméterekkel, melyek kifejezetten a vékonyrétegek 

sajátjai, úgy, mint a pórusszerkezet, rétegvastagság, a film folytonossága, valamint a felszíni 

érdesség. Ezen tulajdonságok ismeretében az említett anyagok és technikák segítségével 

előállíthatók tervezetten nanostrukturált pórusos WO3 vékonyrétegek. 

A mezopórusos WO3 vékonyréteg kialakítására különböző mennyiségű Pluronic F127 

felületaktív molekulát tartalmazó prekurzor szolokat állítottam elő. Egy-egy főzőpohárba 

bemértem 0,25 g, 0,5 g és 1 g tenzidmolekulát, majd hozzáadtam 10-10 ml vízmentes etanolt 

és kevertettem 2000 rpm fordulatszám mellett 30-40 °C-on míg az egész anyag fel nem 

oldódott. Ezután az oldatokat visszahűtöttem szobahőmérsékletre, majd hozzáadtam 1-1 g 

WCl6 prekurzor vegyületet. Miután a redukció során keletkezett HCl gáz eltűnt a rendszerből 

(sárga színű szolból zöld színű lett) a főzőpoharakat lefedtem. Ezután a szolokat 

szobahőmérsékleten kevertettem (2000 rpm) 1 órát, majd szintén szobahőmérsékleten 24 

órát öregedni hagytam. Az egész preparálási folyamatot vízmentesen, max. 25 %-os 

páratartalom mellett végeztem. Az alap szol-gél WO3 kémia reakciója a következő 

egyenletekkel írható le [197]: 

   (24) 

 (25) 

 

4.3.4 Elektrokémiai marással (anodizálással) kialakított mezopórusos WO3 

vékonyrétegek előállítása 

A szilícium elektrokémai marására szolgáló elektrokémiai vagy más néven anodizációs cella a 

4.3. ábrán látható. A cella anyaga politetrafluor-etilén (teflon, PTFE), a két elektród a Si 

szelet (munkaelektród), ill. az oxálsav tartalmú elektrolitba merülő platina drót vagy háló. Ha 

a Si szeletet a platina elektródhoz képest pozitívan feszítjük elő, akkor anódos, ellenkező 
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esetben katódos polarizációról beszélünk. Attól függően, hogy a marás során az áramot vagy 

a feszültséget vezéreljük, megkülönböztetünk galvanosztatikus és potenciosztatikus 

üzemmódokat. Ebben az esetben potenciosztatikus eljárást alkalmaztam. 

 

4.3. ábra Elektrokémiai cella felépítése [198]. A megmunkált Si szelet tetején található a W réteg 

 

Különböző vastagságú porlasztott volfrám filmből (Ar gáz 50 sccm; 40 W/cm2 

teljesítménysűrűség) állítottam elő elektrokémiai marással mezopórusos WO3 

vékonyrétegeket. A különböző vastagságú W filmek 30-105 V állandó feszültség mellett, 

0,3 M oxálsav elektrolitban, a felületre merőlegesen, a réteg teljes oxidációjával hoztam létre 

a mezopórusos vékonyrétegeket. Ezután a mintákat 400 °C-on 1,5 órán át levegőn 

hőkezeltem az esetleges volfrám maradék eloxidálása és a megfelelő kristályszerkezet 

kialakítása érdekében. 

4.3.5 Fém nanorészecskék előállításai 

4.3.5.1 Arany nanoszemcsék előállítása 

A ~19 nm átmérőjű arany nanorészecskék, melyek egyben kiindulásként is szolgáltak a 

nagyobb részecskék szintéziséhez, a hagyományos Turkevich eljárással készültek [199]. A 

szintézis során 222 ml desztillált vízhez 6 ml 0,01 mM HAuCl4 vizes oldatát adtuk, s ezt a híg 

arany sóoldatot forrásig melegítettük mágneses keverőn, 3500 rpm kevertetés mellett. A 

forrást elérve 6 ml Na-citrát 10 mM-os vizes oldatát pipettával pillanatszerűen hozzáadtuk 

900 fordulat/perc kevertetés mellett, majd a szobahőmérsékletre való lehűtése előtt 15 

percet forraltuk az oldatot. Az így elkészült szol szolgált alapul a ~25 nm átmérővel 

rendelkező nanorészcskék szintéziséhez. 

4 ml 0,2 m/m % -os HAuCl4 oldatot készítettünk, majd higítottuk 20 ml térfogatra. Ezután egy 

másik 0,5 ml 1 m/m% Na-citrát oldathoz adtunk 1 ml 1 m/m% aszkorbinsav oldatot és az 

egészet szintén 20 ml térfogatra higítottuk. Egy független SEM méréssel meghatározott 

19 nm átmérővel rendelkező Au szol 6 ml-jét higítottuk 20 ml térfogatra, majd forrásig 

melegítettük (3500 rpm kevertetés mellett) és a fent említett két elkészített oldatot 
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hozáadtuk a szolhoz, végül pedig szobahőmérsékletre hűtöttük azt. Ezután 1,1498 g mPEG-

SH (methoxy-polyethylene glycol, 2000 Da átlagos móltömeg) feloldottunk 1 ml desztillált 

vízben, majd pedig hirtelen hozzáadtuk a 20 ml térfogatú fent említett, citráttal stabilizált 

arany részecskés oldathoz és 3 órát kevertettük (2000 rpm). Végül az így előállított PEG 

molekulával stabilizált ~25 nm átmérővel rendelkező arany nanorészecskéket centrifuga 

segítségével többször átmostuk desztillált vízzel. 

4.3.5.2 Platina nanoszemcsék előállítása 

A kívánt méretű, önálló platina nanorészecskék előállítása - hasonlóan az előzőekben 

említett arany nanorészecskék előállításához - kis fémszemcsék redukálása után, 

növesztéssel történt. Először 3,6 ml 0,2 M H2PtCl6 vizes oldatát hozzáadtam a 46,4 ml 

forrásban lévő desztillált vízhez, ezután 1,1 ml 1 M Na-citrát oldatothoz hirtelen 

hozzáöntöttem 0,55 ml 0,08 M nátrium borohidrid oldatot. Az így elkészített oldatot 

adagoltam a forrásban lévő platina szolhoz és 10 perc 3000 rpm kevertetés után 

szobahőmérsékletre hűtöttem. Ez a platina szol szolgált alapul a ~20 nm átmérővel 

rendelkező nanorészcskék szintéziséhez. 1 ml platina szolt szobahőmérsékleten 30 ml-re 

higítottam desztillált vízzel. Ezután elkészítettem 0,5 ml 1 M Na-citrátot és 1,25 M L-

aszkorbinsavat tartalmazó vizes oldatot, majd hozzáadtam a 0,045 ml 0,4 M H2PtCl6 vizes 

oldatához. Ezután 30 ml térfogatra higított platina szolhoz adtam az oldatot. Végül az így 

elkészült szolt lassan (10 °C/perc) forrásig melegítettem és 30 percig kevertettem (2000 

rpm), hogy kialakuljanak a tervezett, stabil platina részecskék melyek méretét független SEM 

méréssel határoztam meg. 

4.3.6 Hexagonális WO3 nanokristályok felvitele a szenzor mikroméretű fűtőtestijeinek 

felületére 

Az előzőekben ismertetett (4.3.1 fejezet) mikrofűtőtest felületére (a) 150 nm arany réteget 

választunk le gőzöléssel. A tapadást jelen esetben 15 nm króm réteg segíti elő. Az elektródok 

fésűs szerkezetét „lift-off” technikával, lakkábra segítségével hoztuk létre a fűtőtest felületén 

(b). Ezután nedveskémiai oxidmarással kinyitottuk az elektródok huzalkötő helyeit (c), majd 

mély reaktív ionmarással (DRIE) hátoldalról kimartuk a szilíciumot, így kialakítva a végső 

membrán szerkezetet (d). A feszültségmentes membrán 420 µm átmérőjű kör. Mindegyik 

lépésnél a megfelelő lakk ábrát használtuk az egyes rétegek kialakításához (4.4 ábra). 



50 

 

 

4.4. ábra WO3 nanokristály alapú szenzor kialakításának lépései 

 

Az előállított WO3 porok 0,1 g-ját mindegyik esetben szuszpendáltam etanol - desztillált víz -

etilén-glikol elegyben. Ennek össztérfogata 1 ml, koncentrációja 1 mM volt, és ultrahangos 

rázatásnak vetettem alá, annak érdekében, hogy a keletkezett WO3 nanorúd kötegek kisebb 

egységekre szétessenek. Ezt az utókezelést az (A),(B),(C) mintákon is elvégeztem. Ezután a 

szuszpenziót az előre kialakított chip membránjának közepére, az arany elektródákra, 

cseppentéses technikával vittem fel (e), végül pedig 200 °C-on 30 percet levegőn hőkezeltem 

a maradék oldószerek eltávolítása érdekében. 

4.3.7 A mikrofűtőtesten szol-gél eljárással kialakított WO3 érzékenyítő réteg technológiai 

lépései 

A szol-gél módszerrel kialakított WO3 réteg leválasztását illeszteni kell a chip előállítási 

folyamatába, mivel az így kialakított szenzorok nagy előnye az eddig megismert 

cseppentéses technikával kialakított szenzorokhoz képest, hogy szeletszintű, jól 

kontrollálható és hatékony technológia, amellyel az egész Si szeleten azonos érzékelő réteg 

tulajdonsággal bíró chipeket állíthatunk elő. Ennek megvalósítására a „spin-coating” 

technológiát választottam, de azért, hogy be tudjam iktatni a szol-gél WO3 vékonyréteg 

felpörgetését, több kisebb változtatást kellett végrehajtanom az alap szenzor struktúrán és 

technológiáján.  A 4.5. ábrán látható a kissé módosított gázszenzor keresztmetszeti rajza. 

 



51 

 

 

4.5. ábra Szol-gél eljárással előállított pórusos WO3 alapú szenzor kialakításának lépései a mikrofűtőtest 

felületén 

Az előzőleg kialakított mikrofűtőtest felületére (a) arany helyett 150 nm platina réteget 

választottunk le porlasztással mérőelektródnak (b) 15 nm vastag titán-oxid tapadóréteg 

alkalmazása mellett. A következő lépésekben (2000 rpm fordulatszám mellett) a felületaktív 

anyaggal adalékolt WO3 szolból „spin coating” módszerrel alakítottam ki a mikrofűtőtest 

közepére a vékonyréteget. A laterális szelektivitás biztosítására alumínium maszkot 

használtam (c), amit gőzöléssel választottunk le a felületre, majd a megfelelő maszkot 

használva hoztam létre a 150 µm átmérőjű és 150 nm vastag WO3 vékonyfilmet. Az így 

előállított szeletet 300 °C-on 1,5 órán keresztül levegőn hőkezeltem, a mezopórusos WO3 

vékonyréteg kialakítása céljából. A következő lépésben eltávolítottam (nedveskémiai 

marással) a maradék aluminium réteget és a rajta lévő WO3-at a felületről (f), majd pedig 

nedveskémiai oxidmarással kinyitottuk az elektródok huzalkötő helyeit (g). Végül mély 

reaktív ionmarással (DRIE) hátoldalról kimartuk a szilíciumot, így kialakítva a végső 

szerkezetet. A legfontosabb szerkezeti változás tehát, hogy az arany mérőelektródot 

lecseréltem platina mérőelektródra. Ezt a lépést az indokolta, hogy WO3 réteg kialakítása 

után a szeletet hőkezelni kell a pórusos és stabil réteg létrehozása miatt, ami az arany 

elektródot tönkreteszi. Magas hőmérsékleten a vékony Au elektród a felületi feszültség 

csökkenése által vezérelve szakadozik és a szigetesedés jeleit mutatja. Ugyanakkor az arany 
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nagy diffúziós együtthatója miatt a félvezető szenzor rétegbe diffundálhat és alapvetően 

megváltoztathatja annak érzékelő tulajdonságát is. 

4.3.8 A mikrofűtőtesten elektrokémiai marással kialakított WO3 érzékenyítő réteg 

technológiája  

Harmadik alternatívaként, pórusos WO3 réteget alakítottam ki a 4.3.4 fejezetben ismertetett 

elektrokémiai eljárással, beillesztve azt a Taguchi típusú szenzor technológiai lépései közé. 

Ehhez a W vékonyréteg elektrokémiai marásának gyártási folyamatba integrálásához kisebb 

változtatásokat kellett alkalmaznom, hogy létrehozzam az ily módon előállított gázszenzort. 

A 4.6. ábrán részletesen ismertetem az egyes technológiai lépéseket, amihez kisebb 

változtatásokat kellett alkalmaznom a technológiai sorban.  

 

 

4.6. ábra Elektrokémiai marással előállított pórusos WO3 alapú szenzor kialakításának lépései a mikrofűtőtest 

felületén 

 

Az előzőleg kialakított mikroméretű fűtőtest felületén (a), SiO2 (CVD) maszk használata 

mellett választottuk le porlasztással a 200 nm vastagságú volfrám fémréteget (b, c). A 

megfelelő lakkábra segítségével alakítottam ki az 4.6. ábrán látható szerkezetet (d). Ezután 

következett a volfrám fémréteg elektrokémiai marása (anodizálása) a mikrofűtőtest közepén 
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(e), majd az összes segédréteg (beleértve a SiO2 maszkkal megvédett fém volfrámot is) 

eltávolítása után (f) kialakult a 150 µm átmérőjű ~250 nm vastagságú mezopórusos WO3 

vékonyréteg a szenzorok fűtött felületein. A következő lépésben a pórusos WO3 tetején 

elektronsugaras párologtatással és „lift-off” ábrakialakítást alkalmazva hoztuk létre a 150 nm 

vastag arany fésűelektródot (g). Ehhez a lépéshez alumínium maszkot kellett használni, mivel 

a lakk előhívása után a réteg pórusaiban még marad fotolakk így nehézkes volt az ábra 

előhívása, vagyis a felesleges lakk eltávolítása. Ezután a szeletet levegőn 400 °C-on 1,5 órán 

keresztül hőkezeltem a pórusos WO3 rétegben megmaradt fém eloxidálása, illetve a végső 

kristályszerkezet kialakítása érdekében. Végül nedveskémiai oxidmarással kinyitottuk az 

elektródok huzalkötő helyeit (h), majd pedig mély reaktív ionmarással (DRIE) hátoldalról 

kimartuk a szilíciumot, így kialakítva a membránt, azaz a végső szenzor szerkezetet (i). 

Összességében elmondható, hogy az alapszerkezethez képest a változás annyi, hogy a 

mérőelektród nem a WO3 réteg alatt található, hanem a tetején, így kiküszöbölve az 

esetleges volfrám fém maradékból adódó ohmos vezetést. 

4.3.9 Nemesfém nanorészecskékkel adalékolt WO3 nanorudak előállítása 

A 4.3.4 fejezetben ismertetett arany és platina nanorészecskék előállítása után a Pt illetve 

Au szemcséket tartalmazó, vizes közegű szol 0,3 ml-jét összekevertem az 1 ml előzőleg 

elkészített WO3 nanorudakat tartalmazó szuszpenzióval (4.3.1 fejezet). Ezután ultrahangos 

rázatóval összekevertem az így kapott szuszpenziót, majd cseppentéses technikával felvittem 

a szenzor membránjára. Az így elkészített szenzorokat 200 °C-on 30 percig levegőn 

hőkezeltem, végül O2 plazma (300 W, 5 perc) utókezelésnek vetettem alá a mintákat a 

maradék oldószerek eltávolítására. Az érzékenyítés a platina és az arany nanoszemcsék 

esetében is azonos módon történt. 

4.3.10 Nemesfém nanorészecskékkel adalékolt mezopórusos WO3 vékonyrétegek 

A 4.3.4 fejezetben ismertetett arany és platina nanorészecskék vizes közegű szoljának 

mennyiségét cseppentéses technikával vittem fel a mezopórusos WO3 rétegek felületére. A 

nemesfém nanorészecskéket tartalmazó szolhoz etilén-glikolt és etanolt adagoltam a 

cseppentéshez - megfelelő viszkozitás elérése érdekében - ezután a pórusos vékonyrétegek 

tetejére cseppentettem fel a szolt. A szenzorokat levegőn hagytam megszáradni, majd ismét 

elvégeztem a felcseppentést, végül pedig a kész szenzorokat 200 °C-on 30 percig levegőn 

hőkezeltem, amit O2 plazma (300 W, 5 perc) utókezelés követett, a maradék oldószerek 

eltávolítására. 

4.3.11 ALD platinával érzékenyített mezopórusos WO3 vékonyrétegek 

Az atomi rétegleválasztás (Atomic Layer Deposition – ALD) módszer egy kémiai rétegépítési 

eljárás, mely váltakozva végbemenő felületi reakciók sorozatából áll. A folyamat során a 

reagensek – prekurzorok – felváltva, pulzusszerűen kerülnek a reaktortérbe, 

kemiszorbeálódnak a hordozó felületén, és ott reakcióba lépnek egymással. A nem 
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kemiszorbeálódott molekulák eltávolítására a reaktort a pulzusok között semleges gázzal 

tisztítják, ezért reagensek csak a hordozó felületén találkoznak, és atomi rétegenként építik 

fel a filmet. A módszer alapja, hogy csak a felület és az adszorbátum között tud erős kémiai 

kötés kialakulni, azaz a prekurzor molekulája, illetve annak töredéke kemiszorbeálódik, míg a 

prekurzorok között a kötés gyenge. Ebből következően a réteg minden ciklusban maximum 

egy atomi rétegben vastagszik. Egy adott hőmérséklet alatt nem kemiszorpció, hanem 

kondenzáció történik, egy adott hőmérséklet felett pedig már nem kontrollálható a 

növekedés. A két hőmérséklet érték közötti tartomány a felületkontrollált leválást biztosító 

ALD-ablak, mely jellemzően a 100–400 °C hőmérséklet-tartományba esik. A módszer nagy 

előnye, hogy kontrollált módon növeszthető egyenletes réteg strukturált, nem sík 

hordozókra (például összetett 3D szerkezeteken vagy pórusos felszíneken, árkok, üregek 

falán) is. Ehhez azonban az adott folyamat mechanizmusának figyelembe vétele mellett a 

leválasztási paraméterek körültekintő beállítása, például az egyes perkurzor és öblítő lépések 

(pulzusok) hosszának optimalizálása is szükséges. Pórusos anyagokba történő leválasztásnál 

a pórusok jellemző méretének (pórusátmérő, mélység) és a prekurzorok adott hőmérsékletű 

diffúziós folyamatait figyelembe véve kell meghatározni az egyes impulzusok és öblítések 

idejét úgy, hogy a prekurzor molekulák eljussanak az anyag legmélyebben levő pontjára és az 

öblítés során legyen elegendő idő a nem kemiszorbeálódott molekulák eltávozására is. Az 

ALD-módszer rendkívül előnyös, hiszen így összetettebb nanométeres struktúrák kialakítását 

is lehetővé teszi. Megfelelő technológiai körülmények között ALD-technikával tetszőlegesen 

nagy felületen alakíthatók ki rétegek, egyszerre akár több hordozón is, így a hordozó 

méretének növelése az ipari alkalmazásokban nem jelent akadályt. Mára a módszer számos 

különböző tulajdonságú film leválasztására vált alkalmassá: lehetőség nyílik fémoxidok, 

(TiO2, ZnO), fém-nitridek (TiN, WN), és bizonyos fémek elemi (Ru, Ir, Au, Pt) vékonyrétegének 

kialakítására is. A 4.7. ábrán az általunk használt ALD berendezés sematikus képe látható. 

 

 

4.7. ábra Picosun típusús ALD berendezés sematikus képe [200] 
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A szol-gél módszerrel és elektrokémiai marással előállított mezopórusos WO3 

vékonyrétegeket Picosun SUNALETM R-100 típusú ALD berendezéssel érzékenyítettük ALD-

vel létrehozott Pt réteggel is, hogy összehasonlítsam nemesfém részecskék leválasztási 

technikáinak hatását a gázszenzorok érzékenységére. A reakcióhoz metil-ciklopentadienil 

trimetilplatinát (MeCpPtMe3) és vizet használtunk prekurzor vegyületként. A platina 

prekurzort a reakció során 130 °C-on tartottuk, hogy biztosítsuk a megfelelő gőznyomását 

(~10 hPa). Az öblítő és a prekurzorok vivőgáza 5N tisztaságú nitrogén. A leválasztás előtt a 

reakciótér nyomását 10 mbar-ra állítottuk illetve a szubsztrátot 300 °C hőmérsékletre 

melegítettük, majd ezt tartottuk végig a leválasztás során. Mivel pórusos felületre 

választottuk le a Pt réteget, ezért szükséges volt az egyes lépések pulzusait 

meghosszabbítani az alap Pt leválasztáshoz képest, hogy a terméknek legyen ideje 

bediffundálni a pórusok belsejébe, illetve hogy az el nem reagált prekurzort ki tudjuk öblíteni 

a reakciótérből. Kísérleteink alapján a platina és oxigén pulzusokat 0,4 másodpercre, míg az 

öblítési pulzusokat 15 másodpercre állítottuk be a 100 ciklus hosszúságú leválasztás során. 

Síkfelületű hordozóra történt Pt leválasztási előkísérleteink során azt is megállapítottuk, 

hogy a rétegleválás sebessége ~0,08 nm/ciklus és a kezdeti nukleációs lépések után kb. 100 

ciklus után kezd kialakulni a folyamatos Pt réteg. Mivel a szenzorainkban a Pt szemcsék 

katalitikus hatását akartuk kihisználni, ezért az ALD leválasztás hosszát maximum 100 

ciklusban határoztuk meg. A nem folyamatos Pt „réteg”alkalmazása lehetővé teszi a „lift-off” 

ábrakialakítást is. Így a leválasztás a szenzorok megfelelően definiált felületére, a magas 

hőmérséklet miatt alumínium maszk segítségével történt, majd pedig „lift-off” technikával 

hoztuk létre a végső struktúrát. Az így kialakított, nominálisan 8 nm vastag Pt réteg a 

pórusok teljes mélységében létrejövő, nem folytonos film megfelelő a gázszenzor platinával 

való érzékenyítéséhez. Mind az elektrokémiai marással, mind pedig a szol-gél technikával 

kialakított szenzorok előállítása esetében az ALD platina leválasztást az elektródok huzalkötő 

helyeinek kinyitása és a DRIE membránkialakító marása előtt iktattam be a technológiai 

sorba. 

4.4 A gázmérő rendszer és a gázmérés körülményei 

Az összetett mechanizmusoknak köszönhetően a gázérzékelők működési feltételei és 

teljesítmény jellemzői szorosan összefüggnek. A gázérzékelők válaszát a szenzor 

ellenállásának vagy vezetőképességének folyamatos nyomon követésével végezzük 

szintetikus levegőben, a mérendő, ismert mennyiségű veszélyes gáz jelenléte mellett. Két 

módon tesztelhetjük a szenzorokat attól függően, hogy a mérendő gázt folyamatosan 

áramoltatjuk (dinamikus mérés) vagy pedig egy bizonyos mennyiségű gázzal rendelkező zárt 

rendszert hozunk létre a szenzor környezetében. A dinamikus mérés esetében ismert 

koncentrációjú gázt áramoltatunk folyamatosan MFC (tömegáram) szabályozók segítségével, 

és rögzítjük a szenzor válaszjelét. A mérendő pontos gázkoncentrációt az MFC szabályzókkal 
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szintetikus levegő hozzáadásával keverjük és állítjuk be. A regenerálási szakasznál csak 

szintetikus levegőt engedünk a rendszerbe.  

A másik esetben egy fecskendő segítségével lehet pontos mennyiségű mérendő gázt 

beengedni egy ismert térfogatú zárt rendszerbe. Az érzékelő ellenállását az egyensúlyi 

állapot eléréséig követjük nyomon az idő függvényében, majd rendszer gyors kiöblítése után 

a regenerálási szakasz válaszjelét tudjuk rögzíteni. 

A gázérzékelési tesztek céljából 10 cm3 térfogatú átáramlásos teflon tesztkamrát 

készítettünk, melyben az áramlási csatorna alakja és mérete miatt az áramlás lamináris. A 

mérendő gáz pontos koncentrációját kalibrációs gázkeverékekből, tömegáramlás 

szabályzókkal állítottuk be és rozsdamentes acél csövek segítségével juttatjuk el a 

gázmérőbe. Mindegyik mérés légköri nyomáson történt. A szenzorok elektromos válaszjelei 

különböző működési hőmérsékleteken kerültek meghatározásra az optimális hőmérséklet 

megtalálásához (140 – 300 °C), illetve tesztelésük különböző gázkoncentrációk mellett 

történt (0,01 – 100 ppm). Az egyes szenzorok fűtése a membrán szerkezet felületén 

kialakított platina fűtőszállal történik, amit egy Keithley 2400 áramgenerátorral 

biztosítottam, míg a vékonyréteg ellenállásának követését Keithley 2000 multiméterrel 

végeztem. A 4.8. ábrán az alkalmazott gázrendszer sematikus felépítése látható. 

 

4.8. ábra A gázmérő rendszer felépítése 

A fémoxid rétegek, jelen esetben WO3 alapú gázszenzorok válaszjeleit úgy követhetjük 

legegyszerűbben, hogy közvetlenül mérjük a minta DC ellenállását a felső fésűs elektródán a 

gáz bevezetése előtt, alatt és után multiméter és LabView program segítségével és közben 
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folyamatosan rögzítjük az adatokat. Az érzékelő válaszát a szintetikus levegőn (alapvonal) 

mért WO3 rétegellenállás (Rlevegő) és a mérendő reduktív gáz bejuttatása során mért 

rétegellenállás (Rgáz) hányadosaként értelmeztem.  

    (26) 

Oxidatív gázok tesztelése során ennek a reciprokját szokás használni. A válasz és a 

regenerálási idő az az idő, amelyet az érzékelő válaszjel maximális értékének (a gáz 

bevezetése után) 90% -áig (t90) és az alapvonal 10% -ának eléréséig (a gáz bevezetése előtt) 

veszünk figyelembe. 
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5 Eredmények és értékelésük 

5.1 Különböző WO3 nanokristályok elöállítása és összehasonlítása  

A következő fejezetben a különböző adalékanyag hozzáadása mellett előállított hexagonális 

WO3 nanokristályok preparációjának fontosabb paramétereit illetve az így előállított 

nanokristályok, mint érzékelő rétegek gázérzékelési tulajdonságait mutatom be. 

Az irodalomban már ismert savkatalizált hidrolízissel előállítható tiszta WO3 nanokristályok 

szobahőmérsékleten [201], monoklin kristályszerkezetben fordulnak elő, de egyes 

„szennyezők” hozzáadásával kialakulhatnak más kristályszerkezetű nanorészecskék is. 

Minden szintézis során az alkalmazott prekurzor vegyület (Na2WO4*2H2O)  Na+ tartalma 

elősegíti a stabil, hexagonális kristályszerkezetű WO3 nanokristályok kialakulását. A 

prekurzor vegyület mellett a hozzáadott sók kationjai hozzájárulnak a különböző morfológia 

kialakulásához. Az 5.1. ábrán az alternatív módokon előállított különféle szerkezetű WO3 

nanokristályok SEM képei láthatóak.  

 

5.1. ábra SEM képek a hidrotermális eljárással szintetizált WO3 rétegekről. 

A*:Na2SO4 ultrahangos kezelés nélkül, A: Na2SO4 ultrahangos kezelés után, B: K2SO4 ultrahangos kezelés után, 

C. NaCl ultrahangos kezelés után, D: ZnSO4 ultrahangos kezelés után, E: Zocher eljárással. A skála 200 nm, 

kivétel A* ahol 1 µm. 
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Megfigyelhető, hogy a Na2SO4 (A*,A) és K2SO4 (B) adalékanyag jelenléte mellett néhány száz 

nanométer illetve NaCl (C) hozzáadásával 150 nm átmérőjű rendezett nanorudak kötegei 

alkotják a nanostrukturált WO3 porokat. Ezzel szemben, ha az adalékanyag ZnSO4 (D) volt, 

akkor nagyjából 70 nm átmérőjű WO3 nanoháló szerkezetet tudtam szintetizálni. Ebből az 

következik, hogy a SO4
2- a WO3 rudak hosszának növelésében játszik fontos szerepet. A 

Zocher eljárással [200] előállított minta (E) szintén hexagonális kristályszerkezetű, viszont 

néhány 100 nm hosszú, 100 – 200 nm átmérőjű rudakat alkotó nanokarfiol szerkezetet 

eredményez.  Ebben az eljárásban meghatározó a többlépéses tisztítási folyamat, ami magát 

a reakciót megelőzi. Ekkor ugyanis pontosan beállítjuk a Na+ koncentrációt, így mikor a 

megfelelő hőmérsékleten (4.3.1. fejezet) megindul a nukleáció, már a végső 

kristályszerkezetű és morfológiájú volfrám-oxidot kapjuk. Az A* SEM képén megfigyelhető, 

hogy a kapott szerkezet sok, kisebb átmérőjű rudak kötegeiből épül fel. Figyelembe véve, 

hogy a nanorudak kisebb átmérője növeli az érzékenységet, további 5 perces ultrahangos 

kezelést alkalmaztam a nanorúd konglomerátumainak szétválasztására. A hatás 

egyértelműen látható az A* és A vagy B minták közötti különbségekben, ahol az A* az 

ultrahangos kezelés nélküli minta. Fontos megjegyezni, hogy az ultrahangos kezelés nem volt 

hatással a morfológiára Zocher-szintézissel előállított (E), a C és a D minta esetében sem.  

A cseppentéses módszerrel kialakított WO3 vékonyrétegek ellenállása a filmek 

morfológiájával kapcsolatos következményeket is feltárja. A 70 nm átmérőjű kristályok (A és 

B minták) rendezetlen halmaza a legalacsonyabb réteg ellenállást mutatja, míg az A*, C és E 

kompakt kristály konglomerátumok kötegei 10 - 100-szor nagyobb ellenállásokkal 

rendelkeznek. A makroszkopikusan mért ellenállás az egyes kristályok kumulatív 

ellenállásának összegéből és az egyes konglomerátumok közötti érintkezési pontok 

ellenállásaiból adódik. A nagyszámú érintkezési pont miatt a kristályok ellenállása dominál az 

A és a B, míg a nagy konglomerátummal rendelkező minták esetében (C, E) az érintkezési 

pontok száma sokkal kisebb, így ez nagyobb, mért ellenállás értékhez vezet.  

Referencia mintaként kontaktmaszkon keresztüli reaktív porlasztással előállítottam 30 és 

60 nm vastagságú WO3 vékonyrétegeket a szenzor membránján. Az egyes minták 

paramétereit a 7. táblázatban foglaltam össze.  
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7. táblázat A WO3 nanokritályok jellemző méretei, fajlagos felülete és ellenállása. 

Az minták fajlagos felületét egy független BET méréssel határoztam meg, ahol azonos 

mennyiségű por mintát használtunk. Az automatizált berendezés a statikus volumetrikus 

elven működik, számítógépes vezérléssel és kiértékelési lehetőséggel. Alsó méréshatára 

0,05 m2/g. Vizsgálatunk során az adszorbátum gáz nitrogén volt, az adszorpciót a cseppfolyós 

nitrogén hőmérsékletén (-196 °C) mértük. A mintaelőkészítés során, a mérőberendezést 

200 °C-on vákuumra szivattyúztuk és tartottuk 24 órán keresztül. Az adszorpciós izoterma 

kezdeti szakaszát a 0,05 – 0,35 relatív nyomás tartományban 5 ponton mértük. A mérések 

értékeléséhez a BET egyenletet használtuk. Látható a kapott eredményekből (7. táblázat), 

hogy a legkisebb fajlagos felületet az A és B minták esetében kaptunk. 

Az 5.2. ábrán az egyes minták XRD diagramjai láthatóak. Megfigyelhető, hogy minden minta 

hexagonális WO3 kristályokból áll, a monoklin fázis jelenlétét nem lehet azonosítani. A piros 

színnel jelölt diffrakciós kép a referencia hexagonális WO3-at jelöli. A diffrakciós profilok 

különbségei a szennyeződésekből származnak, amiket külön jelöltem az egyes mintázatokon. 

A kiterjesztett csúcsok a jellegzetes kristályméretnek tulajdoníthatók, azaz minél kisebbek a 

kristályok, annál élesebbek a csúcsok. Az A, A* és B minták esetében nem beszélhetünk más 

kristályszerkezetekről, illetve szennyezőkről viszont a C és D minták esetében megjelent a 

WO3·1/3H2O forma, míg a D és E mintáknál pedig a NaxWO3 csúcs. Ezek könnyen 

magyarázhatóak, mivel előbbi esetében a 60 °C –os szárítás után még nem veszítette el 

teljesen a kristályrácsából a vizet, utóbbi szennyező esetében pedig a Na+ nagyobb 

mennyisége miatt alakulhatott ki ilyen fázis a kristályrácsban.  

Minta Krsitályszerkezet Morfológia 
Ellenállás 

MOhm 

Felület 

m2/g 

Hossz 

(µm) 

Átmérő 

(nm) 

Sample A* 

hexagonális 

nanorúd 

80 8 5 1000-2000 

Sample A 12 8,7 5 70 

Sample B 5 8,7 4 70 

Sample C 300 18 0,3 150 

Sample D nanoháló 800 21 ~8 70 

Sample E nanokarfiol 200 31 0,5 100 

Sample F 
amorf vékonyréteg 10 - 

30 nm film 

Sample G 60 nm film 
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5.2. ábra Az egyes WO3 nanokristályok XRD képei. A referencia mintázat [128] az ábra alján lévő piros csúcsok 

jelzik. Szimbólumok jelentése: : WO3·1/3H2O, : ZnS04·xH20, : NaxWO3, *:a nem ultrahangozott minta 

 

A D minta kristályrácsában az előállítás során a morfológiára hatással lévő ZnSO4·xH2O is 

jelen van. A porlasztott vékonyrétegek kristályszerkezete az XRD mérésekből 

meghatározhatóan egyértelműen amorf volt.   

Az EDS spektrumok (5.3. ábra) tökéletesen illeszkednek az XRD mérések eredményeihez. 

További szennyezők nyomai az elemi szerkezetben jelennek meg, amint azt az alábbi két 

minta spektruma is mutatja. A vas és szén jelenléte minden spektrumban az 

elektronmikroszkóp kamrában alkalmazott mintatartójának anyagából és a minták 

rögzítéséhez használt szénszalagból származtatható. 
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5.3. ábra (a) Az A (Na2S04) és (b) a D (ZnSO4) minták EDS spektruma. A vas- és a szénszennyezés a mintatartóból 

származik 

Összefoglalva tehát, hidrotermális eljárással Na2SO4, K2SO4, NaCl és - elsőként alkalmazva - 

ZnSO4 adalékanyagok jelenléte mellett, valamint Zocher eljárással alakítottam ki hexagonális 

kristályszerkezetű, de különböző morfológiájú WO3 nanokristályokat tartalmazó 

szuszpenziókat, melyeket cseppentéssel vittem fel a mikrofűtőtest felületére. 

5.2 WO3 nanokristály alapú rétegek, mint gázszenzorok 

Az egyes mintákat NH3 gázra teszteltem 140 -260 °C működési hőmérsékleten, szintetikus 

levegőben. Az NH3-ra mutatott gázérzékenységeket a 10 – 100 ppm tartományban 

vizsgáltam. Bár a WO3 vékonyrétegekről ismert, hogy sokkal nagyobb érzékenységet 

mutatnak a NO2-ra, az ammóniával való adszorpciós/deszorpciós mechanizmusának 

vizsgálata több szerző érdeklődését is felkeltette az elmúlt évtizedben, így én is ezzel a 

reduktív gázzal teszteltem az előállított szenzorokat. Minden egyes érzékenyítő réteget 



63 

 

140 °C – 260 °C működési hőmérsékleten, legfeljebb 100 ppm NH3 gáz koncentráció mellett 

teszteltem. A működési hőmérsékletben levő különbség értelmezéséhez figyelembe kell 

venni, hogy a hőmérséklet értéket a Pt fűtőszál ellenállásából számoltam ki. Tekintettel arra, 

hogy a vizsgált nanoszerkezetek geometriai felépítése különböző, a réteg és a fűtőtest 

közötti kontaktus összes felülete, továbbá a rétegen belüli kontaktusok keresztmetszete is 

más, a fűtőtest átlagos hőmérséklete csak egy durva közelítése az érzékelő réteg valódi 

hőmérsékletének. A rosszabb érintkezés során magasabb fűtőteljesítmény és 

fűtőhőmérséklet szükséges ugyanazon réteghőmérséklet eléréséhez.  Ezt jól mutatja, hogy a 

kompakt vékonyréteg (porlasztott) minták esetében a réteg és a mikrofűtőtest homogénebb 

érintkezése miatt ”alacsonyabb” hőmérsékleten üzemel. Ezért a különböző szerkezetű WO3 

alapú szenzorok optimális működési hőmérsékletét a legnagyobb érzékenység és a válaszjel 

stabilitása alapján választottam meg, és ezeket hasonlítottam össze. A WO3 nanokristály 

alapú rétegek, melyek nanorúd morfológiájúak (A*,A, B, C) a legnagyobb érzékenységet 

220 °C-on mutatják, míg a D, E, F, G rétegek 180 °C-on a legérzékenyebbek ammónia gázra. 

Az 5.4. ábra az egyes minták különböző koncentrációjú (10-100 ppm) NH3 gázra kapott 

érzékenységeit ábrázoltam. 

 

5.4. ábra Az érzékelők válaszainak összehasonlítása a 0-100 ppm NH3 gáz tesztelése mellett szintetikus 

levegőben a legjobb működési hőmérsékleten. 

A jellemző méret, azaz jelen esetben a nanokristályok rúdátmérője határozza meg a réteg 

érzékenységét és válaszjel karakterisztikáját, ami egyértelműen látható az A* és A minták 

válaszjeleinek összehasonlításakor (5.5 ábra). Mindegyik WO3 szerkezet azonos 

nanokristályokból áll, de míg az A* nanorúd kötegei 1000 – 2000 nm átmérőjűek, addig az A 
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nanorudak 70 nm átmérőjűek. A kisebb átmérőjű rudakból álló réteg 4,5-szer nagyobb 

érzékenységet mutat, feleakkora válaszadási (t90) mellett.  

 

5.5. ábra Na2S04-tal adalékolt WO3 réteg alapú szenzorok ultrahangos kezeléssel (A) és anélküli (A*) válaszjelei, 

100 ppm NH3 gázra. 

Hasonló hatás figyelhető meg a különböző vastagságú porlasztott WO3 vékonyrétegek 

esetében is. Ha a WO3 nanorudak átmérője, illetve a porlasztott film rétegvastagsága 

összemérhető a kiürített réteg vastagságával (W) a szilárd-gáz határfelületen, akkor nagyobb 

érzékenység várható. Ezt a jelenséget az 5.6. ábrán látható porlasztott minták különböző 

koncentrációjú (ppm) NH3 gáz tesztelésével igazoltam. 
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5.6. ábra Érzékenység különbség 30 nm (F) és 60 nm (G) vastag porlasztott WO3 rétegek között. 

A tértöltési rétegvastagság (W) az alábbi Poisson egyenlettel fejezhető ki, ahol ɛ0 a vákuum 

permittivitás, az ɛ és ND a WO3 dielektromos állandóját és a volfrám-trioxid donor sűrűségét 

reprezentálja.  

     (27) 

Mivel a cseppentéses technikával elhelyezett nanokristály rétegeiben nem végezhetünk C - V 

méréseket, irodalmi adatokra hivatkozunk. Az ε = 25, az E - EFB = 0,6 V és az ND = 1018 - 1019 

paraméterek felhasználásával a számított a kiürített réteg vastagsága 10 – 40 nm 

tartományban van. Ez is igazolja, hogy a 70 nm átmérőjű nanorudak és a 30 nm-es 

vékonyfilm jellemző mérete közel azonos a kiürített rétegvastagsággal illetve annak 

kétszeresével, tehát nagyobb érzékenységet kell mutatniuk, mint a nagyobb rúdátmérővel 

illetve vastagsággal rendelkező minták. Továbbá, a hengeres felület, illetve a 3D geometria 

miatt a WO3 nanorudak ammónia gázra nagyobb érzékenységet mutatnak, mint a porlasztott 

vékonyrétegek, melyeknek csak egy kitüntetett felület áll rendelkezésre a szilárd-gáz 

határfelületen. 

Az WO3 nanokristály alapú gázérzékelők optimális érzékenységének (stabil és legnagyobb 

válaszjel) meghatározása céljából, különböző ammónia gázkoncentráció mellett, különböző 

hőmérsékleten vizsgáltam az egyes szenzorok válaszjeleit. Az 5.7. ábrán az így kapott 

eredményeket mutatom be.  
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5.7. ábra Na2SO4-tal katalizált, ultrahanggal kezelt WO3 rétegek válaszjelei különböző hőmérsékleteken. 

Az A minta 10 – 100 ppm ammónia gáz koncentrációknál felvett válaszjeleiből látszik, hogy 

60 ppm-től már jelentős érzékenység javulás nem észlelhető, vagyis e koncentráció felett 

már a válaszjel stabilizálódik. Az A mintával azonos morfológiájú B minta, hasonló 

gázérzékelő tulajdonságai megerősítik a fenti feltevést. A C, D és E minták kisebb 

érzékenysége (az A és B mintákhoz képest), a magas Na+ szennyezés és a különböző 

morfológiák együttes hatásainak tulajdonítható (5.8. ábra). A D minta, jellemző átmérője 

még kisebb (70 nm), mint az A vagy B, következésképpen nagyobb válaszjelet várhatunk. 

Mivel azonban az érzékenység mindkét működési hőmérsékleten rosszabb, arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a magas Na+ szennyezés és a ZnSO4·xH2O jelenléte okozza a 

gázérzékenységi tulajdonságok romlását.  
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5.8. ábra WO3 nanokristály alapú szenzorok válaszjelei különböző működési hőmérsékleten. (a) K2SO4 –tal 

katalizált (B), (b) NaCl -dal katalizált (C), (c) ZnSO4 –tal katalizált (D), (d) Zocher eljárással (E) 

Az előálított szerkezetekből készített szenzorok egy másik fontos tulajdonságát, a válasz- és 

regenerálási időt is vizsgáltam. 

A jellemző méret és geometria nem csak az érzékenységére van hatással, hanem az NH3 gáz 

adszorpciójának/deszorpciójának válaszidejére is. Az 5.9. ábrán összehasonlítottam az A, A* 

és az E mintákon felvett 60 ppm NH3 gázra kapott válaszjeleit. Míg az A és E minták esetében 

a (t90 ) felvett jel válaszideje 45 - 70 másodperc között van, addig az A* minta esetében 

150 másodperc. A regenerálási idő minden esetben sokkal hosszabb, körülbelül 200 - 300 

másodperc. Itt meg kell jegyezni, hogy a cseppentéssel leválasztott WO3 nanoszerkezetekből 

készített „réteg” vastagsága 8-10 µm ezért a diffúziós folyamatok is jelentősen 

befolyásolhatják az eszköz dinamikáját.  
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5.9. ábra Na2SO4-tal katalizált, ultrahanggal kezelt (A) és nem kezelt (A*), illetve Zocher eljárással (E) szintetizált 

WO3 rétegek válaszjelei 60 ppm NH3 gázra. 

Egy gázszenzor érzékenységét sok környezeti paraméter befolyásolhatja, melyek közül a 

hőmérésklet mellett a legkritikusabb a levegő változó páratartalma.  

Ezért a környezet relatív pártartalmának hatását is vizsgáltam az érzékelők válaszjeleire a 

fentiekben ismertetett optimális működési hőmérsékletek mellett. Az 5.10. ábrán mutatom 

be ennek a kísérletnek az eredményeit. Az egyszerűbb összehasonlítás érdekében az NH3 

vízmentes, szintetikus levegőben mért válaszjeleit is feltüntetem az egyes ábrákon. 

Méréseim egyértelműen azt mutatják, hogy a működési hőmérséklet meghatározó szerepet 

játszik; és várakozásainknak megfelelően a páratartalomra vonatkozó válaszjel 

összehasonlítható az ammónia gázra kapott válaszjellel, ha a működési hőmérséklet 200 °C 

alatt van (E és G minták). Magasabb hőmérsékleten, 220 °C-on (A minta) a páratartalom 

hozzájárulása az NH3-ra adott jel nagyságában 20 ppm gázkoncentráció felett maximum 

10 %-os, míg 10 ppm-nél kb. 20 %-os. Ezen kívül, az utóbbi esetben a gáz 

nedvességtartalmának koncentrációjától független a szenzor válaszjelének nagysága. 
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5.10. ábra Szenzorok válaszjelei a páratartalomról és az NH3 gázról. (a) 220 °C-on lévő Na2SO4-tal katalizált (A) 

nanorúd alapú szenzor; (b) Zocher-módszerrel szintetizált nanorúd (B) alapú szenzor 180 °C-on; (c) 180 °C-on 

működő porlasztott vékony film (F) alapú szenzor. Az RH és NH3 koncentrációkat a diagramokon tüntettem fel. 

Összességében tehát elmondható, hogy a WO3 nanorúd alapú gázszenzor (A) 10 – 100 ppm 

koncentrációjú ammónia gázra tesztelve nagy érzékenységű, stabil és gyors válaszjelet ad. 

Emellett fontos megjegyezni, hogy ennek a szenzornak az érzékenységét 10-100 ppm 

gázkoncentráció tartományban maximum 10 %-os hibát okozva befolyásolja a levegő relatív 

páratartalma. Ez azt jelenti, hogy ez a fajta gázérzékelő akár piaci eszközként számításba 

vehető. 

A hidrotermális eljárással, Na2SO4 adalékolással (A*) előállított rétegek 50 – 70 nm-es rudak 

kötegeiből épülnek fel, melyek ultrahangos kezeléssel szétválaszthatóak. A két szerkezetet 

összehasonlítva megállapítottam, hogy a kisebb rúdátmérő többszörös (4,5x) érzékenységet 

eredményez, melyet az átmérő és a tértöltési rétegvastagság összemérhetősége okoz. A 

jelenség analóg a vékonyrétegeknél ismert effektussal, azzal a különbséggel, hogy a térbeli 

hatás miatt annál sokkal intenzívebb. 

5.3 Nemesfémmel adalékolt rendszerek formái és gáz szelektivitása 

A 70 nm rúdátmérővel rendelkező (A) WO3 alapú gázérzékelő előnyös tulajdonságai miatt 

további kísérleteket és méréseket végeztem a szenzoron. A fémoxid alapú érzékelők 

érzékenységének növeléséhez, illetve a jobb szelektivitás eléréséhez alkalmazott technika a 

vékonyréteg valamilyen más fémmel (félfémmel) történő adalékolása [192]. Erre a 



70 

 

leghatékonyabb megoldás a katalitikus tulajdonságú nemesfémekkel való érzékenyítés [187]. 

Az adalékolás több fajta módja ismeretes, lehet a szintetizálás során, amikor a „szennyező 

anyag” (néhány m/m%) beépül a fémoxid kristályrácsába, ezáltal elektronhiányt vagy 

elektrontöbbletet idéz elő. A másik technikában a kész fémoxid felületére (pórusos réteg 

esetén a pórusokban) választjuk le a fém részecskéket. Doktori munkám során platina és 

arany nanoszemcséket preparáltam és vittem fel a szenzorréteg felületére.  

A Pt és Au nanorészecskékkel érzékenyített WO3 nanorudak SEM képeit az 5.11. ábrán 

mutatom be. A mért rétegellenállás az egyes nanorudak és azok érintkezési pontjai által 

meghatározott párhuzamos és soros ellenállások eredője. Mivel a mikrofűtőtesten lévő fésű 

szerkezetű elektródok távolsága 10 µm, és a 70 – 180 nm átmérőjű nanorudak jellemző 

hossza 4 – 5 µm, a réteg ellenállásának kialakításában meghatározó szerepe van a rudaknak, 

de a szerkezettől függően jelentős szerepet játszhatnak a rudak közötti kontaktusok is.  

A fém nanorészecskék méretét egy szilíciumra kicseppentett felületen végzett független 

mérés alapján határoztam meg. Így megfelelő számú nemesfémrészecskét vizsgáltam a 

statisztikákhoz. A Pt és Au nanorészecskék átlagosan 20 és 25 nm-es átmérővel 

rendelkeznek. Megjegyzem, hogy ezek a méretek az önálló részecskék stabilitását fenntartó 

ligandum nélküli, nemesfém nanoszemcsék méretét jelentik.  

 

5.11. ábra SEM képek a szintetizált nanorészecskékről és a hexagonális WO3 nanorudakkal adalékolt mintákról. 

(a) arany nanorészecskék (~ 25 nm); (b) hexagonális WO3 nanorudak arany nanorészecskékkel érzékenyítve, (c) 

platina nanorészecskék (~ 20 nm); (d) platina nanorészecskékkel adalékolt WO3 nanorudak 
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Munkám során az adalékolt és nem adalékolt WO3 nanorudakat is teszteltem NH3 és H2S 

veszélyes gázra is. A szakirodalomban [184] ismertetett – más struktúrákon mért - 

eredményekhez hasonlóan a legnagyobb válaszjeleket a H2S esetében tapasztaltam. Az 5.12. 

ábrán látható az arany nanoszemcsékkel érzékenyített és a nem adalékolt WO3 nanorúd (A) 

alapú szenzorok válaszjelei 10 ppm koncentrációjú ammónia gázra. 

 

5.12. ábra Arany nanorészecskékkel adalékolt és a nem adalékolt WO3 nanorúd (A) alapú szenzorok válaszjelei 

10 ppm NH3 veszélyes gázra 

Megfigyelhető, hogy jelentős érzékenység növelést nem tapasztaltam az adalékolt mintánál 

a sima WO3 nanorúd alapú szenzorhoz képest és a válaszjel dinamikája sem megfelelő. Ezzel 

szemben ugyanezt a mérést elvégezve H2S-re (5.13. ábra), az arannyal adalékolt minta 

körülbelül kétszer nagyobb jelet és gyorsabb választ mutat a nem adalékolt mintához képest. 

Érzékelési szempontból meghatározó, hogy ebben az esetben a minta belátható időn belül 

eléri a t90-et. 
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5.13. ábra Arany nanorészecskékkel adalékolt és a nem adalékolt WO3 nanorúd (A) alapú szenzorok válaszjelei 

10 ppm H2S veszélyes gázra 

Összességében elmondható tehát, hogy az arannyal adalékolt réteg válaszjelei sokkal 

nagyobbak a H2S gázra, mint az NH3-ra és sokkal jobb dinamikát is mutatnak. Válaszjelük 20-

szor nagyobb H2S-re, mint ammóniára. Így a következőkben a hidrogén-szulfid gázzal való 

tesztelésére koncentráltam. Az 5.14. ábra a szenzorok válaszjeleit mutatja a 140 – 300 °C 

közötti hőmérséklettartományban, 10 ppm H2S-ben mérve, Au és Pt nanorészecskék 

jelenléte mellett is.  

 

5.14. ábra Nem adalékolt és fém aktivált hexagonális WO3 nanorúd (A) rétegek érzékenysége. 10 ppm H2S 

gázban mérve, különböző hőmérsékleteken 
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Mindhárom típusú réteg esetében folyamatosan növekvő érzékenységet találtam 260 °C-ig, 

majd a jel csökkenni kezdett. Mivel ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezik mindegyik szenzor, 

ez a jelenség az eredeti hexagonális kristályszerkezetről a monoklin kristályszerkezetre való 

kezdeti fázis átalakulásnak tudható be. Hasonló hatást írtak le Al Mohammad és mtsai [202] 

a WO3 rétegek 250 °C-ról 400 °C-ra történő fokozatos melegítésének hatására, ami végül 

kristályszerkezeti átmenetet eredményezett.  

A 140 – 260 °C működési hőmérséklet között a nem adalékolt minta érzékenysége lineárisan 

növekszik, míg az adalékolt rendszereknél 200 °C felett szignifikánsan emelkedni kezd, ami 

egyértelműen a katalitikus hatás jelenlétét mutatja.  

A H2S kemoszorpciója során a fémoxidok és nemesfémek felületén létrejövő reakciókat több 

szerző részletesen leírja [101]. Ezek alapján a következő katalitikus reakciók mennek végbe 

az arany felületén: 

H2S kemiszorpció (T < 247 oC)          

2H2S(gáz) → 2SH(kemiszorbeálódott) +H2      (28) 

H2S kémia reakciója (247 oC < T < 623 oC) 

2SH(kemiszorbeálódott)  → H2S(gáz) + S(adsz.)     (29) 

Általános bruttó kémiai reakció: 

H2S(gáz) + 3O-
(kemiszorbeálódott) → H2O(gáz) + SO2 (gáz) + 3e-                    (30) 

A nemesfémmel adalékolt minták összehasonlításából egyértelműen látható, hogy az Au 

nanorészecskékkel érzékenyített WO3 nanorudak mutatják a legnagyobb érzékenységet. Ez a 

hatás a kisebb gázkoncentrációknál is jelentkezik. Az 5.15. ábrán az 1 – 30 ppm közötti H2S 

gázkoncentrációra kapott válaszokat mutatja be.  
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5.15. ábra A nem adalékolt és fémaktivált hexagonális WO3 nanorúd (A) rétegek érzékenysége különböző H2S 

gázkoncentrációkban (ppm) mérve 260 °C-on 

Az arannyal érzékenyített WO3 nanorúd 1 ppm –re kapott nagy érzékenysége miatt kisebb 

gázkoncentrációk mellett is teszteltem a szenzort, és meghatároztam az alsó érzékelési 

határt (5.16. és 5.17. ábra).  

 

5.16. ábra Az arany nanorészecskék aktivált hexagonális WO3 nano-rúd (A) rétegek érzékenysége különböző 

H2S gázkoncentrációban (ppb) mérve 260 °C-on 
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Megállapítható, hogy az arany nanorészecskékkel érzékenyített WO3 alapú gázszenzor képes 

stabil és megbízható jelet mutatni 25 ppb H2S gázkoncentráció felett, de 5 ppb 

koncentráción is detektálható (5.17. ábra). Ez utóbbi feltétele az alapjel hosszútávú 

stabilitásának biztosítása (drift<1 % két kalibrálás között), ami a tipikus működési 

körülmények között (külső hőmérsékleti és páratartalomváltozások) gyakorlatilag nem 

biztosítható. 

 

5.17. ábra Az arany nanorészecskékkel aktivált WO3 rétegek válaszjel alakja 1 ppm alatti H2S 

gázkoncentrációknál, 260 °C-on mérve 

Az alacsony koncentrációtartományban a válasz- és a regenerálási időket, valamint a 

válaszjelek karakterisztikáit is vizsgáltam. Az 5.18. ábrán az 1 ppm H2S-re tesztelt, különböző 

szenzortípusok válaszjeleit mutatja. A nemesfém részecskék pozitív hatása a reakcióidőre 

egyértelműen hatással van: kb. 300 másodperc a nem adalékolt minta estében, míg az 

érzékenyítés hatására 30 - 40 másodpercre csökken, miközben stabil válaszjelet mutat. 
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5.18. ábra A nem adalékolt és fém aktivált hexagonális WO3 nanorúd (A) alapú szenzorok jelalakja 1 ppm H2S 

gázkoncentrációnál 260 °C-on. Az a és b a nem adalékolt nanorúd területek és az Au részecskék körüli területek 

által szabályozott regenerálási szakaszokat jelöli 

Azonban, ahogyan az 5.18. ábrán is látható, a jel karakterisztikája egészen más az egyes 

minták estében. Míg a nem adalékolt WO3 és a Pt nanorészecskékkel adalékolt rétegek 30 –

 60 másodperces regenerációja közelíthető egyetlen, elsőrendű deszorpciós kinetikával, 

addig az arannyal adalékolt minta jóval hosszabb (~ 300 másodperces) regenerálási időt 

mutat. E mellett a görbe karakterisztikája két, tisztán elkülöníthető kinetikájú reakcióból 

tevődik össze (5.18. és 5.19. ábra). Hasonlóképpen lassú regenerációt Wuong és 

munkatársai is leírnak [203], aranyadalékolt WO3 nanorétegek esetében, de egyszerű 

elsőrendű kinetikával. Az ő mintájukban a rendszer polikristályos monoklin WO3 réteg, és az 

arany nanorészecskék közötti átlagos távolság pár 10 nm. A saját mintáimban az Au 

részecskék száma jóval kisebb, az átlagos távolság pedig több száz nm-es tartományban van. 

Következésképpen, a hivatkozott minta homogén, míg az én esetemben minden egyes WO3 

nanorúd hosszú, nem adalékolt területekre osztható, kis területekkel elválasztva az arany 

részecskék közelében. E két megkülönböztetett terület jellemzésével a regenerációs 

folyamat egy komplex mechanizmussal írható le. A 9. egyenlet alapján magyarázható, hogy a 

nem adalékolt területeken az oxigén egyszerű kemiszorpciós reakciója határozza meg a 

vezetőképességet. Ez a válaszjel gyors regenerációjában nyilvánul meg, amelyet a nem 

adalékolt WO3 rudak esetében is tapasztaltam. Ez a gyors felületi regeneráció az arany 

adalékolt mintákban is látható a kezdeti szakaszban, amit 5.18. ábra szemléltet. A 

gázérzékelőt 247 °C felett működtetve, az arany felületen kén atomok alakulnak ki (8. 

egyenlet). Így ezeket a kén atomokat el kell távolítani, ahhoz, hogy elérjük a teljes felületi 
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regenerációt. Ez a folyamat lassabban megy végbe, így ez a sebességmehatározó lépés, 

aminek kinetikája határozza meg a regenerálási időt (5.18. és 5.19.). Megjegyzem, hogy ez a 

jelenség jobban látható a nagyobb gázkoncentrációknál, ≥ 1 ppm. 

 

5.19. ábra Az arany fémmel aktivált hexagonális WO3 nanorúd (A) alapú szenzorok válaszjelei különböző H2S 

gázkoncentrációnál 260 °C-on. Az a és b a különböző régiókat jelzi ahogyan a fentiekben már említettem. 

Arany és platina nanorészecskékkel érzékenyített, Na2SO4 adalékolással előállított 

hexagonális WO3 nanorudas szerkezeteknél az arany adalékolással H2S-re szelektív, >25 ppb 

érzékenységű gázszenzorok készíthetők. A szenzorok jele 30 – 60 s válaszadási idővel, és 

lassú (300 s) regenerálódási idővel jellemezhetőek. A deszorpció karakterisztikáját vizsgálva 

két sebesség meghatározó folyamatot azonosítottam, melyek a kezdeti gyors lefutást és az 

ezt követő lassú regenerációt eredményezik. 

5.4 Mezopórusos WO3 vékonyrétegek  

Munkám egyik fő szempontja volt egy olyan érzékelő rétegelőállítási technológiának a 

kidolgozása, ami a funkcionális követelmények mellett, könnyen illeszthető mikroelektro-

mechanika megmunkálási folyamatokba és szeletszintű eljárással gyártható. Ezeket a 

követelményeket figyelembe véve két módon állítottam elő pórusos WO3 vékonyréteget, és 

optimalizáltam a lehető legnagyobb pórustérfogat elérésére és a réteg kémiai és fizikai 

stabilitásának megőrzése mellett. 

5.4.1 WO3 szol-gél eljárással 

A szol-gél eljárással jól kontrollálható vékonyréteg állítható elő. Ezt kihasználva oxidált 

szilícium hordózóra mezopórusos WO3 vékonyfilmeket választottam le különböző tenzid 

koncentrációkat alkalmazva. Kísérletsorozatom célja az volt, hogy a lehető legnagyobb 
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pórustérfogattal rendelkező réteget hozzam létre figyelve annak kompakt 

rétegtulajdonságára és folytonosságára is. 

Magát a pórusszerkezetet közvetlenül a templát anyag (képződő micella) határozza meg, 

mely különböző oldószerekben eltérő szerkezetet mutat: létrejöhetnek gömbszimmetrikus, 

hengeres illetve lamelláris micellák is. Az általam használt nem-ionos Pluronic F127 tenzid 

tiszta, vízmentes etanolban mag/héj típusú gömbmicellákat képez, ahol a pórusok átmérőjét 

a PPO egységek száma, míg a pórusfal vastagságát a PEO hányad határozza meg.  

Előállítottam 0,2, 0,4 és 0,8 mM koncentrációjú templát anyagot tartalmazó, alkoholos 

közegű prekurzor szolokat. A szilícium hordozóra a későbbiekben is alkalmazott „spin-

coating” eljárással vittem fel a WO3 vékonyréteget. A rétegvastagságot úgy állítottam be, 

hogy az összemérhető legyen az elektrokémiai marással kialakított mezopórusos WO3 

rétegével. A felpörgetés során fontos szempont volt, hogy a keletkezett réteg a lehető 

legkisebb mértékben érintkezzen vízzel egészen addig, míg a száradás során történő 

gélesedés be nem fejeződik. Ezért a „spin-coater” kamráját a rétegképzés előtt jól 

átöblítettem nitrogénnel, hogy minimálisra csökkentsem a relatív páratartalmat 

(nominálisan 25% alá). A rétegképzési lépés után a WO3 vékonyréteget levegőn 300°C-on 

1,5 órán keresztül hőkezeltem az összes minta esetében. Szem előtt tartva a gyártási 

folyamatokat, a technológiai lépésben használt alumínium maszk segítségével történő „lift-

off” eljárással kompatibilis paramétereket használtam már az előkísérleteim során is. Az 

alumínium 350 °C felett szinterelődik, ami nehezíti az eltávolítását, így első körben a 300 °C-

os hőkezelést használtam. Ez elegendőnek bizonyult egy stabil, kompakt és pórusos 

szerkezetű WO3 vékonyréteg kialakításához. A kész szenzorokat a további vizsgálatok miatt 

levegőn hőkezeltem 400 és 500 °C-on 1,5 órán keresztül. 

A következőkben összefoglalom az általam elvégzett kísérleteket, amiket SEM képekkel is 

illusztrálok (5.20. ábra). 
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5.20. ábra A különböző módon előállított pórusos WO3 szol-gél rétegek SEM képei 

Látható, hogy a várakozásnak megfelelően a Pluronic F127 nem ionos tenzid 

koncentrációjának növelésével a WO3 réteg pórustérfogata növekszik. Nagyobb tenzid 

koncentráció mellett (> 0,8 mM) már nem lehet előállítani stabil, transzparens szolt, mivel a 

kritikus micellaképződési koncentráció felett van a templát mennyisége. A másik 

megfigyelhető effektus, hogy a vékonyréteg magasabb hőmérsékleten történő kiégetése 

során repedezettség jelenik meg a filmben, ami már 400 °C-on elkezdődik és 500 °C–on már 

különálló szigetek alakulnak ki. Ennek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 

technológiai szempontból az 1g F127 (0,8 mM) tenzidet tartalmazó szolból képzett WO3 

réteg 300 °C-on hőkezelve optimális a szenzor pórusos és kompakt érzékelőrétegének 

kialakításához. A jellemző pórusátmérőt (10 – 15 nm) a tenzidmolekulák micellájának mérete 

határozza meg, ami nagyban megnöveli a gáz-szilárd fázis határfelületét. Az előállított réteg-

és falvastagság 150-250 nm. Ez összemérhető a tértöltési rétegvastagsággal, így várhatóan 

növeli a gázérzékenységet.  

A vékonyréteg másik meghatározó tulajdonsága a kristályszerkezet, ami a hőkezelés 

következtében amorf fázisból kristályos WO3 szerkezetté alakul át (5.21. ábra). Ez a 

monoklin kristályszerkezet [204] az XRD képalapján 400 °C-on jelenik meg, amikor a réteg 

már szigetessé válik (5.20. ábra). 
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5.21. ábra Különböző hőmérsékleten hőkezelt pórusos WO3 szol-gél minták XRD képei. 

A szol-gél eljárással előállított WO3 réteg preparációjakor a pórustérfogat növelését 

elősegítő Pluronic F127 tenzidet alkalmaztam. Kísérletsorozatban meghatároztam, hogy a 8 

mM tenzidkoncentráció mellett és 300 °C-os levegőn történő hőkezelést (1,5 óra) alkalmazva 

érhető el az 5 – 20 nm pórusátmérővel jellemezhető kompakt mezopórusos réteg. Az eljárás 

teljes mértékben kompatibilis a Si alapú mikroelektronikai technológiákkal.  

5.4.2 WO3 elektrokémiai marással (anodizálás) 

Egy másik széles körben alkalmazott eljárás pórusos vékonyréteg fémoxidok kontrollált 

előállítására a fém elektrokémiai marása, vagy más néven anodizálása. Az így kialakított 

oxidok szerkezete bizonyos határok közt jól szabályozható, egyfelől függ a kiinduló fém, jelen 

esetben a volfrám elektromos tulajdonságaitól, adalékoltságától, orientációjától, másfelől az 

anodizálás során alkalmazott kísérleti paraméterektől, úgymint az elektrolit anyagi 

minőségétől és koncentrációtól, a hőmérséklettől és az alkalmazott áramsűrűségtől. Azonos 

paraméterek mellett a nagyobb áramsűrűség nagyobb átmérőjű pórusokat eredményez. A 

pórusos réteg vastagsága a marás során növekedik és annak időtartamával lesz arányos, de 

túlságosan nagy áramsűrűség illetve kis elektrolit koncentráció esetén a felület polírozó 
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marása következhet be. Így az irodalomban leírt [159] és a legjobb marási tulajdonságot 

eredményező 0,3 M-os oxálasav elektrolitot használtam szobahőmérsékleten, és csak az 

áramsűrűséget variáltam az optimalizálási kísérleteimben. A kísérlet során konstans 

feszültség mellett addig hagytam a folyamatot lejátszódni, míg az átfolyó áram le nem esett 

a néhány tized mA-es tartományba. A szenzor működőképességének feltétele a volfrám fém 

teljes átmaródása és oxidálódása, lehetőleg a felületre merőleges pórusrendszert képezve. 

Kísérleteim során az alkalmazott feszültséget 30 – 105 V között változtattam különböző 

vastagságú volfrám rétegek anodizálásakor. Célom olyan pórusos WO3 réteg előállítása, amit 

egy lépésben lehet kialakítani és a szol-gél eljárással készített mintákéhoz hasonlóan pár száz 

nm vastagságú legyen a jobb összehasonlíthatóság érdekében (lásd 5.4.1. fejezet). 

Oxidált szilícium hordozón (200 nm SiO2 réteg) kialakított porlasztott volfrámból előállított 

pórusos volfrám-oxidokat készítettem különböző körülmények között. Először egy ~400 nm 

vastag volfrám fémréteget anodizáltam különböző konstans feszültségek mellett. Mindegyik 

esetben 0,3 M oxálsavas oldatot használtam. Ezek eredményei az 5.22. ábra SEM képeken 

láthatóak.  

 

5.22. ábra Különböző feszültségek mellett anodizált pórusos WO3 rétegek (~400 nm) felülnézeti és 

keresztmetszeti SEM képei 

Megvizsgáltam a különböző konstans feszültségek hatását a felületi morfológiára, így 

mindegyik esetben 5 perces anodizálási időt szabtam meg korlátnak. Megfigyelhető, hogy a 

30 V feszültség mellett történt marás során kis pórus kezdemények alakultak ki a réteg 

felületén, de elmondható, hogy a teljes réteg nem oxidálódott át. Ezzel szemben 55 V 

konstans feszültséget alkalmazva homogén, 50 – 70 nm átmérőjű pórusrendszer jött létre, 
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mely a felületre merőlegesen, pórusos volfrám-oxid szerkezetet eredményezett. Tovább 

növelve a cellafeszültséget látható, hogy inhomogén szerkezetek alakultak ki, illetve nagyobb 

szerepet kap a polírozó hatású marás, vagyis a réteg beoldódik az elektrolitba. Ez a 105 V 

feszültség mellett előállított mintán egyértelműen tapasztalható. Így a további 

kísérleteimben az ideálisnak ítélt 55 V konstans feszültséget alkalmazva hoztam létre 

pórusos WO3 vékonyrétegeket. 

A szol-gél módszerrel kialakított rétegekhez hasonlóan a kész pórusos réteget itt is 300, 400 

és 500  °C-on hőkezeltem, hogy tanulmányozzam a kristályszerkezet változását és a réteg 

stabilitását (az eszköz működési hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletű hőkezelés). Az 

5.23. ábrán SEM képekkel illusztrálom a hőkezelés hatását. A hőkezelés levegőben, 1,5 órán 

keresztül történt. 

 

5.23. ábra Különböző hőmérsékleten hőkezelt anodizált WO3 vékonyrétegek SEM képei. a: 300 °C, b: 400 °C, 

c: 500 °C 

Látható, hogy a hőkezelés hőmérsékletének növelésével a szerkezet kezdi elveszíteni a 

homogén, kompakt struktúráját. A 300 és 400 °C hőmérsékleten történő kondicionálás nem, 

illetve csak kis mértékben változtatja meg a volfrám-oxid szerkezetét, míg az 500 °C-os 

hőkezelés már inhomogénné teszi a réteget. A hőkezelés során a kristályszerkezet is 

megváltozhat. Az 5.24. ábrán látható, hogy 300 °C-on még a WO3 réteg amorf szerkezetű, 

míg 400 °C-os hőkezelést alkalmazva kristályos fázis (monoklin) jelenik meg a szerkezetben, 

ami 500 °C-on domináns lesz.  



83 

 

 

5.24. ábra Különböző hőmérsékleten hőkezelt pórusos WO3 szol-gél minták XRD mintázatai. Szimbólumok 

jelentése: : Si (111), : monoklin WO3 

A röntgendiffrakciós mérés egy független Si (111) kristályszerkezetű szeleten elektrokémiai 

marással kialakított pórusos WO3 mintán történt, aminek következtében megjelentek a 

hordozóra jellemző csúcsok a röntgendiffrakciós képen. Ezeket a monoklin fázisú WO3-tól 

elkülönítve jelöltem. 

A gázszenzorként alkalmazott réteg tehát konstans 55 V cellafeszültség mellett anodizált és 

400 °C-on hőkezelt, kristályos pórusos WO3 volt. 

Mivel a gázszenszor működésének alapja az érzékelőrétegének ellenállás-változása az egyes 

gázok megkötődése és deszorpciója során a teljes rétegnek félvezető tulajdonsággal kell 

bírnia. Az elektrokémiai marással előállított pórusos WO3 rétegben, illetve alatta nem 

maradhat volfrám-fém, mely párhuzamos vezetőréteget alkotna. Ezért fontos volt olyan 

anodizálási időt, - illetve később majd láthatjuk - olyan kiindulási fém vastagságot 

meghatározni, ami eleget tesz ennek a fontos kritériumnak. Az 5.25 ábrán egy 400 nm 

vastag volfrám fémből különböző marási időkkel előállított szerkezetek keresztmetszeti 

képei láthatóak. 
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5.25. ábra Különböző marási idők mellett, 400 nm volfrám fémből 55 V állandó feszültséggel anodizált rétegek 

keresztmetszeti SEM képei. a: 5 percig, b: 20 percig anodizált réteg 

Az a, esetben 5 perces anodizálási időt alkalmaztam, ami ~150 nm pórusos WO3 szerkezet 

kialakulásához vezetett. Ezzel szemben a b estben körülbelül 20 perces időt terveztem 

szintén 400 nm kiindulási volfrám rétegen, de itt nem az időt vettem figyelembe, hanem a 

marás végét mutató áramcsökkenést. Ebben az esetben két effektus is megfigyelhető; az 

egyik, hogy az elektrokémiai marás hatására tovább vastagodott a keletkező pórusos WO3 

réteg (~250 nm), viszont megállt a folyamat, és ~80 nm volfrám fémréteg maradt a 

rétegszerkezet alján. A másik tapasztalt effektus, hogy a WO3 réteg is elkezdett beoldódni az 

elektrolitba, vagyis elmaródott belőle ~50 nm. Ezekből a megfigyelésekből azt a 

következtetést vontam le, hogy a volfrám réteg teljes oxidálásához vékonyabb kiindulási 

fémrétegből kell kiindulnom. A következő kísérletemben (5. 26. ábra) 200 – 220 nm 

vastagságú porlasztott fémet használtam kiindulási anyagként.  

 

5.26. ábra 200 nm volfrám fémből 55 V állandó feszültséggel anodizált pórusos WO3 réteg (~250 nm) 

keresztmetszeti SEM képe 

Az egyéb paraméterek megegyeznek az eddigi kísérleteim paramétereivel, viszont az 

anodizálást a rendszeren átfolyó áram le mikroamper tartományba való eséséig vezettem. 

Ekkor már „elfogyott” a szerkezetből a fém és a kialakuló WO3 vezetése dominált. 
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Meghatároztam, hogy a W vékonyréteg oxálsavas (0,3 M) elektrokémia marásával állandó, 

55 V-os feszültség mellett 50 – 70 nm átmérőjű, a felületre merőleges orientációjú pórusos 

WO3 vékonyréteg állítható elő. Kísérletileg megállapítottam, hogy az optimális szerkezet 

kialakításához 200 nm vastag W réteg és kb. 20 perc marási idő szükséges a teljesen átmart 

pórusos 220 – 250 nm WO3 szerkezet kialakításához. 

5.5 Mezopórusos WO3 vékonyrétegek adalékolása fém nanorészecskékkel 

A gázszenzorok alakalmazhatóságának feltétele a megfelelő érzékenység és szelektivitás. A 

szelektivitás növelésére több lehetőség ismert. Ideális esetben maga az érzékenyítő réteg 

kiemelkedően nagyobb érzékenységű egy adott gázra, de a réteg anyagi minősége mellett 

fontos szerepet játszik a szenzor működési hőmérséklete, illetve egy adott réteg 

morfológiája, struktúrája vagy kristályszerkezete.  

A korábban említetteknek megfelelően az egyik legelterjedtebben alkalmazott eljárás az 

adalékolási technika, mellyel akár a réteg szerkezetében vagy a réteg felületén tudunk olyan 

változást létrehozni, ami érzékenység növeléshez vezethet. 

Az általam használt módszer során nemesfémmel „szennyezem” a WO3 érzékelőréteg 

felületét (pórusos WO3 esetében a pórusok belsejét), ezáltal nagyobb gázérzékenységet 

értem el. A nemesfém anyagi minőségével pedig a gázszelektivitást tudtam befolyásolni.  

A kísérleti részben részletesen leírtam magát a nemesfém nanoszemcsék preparációját, 

illetve az érzékenyítését a Pt és Au nanorészecskékkel a különböző pórusos WO3 

vékonyrétegek esetében (4.3.5. és 4.3.10. fejezetek). 

Az 5.27. ábrán az így kialakított érzékelő rétegek SEM képei láthatóak.   

 

5.27. ábra Nemesfém nanorészecskékkel aktivált, szol-gél eljárással (a,b) és elektrokémia marással (c,d) 

előállított mezopórusos WO3 rétegek SEM képei. a,c: Pt, b,d: Au nanoszemcsékkel érzékenyített rétegek. 
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A cseppentéses technikával felvitt nemesfém nanoszemcsék különállóak, esetleg kisebb 

aggregátumokat képeznek a réteg felületén. Megfigyelhető, hogy mind a ~25 nm és mind 

pedig a ~20 nm átmérővel rendelkező arany illetve platina nanorészecskék szol-gél réteg 

esetében a felületen helyezkednek el, ezzel szemben az elektrokémiai marással kialakított 

WO3 rétegnél a felület mellett a pórusokban is jelen vannak. Ennek oka a két szerkezet 

jellemző pórusátmérőjének különbsége. 

Az 1 nM nanorészecskét tartalmazó vizes szolokhoz úgy adtam etilén-glikot és etanolt, hogy 

a felcseppentés során ~150 µm átmérőjű (ekkora mindkét esetben a WO3 réteg átmérője) 

cseppet tudjak a réteg felületére felvinni. A következő hő- és O2 plazmakezelésnek pedig a 

hozzáadott, illetve a szolban a nanorészecskék aggregációját megakadályozó szerves 

molekulák eltávolítása volt a célja. 

A ~150 µm átmérőjű és 1 nM nanoszemcsét tartalmazó cseppből kiszámítható, hogy a 

laterálisan 1 µm2 WO3 felületen 50 – 70 db önálló nemesfém nanorészecske van jelen. Ezt a 

hozzávetőleges számítást a SEM képek is alátámasztják. 

5.6 Mezopórusos WO3 vékonyrétegek érzékenyítése ALD platinával 

Az ALD módszer egy kémiai rétegépítési eljárás, amely váltakozva végbemenő felületi 

reakciók sorozatából áll. A folyamat során a reagensek – prekurzorok – felváltva, 

pulzusszerűen kerülnek a reaktortérbe, kemiszorbeálódnak a hordozó felületén, és a másik 

prekurzor pulzus során reakcióba lépnek egymással. A nem kemiszorbeálódott molekulák 

eltávolítására a reaktort a pulzusok között semleges gázzal tisztítják, ezért reagensek csak a 

hordozó felületén találkoznak, és atomi rétegenként építik fel a filmet. Ezen tulajdonságait 

felhasználva a kísérleti részben (4.3.11. fejezet) említett módon hoztam létre ALD platina 

réteget a mezopórusos WO3 vékonyrétegek felületén. Fontos szempont volt úgy 

megválasztani a leválasztás egyes paramétereit, hogy a végén ne egy összefüggő platina 

filmet kapjak, hanem Pt „szigeteket”, vagyis tulajdonképpen platina nanoszemcsék halmazát. 

Az alábbi TEM képen jól látható (5.28. ábra), hogy a nominálisan 8 nm vastag film réteg 

valójában 2 – 5 nm Pt szemcsék sokaságából áll, ami nem alkot összefüggő réteget.  
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5.28. ábra Az elektrokémiai (a, c) és szol-gél alapú (b, d) ALD Pt-val adalékolt porózus WO3 rétegek 

keresztmetszeti TEM képei és EDS-spektrumai. A Pt részecskék egy része piros körökkel vannak jelölve. Az EDS 

spektrumok (c, d) igazolják a Pt jelenlétét 

Várakozásainknak megfelelően a platina a pórusok belső falán is jelen van. A prekurzorok 

pulzusainak és a köztes öblítési idők megnövelésével a szol-gél és elektrokémiai marással 

előállított mezopórusos rétegek teljes felülete 200 nm mélységig egyenletesen beborítható 

platinával. EDS spektrummal igazoltam a platina jelenlétét mindkét szerkezetben (5.28. 

ábra). A (c) spektrumban látott arany csúcsok az elektrokémiai marással előállított WO3 

réteg tetején lévő aranyelektródból (4.3.8. fejezet) származnak. 

Atomi rétegleválasztási technológiát alkalmaztam az említett nanostruktúrált réteget 

tartalmazó gázszenzorok érzékenyítésére. A prekurzorok pulzusainak és a köztes öblítési idők 

megnövelésével a szol-gél és elektrokémiai marással előállított mezopórusos rétegek teljes 
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felülete 200 nm mélységig egyenletesen beborítható Pt-val. Megállapítottam, hogy az 

alkalmazott, nominálisan 8 nm vastagságú, Pt nem képez összefüggő réteget, hanem az 

érzékelés szempontjából ideális, 2 – 5 nm átmérőjű, a teljes felületen egyenletes eloszlású 

szemcsék halmaza. 

5.7 Mezopórusos WO3 érzékelő vékonyrétegek 

A WO3 nanokristályokhoz hasonlóan a mezopórusos vékonyrétegeket is teszteltem a fenti 

gázokra. A vékonyrétegek előnye a nanokristályok halmazával szemben az, hogy stabil és 

reprodukálható szerkezetet lehet létrehozni, ellenben jellemzően kisebb érzékenységet 

mutatnak. 

A két nanostrukturált WO3 réteget nem adalékolt, ~20 – 29 nm átmérőjű Pt illetve Au 

nanorészecskékkel érzékenyített és névlegesen 10 nm vastag ALD Pt-val érzékenyített 

formában teszteltem ammóniára és kén-hidrogénre. A különböző WO3 struktúrák H2S gázra 

kapott válaszai láthatóak az 5.29. és 5.30. ábrán. Megfigyelhető, hogy mindegyik esetben a 

működési hőmérséklet növelésével nagyobb válaszjelet értem el. A maximális vizsgált 

hőmérséklet 350 °C volt, mivel e felett már megszűnhet a WO3 réteg kompakt szerkezete 

(főleg a szol-gél módszerrel előállított réteg (5.4.1. fejezet)), ami instabillá teszi az eszközt. 

Az alábbi ábrák összegzik a működési hőmérséklet hatását a 140 – 350 °C tartományban 

mindkét gáz esetében. 

 

 
5.29. ábra Az elektrokémiai marással előállított WO3 rétegek válaszai H2S gázra. Nem adalékolt WO3 rétegek és 

nemesfémmekkel érzékenyített minták különböző működési hőmérséklet 100 ppm gázra (a) és különböző 
gázkoncentrációk mellett 220 °C-on tesztelve (b). 

 

Az elektrokémiai marással, illetve a szol-gél módszerrel kialakított pórusos WO3 rétegek kén-

hidrogén gázra kapott válaszjelein egyértelműen látható, hogy a nemesfémmel adalékolt 

minták nagyobb érzékenységet mutatnak minden hőmérsékleten és minden 

gázkoncentráción, mint a nem adalékolt WO3 filmek. H2S gázra egyrészt az ALD platinával 

érzékenyített rétegek több mint egy nagyságrenddel megnövelik az érzékenységet az 

alaprétegekhez képest, másrészt pedig az arany nanoszemcsékkel adalékolt minta válaszjelei 



89 

 

nagyobbak a platina nanorészecskékkel adalékolt mintákénál. Ennek oka, hogy az arany 

felületére külső beavatkozás nélkül képesek az -SH csoportok megkötődni. Az arany-kén 

kovalens kötés önmagától kialakuló, vagyis önszerveződő folyamat (5.3 fejezet). 

 

5.30. ábra A szol-gél eljárássall előállított WO3 rétegek válaszai H2S gázra. Nem adalékolt WO3 rétegek és 

nemesfémmekkel érzékenyített minták különböző működési hőmérséklet 100 ppm gázra (a) és különböző 

gázkoncentrációk mellett 220 °C-on tesztelve (b). 

Mindkét pórusos rétegben az ALD platinával adalékolt minta mutatja a legnagyobb 

érzékenységet H2S gázra. A szenzorok válaszjelei 7-szer nagyobbak 220 °C működési 

hőmérsékleten, mint a nem adalékolt minták esetében. 

Ammóniára vizsgálva a szenzorokat, ugyanazokat a jelenségeket tapasztaltam, vagyis a 

hőmérséklet emelésével, illetve a nemesfém adalékolás segítségével nagyobb érzékenységet 

mutatnak. (5.31. és 5.32. ábra). 

 

5.31. ábra Az elektrokémiai marással előállított WO3 rétegek válaszai a NH3 gázra. Nem adalékolt WO3 rétegek 
és nemesfémekkel érzékenyített minták különböző működési hőmérséklet 100 ppm gázra (a) és a különböző 

gázkoncentrációk mellett 260 °C-on tesztelve (b) 
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Az ALD platinával érzékenyített rétegek mutatják a legnagyobb válaszjelet, amelyeket 260 °C-

on összehasonlítva, ötször nagyobb érzékenységet kapunk a nem adalékolt mintákhoz 

képest.  

 

5.32. ábra A szol-gél eljárással előállított WO3 rétegek válaszai a NH3 gázra. Nem adalékolt WO3 rétegek és 
nemesfémekkel érzékenyített minták különböző működési hőmérséklet 100 ppm gázra (a) és a különböző 

gázkoncentrációk mellett 260 °C-on tesztelve (b) 

A platinával érzékenyített mezopórusos WO3 vékonyrétegek szignifikáns különbséget 

mutatnak válaszuk nagyságában és a dinamikájában is. A Pt adalékolás növeli mindkét 

struktúra érzékenységét, de az ALD módszer körülbelül háromszor nagyobb választ ad, mint 

a megfelelő platina nanoszecsékkel adalékolt volfrám-oxid rétegek. A másik jellemző 

különbség, hogy a nemesfém aktivált érzékelők sokkal érzékenyebbek H2S-re, mint NH3-ra. A 

tipikus válasz 5-7-szer nagyobb H2S esetében, ami lehetővé teszi a hidrogén-szulfid szelektív 

érzékelését. 

A két gáz általános bruttó kémiai reakcióit egy félvezető felületén az (31) és (32) egyenletek 

szerint lehet leírni, 

H2S (gáz) + 3O- (kémeszorbált) → H2O (gáz) + SO2 (gáz) + 3e-    (31) 

2NH3 (gáz) + 3O- (kemiszorbens) → 3H2O (gáz) + N2 (gáz) + 3e-   (32) 

A H2S kémiszorpciója kétszer több elektronot szolgáltat a réteg számára, mint az NH3 , ezért 

az érzékenységnek nagyobbnak kell lennie. 

A szerkezetek között, azaz a szol-gél és az elektrokémiai marással előállított, alternatív 

módszerekkel érzékenyített WO3 rétegek válaszjeleinek összehasonlítása során azt 

állapíthatjuk meg, hogy a legnagyobb érzékenységet az elektrokémiai úton kialakított és ALD 

platinával érzékenyített mezopórusos WO3 alapú szenzor mutatja. Ez a szerkezet a 

legnagyobb és szelektív (~ 6x) válaszjelet a H2S-re mutatja. Mérési eredményeim igazolására 

a két szerkezet (nem adalékolt illetve platinával érzékenyített rétegek) aktivációs energiát is 

meghatároztam. 
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A szol-gél és az anodizált szerkezetek 180-300 °C-os tartományban, H2S-re és NH3-ra kapott 

válaszjeleiből számított aktivációs energiáit az 5.33. ábra mutatja. 

 

5.33. ábra A H2S (a,c) és az NH3 (b,d) gázérzékelés aktivációs energiáinak kiszámítására szolgáló diagramok. A 

elektrokémiai marással (a,b) és szol-gél (c,d) kialakított rétegek. 

A könnyebb összehasonlítás érdekében a vizsgált szerkezetek aktiválási energiáját 8. 

táblázat sorolja fel mind H2S, mind pedig NH3 esetében. A számok egyértelműen azt 

mutatják, hogy: 

 Az elektrokémiai marással kialakított WO3 eszközök alacsonyabb aktivációs 

energiájúak, mint a megfelelő szol-gél szerkezetek 

 A Pt nyilvánvaló katalitikus hatásán kívül az ALD platina biztosítja a legalacsonyabb 

aktiválási energiát 

 Az aktiválási energia mindegyik szerkezet esetében alacsonyabb H2S-re, mint az NH3-

ra  
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H2S NH3 

Ea (ANOD) / eV Ea (SG) / eV Ea (ANOD) / eV Ea (SG) / eV 

WO3 1.099 1.219 1.840 2.026 

WO3_Pt_nanoszemcsék 0.860 0.987 1.284 1.416 

WO3_ALD_Pt 0.444 0.506 0.603 0.755 

8. táblázat Az érzékelőrétegen lejátszódó kémiai reakciók aktivációs energiái a H2S és az NH3 gázérzékelés 

válaszjelei alapján számítva 

A szenzorok válasz- és regenerálási idejének dinamikáját vizsgálva egy másik erős érvet 

találtam az elektrokémiai marással kialakított és ALD Pt-val aktivált szerkezetek 

alkalmazására. Az 5.34. és 5.35. ábrán 80 ppm kén-hidrogén gáz mellett különböző módon 

elállított WO3 rétegeken kapott válaszjeleit mutatom be. 

 5.34. ábra A szol-gél (a) és elektrokémiai marással (b) kialakított rétegek válaszjelei 80 ppm H2S gázra 

 

A válaszjelek karakterisztikájának összehasonlításából az a következtetés vonható le, hogy a 

dinamikát befolyásolja az alapszerkezet geometriája, az érzékenyítő réteg minősége illetve 

annak elheleyezkedése a pórusos rétegben. Az 5.34.a ábrán látható, hogy az arannyal 

érzékenyített minták válasza gyorsabb, mint a megfelelő platina érzékenyítetté. Az 5.34.b 

ábrán egyértelműen látszik, hogy az ALD adalékolási technika a pórusos réteg teljes 

mélységében egyenletesen eloszlatott Pt szemcsékkel dinamikusabb választ ad, mint a 

nagyobb (~25 nm) aranyszemcsék, amelyek többsége a felületen illetve a pórusok aljában 

helyezkedik el (5.27. és 5.28. ábra). Ez a különbség annak tudható be, hogy a pórus mérete 

és a pórusmélység/pórusátmérő arány fontos szerepet játszik a kinetikában. A szol-gél réteg 

„szivacsos”, kisebb pórusátmérővel jellemezhető szerkezetében a gázok korlátozott diffúziós 

sebessége nagymértékben befolyásolja a kinetikát, míg az elektrokémiai marással képzett 
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merőleges mezopórusos WO3 rétegek nyitottabbak és nagyobb átmérőjűek. Ezt megerősíti 

az 5.34.b ábra, ahol a 20 nm-es Pt-részecskék megtöbbszörözik a válaszidőt, mivel 

diffúziógátló szűk keresztmetszetet képeznek a WO3 mezopórusokban. 

Az 5.35. ábrán az egyes minták 80 ppm NH3 gázra kapott válaszjelei láthatóak. Az 

érzékenység kisebb NH3 gázra, mint H2S-re, és a válaszjelek karakterisztikájában is van 

különbség. A válaszidő még az ALD platinával adalékolt minta esetében is mi sokkal lassabb 

(~100 másodperc), mint a kén-hidrogénre. 

 

  

5.35. ábra A szol-gél (a) és elektrokémiai marással (b) kialakított rétegek válaszjelei 80 ppm NH3 gázra 

A két szerkezet érzékenységét és dinamikáját vizsgáltam NH3 és H2S veszélyes gázra. 

Megállapítottam, hogy a gázszenzorok mindkét paramétere erősen függ a WO3 réteg 

nanoszerkezetétől, továbbá a működési hőmérséklettől. H2S-re a stabil, reprodukálható 

karakterisztikát ~220 °C-on, NH3-ra ~260 °C-on kaptam. Az elektrokémiai marással előállított 

WO3 réteg a gyakorlatban is elfogadható válaszadási (t90 < 45s) és regenerálási időt (~100 s) 

mutat. A kétféle szerkezet különböző működési hőmérsékleten történő alkalmazásával 

szelektív gázérzékelés érhető el. Az érzékenység és szelektivitás jelenségeit a kémia reakciók 

aktiválási energiáinak kiszámításával bizonyítottam. 

5.8 Adalékolt WO3 nanorúd alapú és elektrokémiai marással kialakított szenzorok 

összehasonlítása H2S gáz mérésére 

Az arany nanorészecskékkel érzékenyített WO3 nanorúd illetve az elektrokémiai marással 

szintetizált és ALD platinával érékenyített pórusos WO3 vékonyrétegek mutatták a 

legnagyobb érzékenységet és szelektivitást (stabil és gyors válaszjel mellett) H2S gázra. Ebben 

a fejezetben e két minta főbb érzékelési paramétereit hasonlítom össze. Az 5.36. ábrán 

10 ppm H2S gázra tesztelt minták válaszjeleit ábrázoltam.  
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5.36. ábra 10 ppm H2S gázra tesztelt arannyal érzékenyített WO3 nanorúd alapú és ALD platinával érzékenyített 

mezopórusos WO3 vékonyréteg alapú szenzorok válaszjelei 

Az arany nanoszemcsékkel érzékenyített WO3 nanorúd alapú szenzor 9-szer nagyobb 

érzékenységet mutat az optimális működési hőmérsékleten, mint az ALD platinával 

érzékenyített pórusos (anodizált) WO3 vékonyréteg. A különbség az arany nagyobb 

érzékenyítő hatásával és a WO3 szerkezeti különbségével együttesen magyarázható. A WO3 

nanorudak kristályszerkezete hexagonális szemben a vékonyréteg monoklin fázisával. 

Emellett a különbséghez hozzájárulhat, hogy az érzékelésben a nanorudas szerkezetek 1D 

kristályai, a pórusos vékonyréteg szerkezetben pedig a szemcsehatárok dominanciája 

jellemző.  

Az arany nanoszemcsékkel érzékenyített WO3 nanorúd (~30 s) és az ALD platinával 

érzékenyített mezopórusos WO3 vékonyréteg alapú (~45 s) szenzorok kén-hidrogénre kapott 

válaszideje (t90) között kis különbség van, ellenben a regenerálási idejükben és 

karakterisztájukban is eltérnek egymástól (5.36. ábra). Míg az anodizált WO3 alapú szenzor 

elsőrendű deszorpciós kinetikával (~100 s), addig az arannyal adalékolt WO3 nanorúd alapú 

minta tisztán, két elkülöníthető kinetikájú reakcióból tevődik össze és jóval hosszabb (~300 s) 

regenerálási időt mutat (5.18. és 5.19. ábra). 

Egy érzékelő a gyakorlatban akkor alkalmazható, ha a szenzor válaszjele reprodukálható és 

stabil a hosszú távú tesztelése során. Az 5.37. ábrán a két szerkezet érzékenységének időbeli 

stabilitását vizsgáltam 10 ppm H2S gázra. A gázérzékelő szerkezetekre jellemző, hogy a 

kezdeti időszakban az érzékenysége gyorsan romlik, ezért folyamatos üzemeltetéssel 1 hétig 

vizsgáltam a legígéretesebb szenzorokat, hogy tájékoztató adatot kapjak a degradációról. 
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5.37. ábra 10 ppm H2S gázra tesztelt arannyal érzékenyített WO3 nanorúd alapú és ALD platinával érzékenyített 

mezopórusos WO3 vékonyréteg alapú szenzorok stabilitás vizsgálata 

Mindkét szenzornál 3-3 db minta érzékenységét vizsgáltam. Egyik minta esetében sem 

tapasztaltam érzékenység csökkenést a mérés során. Az első 8 órában óránként vettem 

mintát 10 ppm H2S-re, majd később naponta vettem fel válaszjelet. Az esetleges válaszjel 

csökkenését/növekedését az alapvonal fluktuációja is okozhatja. Egy működő szenzorban az 

alapjel és/vagy válaszjel ±1 %-os ingadozása is megengedhető.  

A két minta stabilitás vizsgálatában a különbség ott is tapasztalható, – ami a szenzor 

előállításából fakad – hogy míg a szeletszintű technológiával kialakított ALD Pt-val 

érzékenyített pórusos minták érzékenysége között kicsi a szórás (<1 %), addig a 

cseppentéssel felvitt arany nanorészecskékkel adalékolt WO3 nanorúd alapú minták 

érzékenysége között ~8 %. Ennek fő oka a gyártástechnológiában keresendő. Míg a WO3 

szuszpenzió felvitele chipenként cseppentéssel történt (4.3.9. fejezet), a szelettechnológiai 

szinten előállított és érzékenyített WO3 vékonyréteg paraméterei a technológia jellegéből 

adódódan sokkal jobban kontrollálhatóak. 

A 9. tábláztban összefoglaltam a kétfajta minta fontosabb gázérzékelési paramétereit. 
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Minta 

Érzékenység 

(Rlevegő/Rgáz) 

10 ppm 

Válaszidő 

(s) 

Regenerálási 

idő (s) 

Működési 

hőmérséklet 

(°C) 

Érzékelési 

tartomány 

(ppm) 

Stabilitás 

Au 

nanorészecskékkel 

érzékenyített WO3 

nanorúd 

45±1,5 30 300 260 0,025-100 + 

ALD Pt 

érzékenyített 

mezopórusos WO3 

vékonyréteg 

5±0,025 45 100 220 1-100 + 

9. táblázat Az arany nanorészecskékkel érzékenyített WO3 nanorúd alapú és az ALD Pt-vel érzékenyített 

elektrokémiai marással kialakított pórusos WO3 vékonyréteg alapú szenzorok főbb érzékelési tulajdonságai  

A fenti mérési eredményekből alapján az ideális gázérzékelő szerkezet az ALD arannyal 

érzékenyített, elektrokémiailag előállított pórusos WO3 réteg lenne. ALD technikával nagy 

sűrűségű, néhány nm-es aranyszemcsékkel borítanánk a teljes felületet. Ez együttesen 

biztosítaná a maximális érzékenységet és a legkedvezőbb dinamikát is. A karakterisztikák 

alapján kisebb, mint 30 s válaszidő és kisebb, mint 100 s regenerálási idő várható. Sajnos 

prekurzor hiányában ezt kísérletileg nem tudtuk bizonyítani, de a további fejlesztés fő 

célkitűzése lehet. 
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6 Összefoglalás 

Munkám első részében különböző nanomorfológiával rendelkező hexagonális 

kristályszerkezetű WO3 mintákat preparáltam. Az adalékanyagok és az előállítás során 

alkalmazott tisztítási folyamatok egyaránt szerepet játszanak a megfelelő kristályszerkezet és 

morfológia kialakításában.  A hidrotermális eljárással, Na2SO4 adalékolással előállított minták 

50–70 nm-es rudak kötegeiből épülnek fel, melyek ultrahangos kezeléssel szétválaszthatóak. 

Összehasonlítva a kötegelt és a szétválasztott rudakból álló szerkezeteket, azt az eredményt 

kaptam, hogy a kisebb rúdátmérő többszörös (5x) gázérzékenységet eredményez, melyet az 

átmérő és a tértöltési rétegvastagság összemérhetősége okoz. A preparált mintákat 

szuszpendált formában cseppentéssel vittem fel a mikrofűtőtest membránjára. A mintákat 

10-100 ppm ammónia gázzal teszteltem és megállapítottam, hogy a minták morfológiája, 

illetve a végső szerkezetben maradt „szennyezők” nagymértékben befolyásolják a 

gázérzékenységet. Az 50-70 nm-es nanorúd szerkezetű WO3 minták kiváló gázérzékelő 

tulajdonságokat mutattak. Az így kialakított szenzor gyors válasz-és regenerálási idő mellett 

stabil válaszjelet adott 100 ppm alatti NH3 koncentrációra is. 

A gázszelektivitás és érzékenység növelése érdekében a WO3 nanorúd mintákat arany és 

platina nanorészecskékkel érzékenyítettem. A preparált gázérzékelőket ammónia és kén-

hidrogén gázzal teszteltem és kísérletileg megállapítottam, hogy az arany nanorészecskék 

jelenléte egyaránt növeli a H2S érzékenységet és a szelektivitást is (5x nagyobb érzékenység a 

nem adalékolt mintához képest). A szenzorok alacsony (ppb) koncentráció tartományban is 

megbizhatóan mérik a kén-hidrogént. A szenzorok jele 30–60 s válaszadási idővel és lassú 

(300 s) regenerálódási idővel jellemezhető. A deszorpciós karakterisztika két 

sebességmeghatározó folyamattal írható le, melyet a kezdeti gyors lefutás (O- kemiszorpció) 

és az ezt követő lassú regeneráció (S deszorpció) jellemzi. 

Az érzékelő chip membráján cseppentéssel kialakított érzékenyítő réteg reprodukálhatóság 

szempontjából nem ideális, ezért munkám második felében chipgyártásba szeletformában 

integrálható szol-gél és elektrokémiai eljárásokkal alakítottam ki a nanoszerkezetű WO3 

vékonyrétegeket a mikrofűtőtestek felületén. A szol-gél eljárással előállított vékonyfilmek 

esetében a pórustérfogat növelésére Pluronic F127 tenzidet használtam. A 0,8 mM tenzid 

koncentráció mellett és 300 °C-os levegőn történő hőkezelést alkalmazva értem el 5-20 nm 

pórusátmérővel jellemezhető kompakt mezopórusos réteget. Emellett porlasztott volfrám-

fém oxálsavas elektrokémiai marásával hoztam létre a felületre merőlegesen teljesen átmart 

pórusos WO3 szerkezetet. Munkám során optimalizáltam a két pórusos szerkezet előállítási 

paramétereit. A korrektebb összehasonlíthatóság miatt, úgy határoztam meg a végső WO3 

rétegek vastagságát, hogy az mindkét technológiával ~200 nm vastagságú legyen. A 

szenzorokon NH3 és H2S gázteszteket végeztem. 

A mezopórusos WO3 vékonyrétegeket ALD platinával érzékenyítettem. A prekurzorok pulzus-

idejének és a köztes öblítési idők növelésével a szol-gél eljárással és elektrokémiai marással 
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előállított mezopórusos rétegek teljes felülete a pórusok 200 nm-es mélységéig 

egyenletesen borítható platinával. A leválasztott, nominálisan 8 nm vastagságú Pt nem képez 

összefüggő réteget, hanem az érzékelés szempontjából ideális, 2–5 nm átmérőjű, a teljes 

felületen egyenletes eloszlású szemcsék halmaza alakul ki.  

A platina és arany nanoszemcsékkel, illetve az ALD platinával adalékolt szerkezetek 

érzékenységét és dinamikáját is vizsgáltam NH3-ra és H2S-re. A gázszenzorok vizsgált 

paraméterei erősen függnek a WO3 réteg nanoszerkezetétől, továbbá a működési 

hőmérséklettől is. H2S-re a stabil, reprodukálható karakterisztikát ~220 °C-on, NH3-ra 

~260 °C-on kaptam. Az elektrokémiai marással előállított WO3 réteg a gyakorlatban is 

elfogadható (t90 < 45 s) válaszadási és regenerálási időt mutat. A kétféle szerkezet különböző 

működési hőmérsékleten történő alkalmazásával szelektív gázérzékelés érhető el. Az 

érzékenység és szelektivitás jelenségeit a kémia reakciók aktiválási energiáinak 

kiszámításával is igazoltam. 
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7 Tézispontok 

 Hidrotermális eljárással Na2SO4, K2SO4, NaCl, és elsőként alkalmazva ZnSO4 

adalékanyagok jelenléte mellett alakítottam ki hexagonális kristályszerkezetű, de 

különböző morfológiájú WO3 nanokristályokat tartalmazó szuszpenziókat, melyeket 

cseppentéssel vittem fel a mikrofűtőtest felületére. Gázérzékelési tulajdonságaik 

összehasonlítására reaktív porlasztással, szol-gél eljárással és volfrám vékonyréteg 

elektrokémia marásával állítottam elő nanoszerkezetű WO3 rétegeket [1][2]. 

 Kísérletileg meghatároztam, hogy a jellemző geometriai méretek milyen módon 

befolyásolják a nanostrukturált WO3 réteg alapú gázszenzorok érzékenységét. A 

hidrotermális eljárással, Na2SO4 adalékolással előállított rétegek 50 – 70 nm-es rudak 

kötegeiből épülnek fel, melyek ultrahangos kezeléssel szétválaszthatóak. A két 

szerkezetet összehasonlítva megállapítottam, hogy a kisebb rúdátmérő többszörös 

(5x) érzékenységet eredményez, melyet az átmérő és a tértöltési rétegvastagság 

összemérhetősége okoz. A jelenség analóg a vékonyrétegeknél ismert effektussal, 

azzal a különbséggel, hogy a térbeli hatás miatt annál sokkal intenzívebb [2]. 

 Arany és platina nanorészecskékkel érzékenyített, Na2SO4 adalékolással előállított 

nanorudas szerkezetek esetén megállapítottam, hogy az arany adalékolással H2S-re 

szelektív, > 25 ppb érzékenységű gázszenzorok készíthetők. A szenzorok jele 30 – 60 s 

válaszadási idővel és lassú (300 s) regenerálódási idővel jellemezhető. A deszorpció 

karakterisztikáját vizsgálva két sebességmeghatározó folyamatot azonosítottam, 

melyet egyrészt a kezdeti gyors lefutás (O- kemiszorpció) és az arany nanoszemcsék 

környezetében a kén lassú deszorpciója eredményez [3][4]. 

 A Si alapú mikroelektronikai technológiákkal teljes mértékben kompatibilis szol-gél és 

elektrokémiai eljárásokat dolgoztam ki nanoszerkezetű WO3 vékonyrétegek 

laterálisan szelektív előállítására a mikrofűtőtestek felületén. A szol-gél eljárással 

előállított, MEMS (lift-off, fotolitográfia, stb.) technológiákkal kialakított rétegek 

előállításában elsőként alkalmaztam a pórustérfogat növelését elősegítő Pluronic 

F127 tenzidet. Kísérletsorozatban meghatároztam, hogy 0,014 : 0,0046 : 1 

(WCl6 : F127 : etanol) mólarány és 0,8 mM tenzidkoncentráció mellett 300 °C-os 

levegőn történő hőkezelést alkalmazva érhető el 5 - 20 nm pórusátmérővel 

jellemezhető kompakt mezopórusos réteg. Magasabb hőmérsékleten töredezetté 

válik a réteg, míg nagyobb tenzid koncentrációnál a szol rétegképésre nem alkalmas 

[5][6]. 

 Elsőként integráltam az érzékelő gyártástechnológiájába elektrokémiailag előállított 

pórusos WO3 réteget. A volfrám vékonyréteg oxálsavas (0,3M) elektrokémia 

marásával állandó, 55 V-os feszültség mellett 50 - 70 nm átmérőjű, a felületre 

merőleges orientációjú pórusos WO3 vékonyréteget alakítottam ki a mikrofűtőtest 

felületén. Kísérletileg megállapítottam, hogy a teljesen átmart pórusos 220 – 250 nm 
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vastag WO3 szerkezet kialakításához 200 nm volfrám réteg és kb. 20 perc marási idő 

szükséges [6]. 

 Elsőként alkalmaztam atomi rétegleválasztási technológiát (ALD) nanostruktúrált 

réteget tartalmazó vezetőképesség változás mérésén alapuló gázszenzor 

érzékenyítésére. A prekurzorok pulzus-idejének (0,4 és 4 s) és a köztes öblítési idők 

(15 s) növelésének hatására a szol-gél eljárással és elektrokémiai marással előállított 

mezopórusos rétegek teljes felülete a pórusok 200 nm-es mélységéig, egyenletesen 

beborítható Pt-val. Megállapítottam, hogy a rétegnövekedés nukleációs szakaszában 

az elméletileg 8 nm vastagságú Pt nem képez összefüggő réteget, hanem az érzékelés 

szempontjából ideális, 2–5 nm átmérőjű, a teljes felületen egyenletes eloszlású 

szemcsék halmaza [6]. 

 Megállapítottam, hogy a gázszenzorok érzékenysége és dinamikája erősen függ a 

WO3 réteg nanoszerkezetétől, továbbá a működési hőmérséklettől. H2S-re a stabil, 

reprodukálható karakterisztikát (érzékenység-idő) ~220 °C-on, NH3-ra ~260 °C-on 

kaptam. Az elektrokémiai marással előállított WO3 réteg a gyakorlatban is 

elfogadható (t90 < 45s) válaszadási és regenerálási időt mutat. A kétféle szerkezet 

különböző működési hőmérsékleten történő alkalmazásával szelektív gázérzékelés 

érhető el. A fenti érzékenység és szelektivitás jelenségeit a kémia reakciók aktiválási 

energiáinak kiszámításával bizonyítottam [6]. 
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Abstract 

Tungsten oxide nano-powders were prepared by acidic precipitation from sodium tungstate solution. The alternative processes of 
the applied hydrothermal method resulted in different structure and morphology of hexagonal WO3nano-crystals. Micro-hotplates 
with gold electrodes on top to measure sensing layer conductivity were fabricated. WO3 layers of the two morphologies were 
deposited using capillary dropping technique. Sensor responses were measured up to 220 °C operation temperature for NH3 
diluted in synthetic air in the 10-100 ppm range. Test results are compared in terms of conductivity, sensitivity and response time. 
 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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1. Introduction 

Monitoring of dangerous gases in civil and industrial environment is crucial for safety, health and environmental 
applications. A large part of sensors must be operated in portable devices in order to provide flexibility and personal 
safety. Although MEMS based conductivity type gas sensors are ideal for these systems, there is still a huge effort 
ahead to elaborate appropriate sensors in terms of sensitivity, cross-sensitivity, response time and stability. As nano-
structured metal-oxide layers in principle offer high sensitivity, the research activity was focused on the related 
processes and their characterization in the last decade [1]. In this work we investigate the morphology effect of nano-
sized hexagonal [2, 3] WO3 on gas sensing properties. 
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2. Experimental 

2.1. WO3 powder prepared with sodium tungstate and oxalic acid  - Sample A 

WO3 sol was prepared by dissolving 4,075 g sodium tungstate (Na2WO4) in 100 ml distilled water [2]. Then, the 
solution acidified to set the pH 1.2 by HCl solution (3 mol/l). The precipitate was generated by added oxalic acid 
(H2C2O4) into the mixture and was stirred for 30 minutes at room temperature. A 50 ml volume of the obtained WO3 
sol was transferred to autoclave, and then Na2SO4 (3.33 g) was added to the solution, sealed and maintained at 
180 °C for 24 h. Then the precipitates were filtered, carefully washed with water and ethanol to remove ions 
possibly remained in the final products. The material was finally dried at 60 °C.  
 

2.2. WO3 thin film prepared with sodium tungstate by Zocher method – Sample B 

WO3 powder was made by dissolving 4.69 g sodium tungstate (Na2WO4) in 62.14 ml distilled water and the 
solution was kept at 4 °C for 2 h [3]. Then 33.6 ml pre-cooled HCl (1 mol/l) was added to the solution. Before 
washing the gel, an overnight cooling of the precipitate was applied. The resulted gels were washed with distilled 
water and centrifuged 5 times. Suspensions of the gels were exposed to hydrothermal dehydrations in the autoclave 
at autogenous pressure at 125 °C for 24 h. The obtained WO3·1/3 H2O suspension was dried in exicator and the 
anhydrous powder was annealed at 330 °C applying a ramp up profile of 5 °C/min. The samples were maintained at 
peak temperature for 1.5 h in order to form the targeted WO3. 

 
The two types of WO3 powders prepared were dissolved in ethylene-glycol-water-ethanol solution. For 

deposition of gas sensing layers suspension drops were gently attached to the micro-hotplate and annealed at 200 °C 
for 10 minutes to remove the solvent. 

3. Results 

Morphology of Sample A and B was investigated by scanning electron microscope (Fig. 1) and characteristic 
geometry data of the nano-particles were also measured (Table 1). 
 

a

1 m

 b

200 nm

 

Fig. 1. (a) Sample A –prepared with oxalic acid; (b) Sample B – prepared by Zocher method. SEM views. 

 

Table 1. Characteristic morphology data of the differently prepared samples 

Sample Oxalic acid Additive Morphology Length (nm) Diameter (nm) 

Sample A + Na2SO4 nano-rods 400 150 

Sample B - - carnation 500   80 
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The SEM images reveal two significantly different morphologies. Application of oxalic acid and Na2SO4 in the 
preparation process led to nano-rod bundles (Fig. 1. a), and in case of the Zocher method a carnation-like structured 
(Fig. 1. b) WO3 powder were formed, respectively. 

Functional tests were carried out by depositing hexagonal WO3 on MEMS based conductivity type sensor 
structures. Our device is a sandwich structured non-perforated membrane with embedded Pt heater and gold 
interdigital electrodes on top. The membrane was released by deep reactive ion etching of Si underneath. The Pt 
filament and the Au interdigital electrodes were positioned in the middle of the membrane (Fig. 2.).  

a 

 

b 

Fig. 2.(a) Schematic cross-section of the Taguchi sensor; (b) SEM image of the sensor with hexagonal WO3 nano-powder (top view). 

Sensors have been tested for NH3 up to 100 ppm in synthetic air at 180 °C. The lowest detection limit is around 
30 ppm in both cases, but there are a significant difference in sensitivity and response time: the carnation-like 
structured type B shows much better characteristics than the more compact bundles of type A. 

 
a b 

Fig. 3. (a) Response time difference between  the two types of sensor in NH3; type A 300s and type B50s.; (b) Relative sensitivity of  the two 
types of WO3 sensors as a function of gas concentration at 180°C operating temperature. 

In order to improve device performance the roboust nano-rod boundles of WO3 powder were exposed to 
ultrasonic agitation to separate the nano-rods and sensors were formed to investigate the effect. Gas sensing 
measurements were repeated in 100 ppm NH3. The results clearly confirmed our expectations by the presented 
improvements both in sensitivity and response time (Fig. 4.).  
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Fig. 4.Sensitivity of WO3 nano-powder prepared with sodium tungstate and oxalic acid (Sample A) with and without ultrasonic manipulation 
(left); SEM image of the separated nano-rods (right). 

Sensitivity of ultrasonically treated Sample A and non-modified Sample B was measured at 180 and 220 °C in 
the range of 10 – 100 ppm of NH3 (Fig. 5.). The most effective working temperature was different; in case of 
carnation like structure we found it at 180 °C, while the rod type structure showed higher sensitivity and much better 
performance at 200 oC. Note, that the latter system is capable to detect NH3 up to 30 ppm and its response saturates 
at higher concentrations.  

a b 

Fig 5. Sensor responses of WO3 operated at different temperatures. (a) ultrasonically agitated A type (b), carnation-like  B-type 

4. Conclusion 

Tungsten oxide nano-powders were prepared with different methods. All the alternative processes resulted in 
hexagonal WO3 nano-crystals but different morphologies and characteristic sizes. NH3 sensitivity measurements 
revealed the significance of morphology and crystallite size in device performance. Ongoing investigations of 
alternative processing routes may open the way towards fine tuning of sensor characteristics.  
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a Research Centre for Energy, Institute for Technical Physics and Materials Science, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, H-1121 Budapest, Hungary
b Budapest University of  Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3, H-1111 Budapest, Hungary
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a  b  s  t  r a  c t

The effect of WO3 nano-crystal  characteristic size  and  layer  morphology  on gas sensitive  properties
was investigated  in order to define  the  optimum  preparation process. WO3 layers  were  synthesized  by
hydrothermal  acidic  precipitation  method  using  different  chemicals and  reactive sputtering  as  reference.
Micro-hotplate  based  conductivity  type devices  were fabricated  and  the  sensitivity  on  NH3 up  to 100  ppm
was measured  in the  temperature  range of 140–240 ◦C.  The measurements  revealed  that the  characteristic
size of the  WO3 nano-crystal  plays  primary  role, but layer  morphology  opens  the  way towards extended
measuring  range.  The nano-rod structures  operated at  220 ◦C exhibit the  best sensing  characteristics  in
terms  of sensitivity  and  stability  over wide range  of relative humidity.

©  2015  Elsevier B.V.  All  rights  reserved.

1. Introduction

Since the pioneering works of Seiyama and Taguchi [1,2] huge
effort has been dedicated for the development of sensitive and
selective metal-oxide based gas sensors exploit the conductiv-
ity transduction principle. Chemisorbed gas molecules generate
carrier transport between the adsorbed species and the semicon-
ductive layer at elevated temperatures. Consequently, the variation
of carrier density in  the bulk and also the thickness of the deple-
tion layer at the solid–gas interface modify the macroscopically
measured conductivity between the two sides of the sensing layer.
Beside elaboration of basic theory [3,4] the development of these
devices follows different routes: structural characterization and
description of relationship between structure and performance of
sensing materials, such as the firstly developed SnO2 and other
transition metal-oxides [5–8], sensitizing by  metal nanoparticles to
exploit their catalytic properties [9–13] and investigation of novel
materials and compositions. All routes aim at enhancement selec-
tivity and stability as well as reduction cross-sensitivity. As most of
the devices are used in open environment, elimination of humidity
effect has always been in focus [11,13,14].

∗ Corresponding author at: Research Centre for Energy, Institute for Technical
Physics and Materials Science, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, H-1121 Budapest,
Hungary.

E-mail address: takacs@mfa.kfki.hu (M.  Takács).

Elaboration of different processing techniques, such as PVD
[15–17],  CVD and ALD [18–20],  sol–gel deposition [8,21] and
hydrothermal processes [22,23] often in combination of  sub-
sequent annealing results in various microscopic structures of
improved grain to grain boundary contacts and uniform crys-
tallite size. In the last decades a  significant improvement in
sensitivity has been achieved by introduction of nano-sized
crystals and also by elaboration of controlled synthesis. Con-
ductance of thin layers, nano-grains [6,24,25], nano-rods [26,27]
and nano-tubes [28,29], diskettes [27] of semiconductive oxides
characterized by up to  100 nm size at least in  one dimen-
sion may  provide device sensitivity in  the ppb–ppm range.
Although a huge effort has been dedicated for development
and characterization of these structures, there are  still open
issues to  investigate in  detail. The prevailing techniques use
top-down deposition methods and form complex structures of
the sensing layers which are typically composed of  disordered
piles of nano-sized crystals. Although precise control of layer
processing leads to reproducible structures in  both nano- and
micro-scale, fine tuning of sensor performance requires precise dis-
tinction between the effects of characteristic crystal size and layer
morphology.

Present paper describes in detail the results of our investiga-
tion started earlier [30] on hydrothermally formed and droplet
deposited WO3 nano-crystal layers. Layers formed by  alter-
native hydrothermal processes and sputtering are compared
and relationship between sensitivity on NH3 is discussed in
detail.

http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2015.06.081
0925-4005/© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
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2. Experimental

2.1. Synthesis of WO3 by hydrothermal methods

2.1.1. WO3 powder prepared with sodium tungstate and oxalic
acid [23]

WO3 sol was made by  dissolving 4.075 g sodium tungstate
(Na2WO4·2H2O) in  100 ml  distilled water and acidized to the pH
range of 1.0–1.2 by  3 mol/l HCl solution. Oxalic acid was added
to the mixture of the precipitate than was stirred for 30 min  at
room temperature. For catalyzing hexagonal crystal growth differ-
ent salts were mixed in 50–50 ml solutions of the formed WO3 sol
and treated in sealed autoclaves at 180 ◦C for 24 h. Salts used were
Na2SO4 (3.33 g) – Samples A and A*,  K2SO4 (3.33 g) – Sample B,
NaCl (3.33 g)  – Sample C or ZnSO4 (3.33 g) – Sample D. The resulted
precipitates were filtered, washed with DI water and ethanol to
remove the ions possibly remained in the final products. Finally all
the WO3 crystals were dried at 60 ◦C.

2.1.2. WO3 powder prepared with sodium tungstate by  Zocher
method [31].  Sample E

WO3 powder was made by dissolving 4.69 g sodium tungstate
(Na2WO4·2H2O) in  62.14 ml DI water and the solution was  kept
at 4 ◦C for 2 h. 33.6 ml  of 1 mol/l pre-cooled HCl was  added to the
solution. The precipitate was cooled for 14 h before washing the
gel then was cleaned by  five times repeated cycle of DI wash-
ing and centrifugation. Suspension of the gel was dehydrated in
autoclave at autogenous pressure at 125 ◦C for 24 h.  The obtained
WO3·1/3 H2O  was dried in  exicator and the anhydrous powder
was heated up  to 330 ◦C by applying a ramp up of 5 ◦C/min. In
order to form WO3 the samples were kept at peak temperature
for 1.5 h.

In all synthesis the Na concentration was kept in the range
of 160–3400 ppm range in  order to  facilitate hexagonal growth
and avoid formation of monocline phase [32]. All  types of the
WO3 powders prepared by the above routes were dissolved in
ethylene–glycol–water–ethanol solution to transfer onto the sen-
sor chip.

2.2. Sputtering

The reference sensors operate with 30 nm and 60 nm thick PVD
layers. WO3 were deposited by reactive sputtering of W using O2:Ar
ratio of 5:8 and power density of 0.4 W/cm2 – Samples F  and G.

Fig. 1.  Structure of the sensor chip (I) and SEM view of a sensor with droplet
deposited WO3 layer on top (II). The embedded Pt heater and interdigital gold elec-
trodes are covered with WO3.  Shiny contact pads are for gold electrodes, the other
two for embedded Pt heater.

To facilitate overview processing methods are summarized in
Table 1.

2.3. Structural characterization

The morphology of WO3 layers were investigated by field emis-
sion scanning electron microscopy (FESEM, Zeiss-SMT LEO 1540
XB) equipped with EDS for elemental analysis. XRD measurements
were performed with Cu K� radiation using a Bruker AXS D8 Dis-
cover horizontal X-ray diffractometer equipped with Göbel mirror
and a  two dimensional GADDS detector system. The beam diameter
was about 500 �m.

The specific surface of the layers was  measured by  BET method.
Samples were pre-treated in vacuum (10−3 mbar) at 200 ◦C for
24 h.  Nitrogen adsorption/desorption isotherms were measured at
−196 ◦C  with Nova200e (Quantachrome) PC  controlled system. The
initial phase of adsorption isotherms were measured at five points
in  relative pressures (p/p0) of 0.05–0.35.

Table 1
Summary of WO3 processing methods.

Sample Precursor Preparation method Added materials Reaction temperature (◦C) Ultrasonic agitation

Sample A*

Na2WO4·2H2O
Hydrothermal
dehydration

– O, 3 M HCl
– Oxalic acid
– Sodium sulfate 180

−

Sample A -O, 3  M HCl
– Oxalic acid
– Sodium sulfate

+

Sample B – O, 3 M HCl
– Oxalic acid
– Potassium sulfate

+

Sample  C – O, 3 M HCl
– Oxalic acid
– Sodium chloride

+

Sample D – O, 3 M HCl
– Oxalic acid
– Zinc sulfate

+

Sample E O, 1 M HCl 120 +
Sample  F

W Reactive sputtering – – −
Sample  G

* Sample processed without additional ultrasonic agitation.
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Fig. 2. SEM views of hydrothermally synthesized WO3 layers. (A*) Na2SO4 without ultrasonic treatment, (A) Na2SO4 with ultrasonic treatment, (B) K2SO4 with ultrasonic
treatment, (C) NaCl with ultrasonic treatment, (D)  ZnSO4 with ultrasonic treatment, (E) Zocher-method.

2.4. Sensor fabrication and functional tests

Full membrane-type micro-hotplates [33] with interdigital gold
electrodes on top to measure the conductivity of deposited WO3
layers were used in  functional tests. The specific heat dissipation
of the sensor is 0.057 mW/◦C in the applied operation temperature
range. One suspension drop of 2.8–2.9 nl  volume was  transferred
by dipping a  capillary in  the 0.1 g/cm3 suspension and touching the
hanging drop onto the micro-hotplate. The transferred materials
were annealed at 200 ◦C for 10 min  to  remove solvent completely
(Fig. 1). For  laterally selective deposition of the reference WO3 layer
sputtering thru aligned Si mask was applied.

Sensor chips were functionally tested in a  flow-through cham-
ber feed by mass flow controlled gases. In order to  minimize false

signals by the adsorption/desorption processes all the metal com-
ponents applied has electro-polished inner surface. Ambient of
synthetic air below 2 ppm H2O content was  kept constant during
measurements. Considering the known effect of  humidity, sensors
were also tested in  25–100% RH content of synthetic air.

3. Results and discussion

SEM images represent the structural differences of  WO3 nano-
crystal layers (Fig. 2). Four types of crystallite geometry and
morphology of the layers can be distinguished. Application of  K2SO4
or Na2SO4 catalyst results in disordered piles of  a few hundred �m
long groups of nano-rod bundles with several hundred nm diam-
eter (Samples A and B) characteristic size, NaCl results in  small
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Table 2
Characteristic sizes, specific surface and resistance of WO3 layers.

Sample Crystal structure Morphology Resistance (MOhm) Surface (m2/g) Length size (�m) Diameter size (nm)

Sample A*

Hexagonal
Nano-rods

80 8 5 1000–2000
Sample A 12  8.7 5 80
Sample B 5 8.7 4 80
Sample C 300 18 0.3 150
Sample D Nano-fibres 800 21 ∼8 70
Sample E Carnation-like 200 31 0.5 100
Sample F

Amorphous Thin film 10 – 30 nm film
Sample G 60 nm film

* Sample processed without additional ultrasonic agitation.

crystallites with typical size of 150 nm in  each direction (Sample C)
and ZnSO4 a loose tissue of c.a. 70 nm diameter disordered fibres
(Sample D). On the contrary, the Zocher method forms a  few �m
long, 100–200 nm wide rods arranged in a  carnation – like mor-
phology (Sample E). Keeping in  mind that the reduced thickness
of nano-rods increases sensitivity additional 5 min long ultrasonic
agitation was also applied to  separate the conglomerates of nano-
rods. The effect is  clearly seen between Samples A* and A or B
where * denotes process without ultrasonic treatment. Note, that
ultrasonic agitation had no effect on layer morphology in  case of
Zocher synthesis and for the NaCl catalyst activated methods. The
resistance of layers formed by dropping method as measured at

operation temperature in synthetic air also reveals information
about layer morphology. The disordered pile of 80 nm width crys-
tals (Samples A and B) show the lowest layer resistance, while the
piles of compact crystal conglomerates of A*, C and E have c.a.
10–100 times higher resistances. The macroscopically measured
resistance sums up the cumulative resistance of individual crystals
and the contact resistances between individual crystals or crys-
tal conglomerates. Due to  the large number of contact points the
crystal resistance dominates in  A and B,  while the number of con-
tact points between large crystal conglomerates (C, E) is much less,
thereby leads to  the measured high value. Table 2.  summarizes the
characteristic physical parameters of WO3 layers.

Fig. 3. XRD patterns of hydrothermally processed WO3. The reference spectrum is shown by  red peaks in the bottom. Symbols: �:  WO3·1/3H2O, �: ZnSO4·xH2O, �:  NaxWO3.
(For  interpretation of the references to  colour in this figure legend, the reader is referred to  the web version of this article.)
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Fig. 4.  EDS spectra of Samples A (Na2SO4) and D  (ZnSO4). The iron and carbon contamination is from the sample holder.

XRD measurements (Fig. 3) show that all the samples are com-
posed of hexagonal WO3 crystals, the presence of monocline
phase cannot be identified. The red spectrum indicates the ref-
erence hexagonal WO3 [34]. The differences in the spectra are
attributed to  the contamination as described below. Sample C (NaCl
catalyzed) shows characteristic peaks of WO3·1/3H2O, Sample D
(ZnSO4 added) signs the presence of WO3·1/3H2O, ZnSO4·xH2O and
NaxWO3. The Zocher-method leads to high Na contamination in
form of NaxWO3.

Broadened peaks are due to  the characteristic crystallite size, i.e.
the smaller the crystallites the sharper the peaks. Sputtered thin
films were amorphous according to XRD.

The EDS spectra perfectly match the results of XRD measure-
ments. Traces of additional salt ions appear in the elemental
composition, as represented by  two samples (Fig. 4). The presence
of iron and carbon in all spectra is attributed to the geometric con-
figuration of the sample holder in  the SEM chamber and the applied
carbon tape, respectively.

Gas sensitivity for NH3 was investigated in  the 0–100 ppm range.
Sensitivity is defined as (Rair − Rgas)/Rair where R  denotes the mea-
sured resistance of the gas sensing layer. Although WO3 is  known to
exhibit much higher sensitivity for NO2,  the response for ammonia
has also been investigated by several authors [35–37].  Moreover,
the limited sensitivity does not bottleneck the investigation of the
size and morphology effect. In this work responses up to 100 ppm
were measured for each layer in  operation range of  140–240 ◦C.
The operation temperature of each structure was selected accord-
ing to  the best sensitivity and stability. Layers have bundles of
hexagonal crystals (Samples A*, A,  B and C) exhibit the best sen-
sitivity at 220 ◦C (Figs. 5 and 6), while D, E,  F  and G type sensors
have the best responses at 180 ◦C (Figs. 7 and 8). The difference
is certainly due to the NaxWO3 contamination in Samples D and
E but the better heat contacts between the sputtered thin films
and the hotplates may  also play role in the effect. Namely, the
temperature is calculated from the resistance of the Pt heater.
The worse the contact the higher power and hotplate temperature
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Fig. 5. Sensor signals of Na2SO4 catalyzed, ultrasonically treated WO3 layers at
different temperatures.

Fig. 6. Sensor signals of K2SO4 and NaCl catalyzed, ultrasonically treated WO3 layers.

Fig. 7. Sensor signals of ZnSO4 catalyzed and Zocher-method synthesized, ultrason-
ically treated WO3 layers.

Fig. 8. Sensitivity difference between 30 and 60 nm thick sputtered WO3 layers.

Fig. 9. Summary of sensor responses for 0–100 ppm NH3 in synthetic air at their
best operation temperature.

Fig. 10. Sensor signals of Na2SO4 catalyzed WO3 layers with and without ultrasonic
agitation for 100 ppm NH3.
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Fig. 11. The effect of crystal geometry on gas sensitivity at nanoscale. Variation of
depletion layer width (W)  is manifested in higher sensitivity for circular nano-rods
(I)  than flat layers (II).

is needed to  achieve the same temperature in the deposited
layer [38].

The  best stabilized responses up to  100 ppm NH3 exposures are
summarized in Fig. 9.  The effect of characteristic size, i.e. the diam-
eter of the sensing crystals is  clearly seen when comparing Samples
A* and A. Both are composed of the same sized WO3 hexagonal crys-
tals, but the average width of crystal bundles are 1000–2000 nm
in A* and 80 nm in  A and B.  This difference is  manifested
both in  response characteristics and sensitivity (Fig. 10). Similar

Fig. 12. Sensor signals of Na2SO4 catalyzed and Zocher-method synthesized, ultra-
sonically treated WO3 layers for 60 ppm NH3.

Fig. 13. Sensor signals on humidity or NH3.  Plotting separated measurements
clearly shows the limitations of each sensor type. Na2SO4 catalyzed nano-rods
operated at 220 ◦C (I), synthesized by  Zocher-method and operated at  180 ◦C (II),
sputtered thin film operated at 180 ◦C (III). RH and NH3 concentrations are indicated
in the plots.

difference is  exhibited by sputtered thin films of different thick-
nesses (Samples F  and G in Fig. 8). If the diameter of the nano-rods
or the thickness of the sputtered layer is  in  the range of  the deple-
tion layer width (W)  at the solid–gas interface (Eq. (1)), higher gas
sensitivity is expected. It is confirmed by measurements shown in
Figs. 5, 6, 8 and 10.  The width of space charge layer, W,  can be
expressed by solving Poisson equation

W =
√

2εε0(E − EFB)
qND

(1)
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where ε0 is the vacuum permittivity, ε, and ND represents the
dielectric constant of WO3 and donor density of the tungsten tri-
oxide. As no CV measurements could be performed on the droplet
deposited nano-crystal layers we refer to literature data [39]. Sub-
stitution of parameters ε  =  25, E − EFB =  0.6 V, and ND = 1018–1019 the
width of depletion layer is  in the range of 10–40 nm.  Thereby, the
80 nm diameter nano-rods in A has higher sensitivity than A* and
reaches its maximum at 60 ppm (Fig. 5). Over 60 ppm only the indi-
cation that the concentration is  ≥60 ppm is  provided. Due to the
circular surface and geometry of small diameter nano-rod struc-
tures the sensitivity is higher than that of the sputtered layers with
flat surface (G and F). Sputtered layers exhibit a single-side access
to gas molecules (Fig. 11). The similar gas sensing characteristics
of Sample B with almost identical morphology of A confirms the
above assumption (Fig. 6).

The reduced sensitivity of Samples C,  D and E are attributed to
the combined effects of high Na  contamination and their difference
in morphologies. The characteristic diameter of Sample D is  even
smaller than in  A or B, consequently one may  expect higher signals.
As the performance is  worse in all the three cases we may  conclude
that the high Na contamination and the presence of ZnSO4·xH2O
are in charge of deterioration gas sensitive properties.

The uniform, small nano-rod crystals also effects on response
time. While t90 is between 45 and 70 s (for 100 and 20 ppm) for
Samples A, A* shows 90–200 s (Fig. 10). Recovery time is much
worse in all cases and is  in the range of 200–300 s.  Note, that no
diffusion inside the porous layer is  needed to reach steady state for
flat surface, thin film sensors are significantly better in  this sense
(Fig. 12).

The effect of humidity on sensors’ performance was  also investi-
gated (Fig. 13) at their optimum operation temperatures presented
above. For easier comparison the responses on NH3 in  waterless
synthetic air are also plotted. Our measurements clearly reveal that
the operation temperature plays determining role; i.e. the signal on
humidity is comparable to that of ammonia if the operation temper-
ature is below 200 ◦C (Samples E and G). On the contrary, at 220 ◦C
(Sample A) humidity exhibits just 15–20% of the signal given by
NH3. Moreover, no concentration dependence is  seen for humid-
ity in the latter case, indicating the sensor is reliable in  open-air
application.

4. Conclusions

Hexagonal WO3 layers of different morphologies were syn-
thesized by  hydrothermal acidic precipitation method using
different catalytic chemicals. Thin film sputtered layers were
also deposited as reference material. WO3 were deposited by
dropping suspensions of quasi-equivalent quantity on micro-
hotplate and gas sensitivity for NH3 was tested for all materials
investigated. Additional ultrasonic agitation was  introduced to
destroy conglomerates of nano-crystals. If Na2SO4 or K2SO4 cat-
alyst were added to the acidic solution of Na2WO4,  ultrasonic
treatment proved to be very effective and resulted in uniform
sized individual WO3 nano-rods of 80 nm diameter. Addition
of ZnSO4 catalyst leads to disordered nano-fibre net with typ-
ical diameter of 70 nm.  Ultrasonic agitation had no effect in
case of NaCl catalyst and Zocher method; thereby the formed
WO3 layers are composed of micrometre size conglomerates of
80–150 nm nano-rods. SO4

2− ions facilitate the formation of long
crystallites.

Layers formed by  individual nano-rods exhibit 2–5 times higher
sensitivity up to 60 ppm NH3, while layers of larger conglomerates
show linear response in the 10–100 ppm range. The size effect is
explained by  the comparable sizes of nano-wire width and space
charge layer at the solid–gas interface. This effect was  also demon-
strated by the sputtered thin films of different thicknesses.

NaxWO3 contamination deteriorates gas sensitivity. No rela-
tionship between specific surface and gas sensitivity could be
detected.

The nano-rod like layers shows the highest sensitivity at 220 ◦C,
whereas the other morphologies exhibit their best performance at
180 ◦C.

Sensors operated below 200 ◦C are also very sensitive to humid-
ity. The nano-rod structured WO3 sensors however, show attractive
sensing properties at 220 ◦C by presenting low and stable sensitiv-
ity on humidity. Further development in layer processing aiming
at parallel arrangement of WO3 nano-rods will improve sensor
performance.

Acknowledgements

Assistance of Dr. E. Zsolt Horváth with XRD measurements
and Mr.  Levente Illés with SEM/EDS characterization is greatly
acknowledged. The authors thank Dr. Krisztina László for BET mea-
surements and Mr.  Csaba Lázár for sputtering the reference layers.

References

[1] T. Seiyama, A. Kato, K. Fujiishi, M. Nagatani, A new detector for gaseous
components using semiconductive thin films, Anal. Chem. 34  (1962)
1502–1503.

[2] N. Taguchi, Gas detecting device, US Patent 3631436 (1971).
[3] S.R. Morrison, Chemical sensors, in: S.M. Sze (Ed.), Semiconductor Sensors,

John  Wiley and Sons, Inc., New York, 1994, pp. 383–404.
[4] N. Yamazoe, K. Shimanoe, Theoretical approach to the rate of response of

semiconductor gas sensor, Sens. Actuat. B:  Chem. 150 (1) (2010) 132–140.
[5] H. Meixner, J.  Gerblinger, U. Lampe, M.  Fleischer, Thin-film gas sensors based

on semiconducting metal oxides, Sens. Actuat. B:  Chem. 23 (1995) 119–125.
[6] E. Comini, Metal oxide nano-crystals for gas sensing, Anal. Chim. Acta 568

(1–2)  (2006) 28–40.
[7] V.S. Vaishanv, P.D. Patel, N.G. Patel, Indium tin oxide thin-film sensor for

detection of volatile organic compounds (VOCs), Mater. Manuf. Processes 21
(3) (2006) 257–261.

[8] Z. Jiao, M.  Wu,  J. Gu, X. Sun, The gas sensing characteristics of ITO thin film
prepared by  sol–gel method, Sens. Actuat. B: Chem. 94  (2) (2003) 216–221.

[9] L. Mädler, A.  Roessler, S.E. Pratsinis, T. Sahm, A.  Gurlo, N. Barsan, U.  Weimar,
Direct formation of highly porous gas-sensing films by in situ thermophoretic
deposition of flame-made Pt/SnO2 nanoparticles, Sens. Actuat. B: Chem. 114
(1)  (2006) 283–295.

[10] G. Korotcenkov, V. Macsanov, V. Brinzari, V. Tolstoy, J.  Schwank, A. Cornet, J.
Morante, Influence of Cu-, Fe-, Co-, and Mn-oxide nanoclusters on sensing
behavior of SnO2 films, Thin Solid Films 467 (1–2) (2004) 209–214.

[11] A. Marsal, A.  Cornet, J.R. Morante, Study of the CO and humidity interference
in  La  doped tin oxide CO2 gas sensor, Sens. Actuat. B: Chem. 94 (3) (2003)
324–329.

[12] J. Mizsei, L. Pirttiaho, M.  Karppinen, V. Lantto, Nanocatalyst sensitizers by
agglomeration of nanofilms, Sens. Actuat. B:  Chem. 65 (1) (2000) 195–198.

[13] Y. Ozaki, S. Suzuki, M.  Morimitsu, M. Matsunaga, Temperature and humidity
dependence of SnO2-based CO gas sensors modified with iridium and
ruthenium, Electrochem. Solid State Lett. 3  (6) (2000) 297–299.

[14] B. Ostrick, R. Pohle, M.  Fleischer, H. Meixner, TiN in work function type
sensors: a  stable ammonia sensitive material for room temperature operation
with low humidity cross sensitivity, Sens. Actuat. B:  Chem. 68 (1) (2000)
234–239.

[15] E. Comini, A. Vomiero, G. Faglia, G.D. Mea, G. Sberveglieri, Influence of iron
addition on ethanol and CO sensing properties of tin oxide prepared with the
RGTO technique, Sens. Actuat. B:  Chem. 115 (2) (2006) 561–566.

[16] Y. Suda, H.  Kawasaki, J.  Namba, K. Iwatsuji, K. Doi, K. Wada, Properties of
palladium doped tin oxide thin films for gas sensors grown by  PLD method
combined with sputtering process, Surf. Coat. Technol. 174–175 (2003)
1293–1296.

[17] M.C. Horrillo, P. Serrini, J.  Santos, L.  Manes, Influence of the deposition
conditions of SnO2 thin films by  reactive sputtering on  the sensitivity to
urban  pollutants, Sens. Actuat. B: Chem. 45 (3) (1997) 193–198.

[18] G. Choi, L. Satyanarayana, J. Park, Effect of process parameters on  surface
morphology and characterization of PE-ALD SnO2 thin films for gas sensing,
Appl. Surf. Sci. 252 (22) (2006) 7878–7883.

[19] S.W. Lee, P.P. Tsai, H. Chen, H2 sensing behavior of MOCVD-derived SnO2 thin
films, Sens. Actuat. B: Chem. 41  (1–3) (1997) 55–61.

[20] Y. Liu, W.  Zhu, O.K. Tan, X. Yao, Y. Shen, Structural and gas-sensing properties
of nanometre tin oxide prepared by PECVD, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 7 (4)
(1996)  279–282.

[21] C. Cobianu, C. Savaniu, O. Buiu, D. Dascalu, M.  Zaharescu, C. Parlog, A. Van Den
Berg, B.  Pecz, Tin dioxide sol–gel derived thin films deposited on  porous
silicon, Sens. Actuat. B: Chem. 43 (1–3) (1997) 114–120.



M.  Takács et al. / Sensors and Actuators B  221 (2015) 281–289 289

[22] M.  Peiteado, Y. Iglesias, J. De Frutos, J.F. Fernández, A.C. Caballero, Preparation
of  ZnO–SnO2 ceramic materials by a coprecipitation method, Bol.  Soc. Esp.
Ceram. V. 45  (3)  (2006) 158–162.

[23] Z. Xu,  I. Tabata, K. Hirogaki, K. Hisada, T.  Wang, S. Wang, T.  Hori, Preparation
of  platinum-loaded cubic tungsten oxide: a highly efficient visible
light-driven photocatalyst, Mater. Lett. 65 (2011) 1252–1256.

[24] Q.  Zhao, Y. Gao, X. Bai, C. Wu,  Y. Xie, Facile synthesis of SnO2 hollow
nanospheres and applications in gas sensors and electrocatalysts, Eur. J. Inorg.
Chem. (8) (2006) 1643–1648.

[25] C.J. Martinez, B. Hockey, C.B. Montgomery, S.  Semancik, Porous tin oxide
nanostructured microspheres for sensor applications, Langmuir 21 (17)
(2005) 7937–7944.

[26] Z.  Gu, T.  Zhai, B.  Gao, X. Sheng, Y. Wang, H. Fu, Y. Ma,  J.  Yao,  Controllable
assembly of WO3 nanorods/nanowires into hierarchical nanostructures, J.
Phys. Chem. B 110 (2006) 23829–23836.

[27] Z.L. Wang, Nanobelts, nanowires, and nanodiskettes of semiconducting
oxides – from materials to nanodevices, Adv. Mater. 15 (5) (2003) 432–436.

[28] T.  Hamaguchi, N. Yabuki, M. Uno, S.  Yamanaka, M.  Egashira, Y.  Shimizu, T.
Hyodo, Synthesis and H2 gas sensing properties of tin oxide nanohole arrays
with various electrodes, Sens. Actuat. B:  Chem. 113 (2) (2006) 852–856.

[29] T.  Yang, Y. Zhang, C. Li, Chemical and structural analysis of solvothermal
synthesized tungsten oxide nanotube without template and its hydrogen
sensitive property, J. Alloys Compd. 584 (2014) 546–552.
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Abstract 

Tungsten oxide nano-rods were prepared by acidic precipitation from sodium tungstate solution and sensitized with 
gold nanoparticles prepared by Turkevich method from tetrachloroauric acid trihydrate. In order to prevent 
aggregation the gold nanoparticles of 18 nm characteristic size were stabilized by methoxy-polyethylene glycol 
(mPEG-SH) and mixed with hexagonal WO3. Suspension drops of doped and non-doped WO3 were deposited on 
micro-hotplates with interdigitated gold electrodes to measure sensing layer conductivity. Sensor responses of pure 
and doped WO3 were measured for NH3 and H2S in synthetic air up to 100 ppm at the operation temperature of 140-
200 °C. The presence of gold nanoparticles significantly increased the sensitivity for H2S, whereas for NH3 the 
response was not affected. Test results are compared in terms of sensitivity, response time and operating 
temperature. 
 
© 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the organizing committee of EUROSENSORS 2015. 
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1. Introduction 

Nanostructured conductivity type gas sensors in principle exhibit high sensitivity but suffer from lack of selectivity, 
moderate response and recovery time. Therefore, modification of the crystal structure or surface characteristics may 
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lead to improvement of essential sensor parameters, such as selectivity or dynamic properties. In our previous work 
[1] we described a hydrothermal method for the uniform formation of WO3 nano-rods and tested their gas sensing 
properties. It is well-known that addition of nano-sized catalyst such as noble metals and transition metal-oxides 
typically enhances the gas sensitivity of the layer. The present work describes the effect of the addition of gold nano-
particles to WO3 suspension. In a first demonstration the sensitivity for H2S and NH3 was investigated and compared 
with the non-sensitized reference. 

2. Experimental 

2.1. WO3 nano-rods  

In our previous work we synthesized uniform WO3 nano-rods of 80-120 nm diameter and 4 μm length by 
hydrothermal method. 
WO3 sol was prepared by dissolving 4,075 g sodium tungstate (Na2WO4

.2H2O) in 100 ml distilled water. Then, the 
solution was acidified by HCl solution (3 mol/l) to set the pH 1.2. The precipitate was generated by oxalic acid 
(H2C2O4) in the mixture and was stirred for 30 minutes at room temperature. A 50 ml volume of the obtained WO3 
solution was transferred to an autoclave, and 3.33 g Na2SO4 was added to the sol, and maintained sealed at 180 °C 
for 24 h. The precipitates were filtered, washed with water and ethanol carefully to remove possibly remaining ions 
from the final products. The material was finally dried at 60 °C [1]. 

2.2. Gold nanoparticles doped WO3 nano-rods for sensing  

Gold nanoparticles were synthesized by the traditional Turkevich method [2]. A solution made from 222 ml DI 
water and 6 ml 0.01 M HAuCl4 trihydrate was heated to boil. 6 ml sodium citrate solution (containing 0.0684 g 
sodium citrate trihydrate) was added into the boiling solution and boiled continuously for 15 minutes before cooling 
it down to room temperature. The nanoparticles in large excess were PEGylated using thiol functionalized mPEG-
SH, with 2000 Da average molecular weight. The PEGylated nanoparticles were cleaned by centrifuging and re-
dispersing in water [3]. 
The WO3 powders prepared were dissolved in ethylene-glycol-water-ethanol solution and the solution containing 
1nM of stabilized nanoparticles was added to the WO3 suspension. The mixture was agitated by stirring for 3 
minutes, then a single drop was transferred onto the surface of each micro-hotplate. The applied micro-capillary 
transfer method forms ca. 200 μm diameter spot of the sensing layer (Fig. 1). Applying 15 °C/min ramp up heating 
the chip was annealed at 200 °C for 20 minutes to remove the solvent and mPEG-SH leading to the formation of 
separated gold nanoparticles on the WO3 nano-rods.  

3. Results 

Functional tests were carried out by depositing hexagonal WO3 on MEMS based conductivity type sensor structures. 
Our device is a sandwich structured non-perforated membrane with embedded Pt heater and gold interdigitated 
electrodes on top. The membrane was released by deep reactive ion etching of Si underneath. The Pt filament and 
the Au interdigitated electrodes were positioned in the middle of the membrane (Fig. 1b).  

Fig. 1. (a) SEM image of WO3 nano-rods decorated by separated gold nanoparticles; (b) Top-view of the gas sensor  
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For NH3 both sensors exhibited the same response according to the characteristics measured up to 100 ppm (Fig. 2). 
Due to the geometric constrains and characteristic width of the space charge layer the signals show saturation at 
around 100 ppm. While the performance of the non-doped sensor is best at 200 °C, the gold sensitized layers require 
180 °C for optimum operation. 

 

Fig. 2. (a) Relative resistance change profile of non-doped and gold doped WO3 gas sensors in 100 ppm NH3; (b) Relative resistance 
change profile of gold nanoparticle-doped WO3 gas sensors at 180 °C 

 
For H2S the sensitivity is significantly higher. In this case the effect of gold nanoparticles is obvious: the catalyst 
sensitized sensors deliver approximately 40% higher signals compared to the non-doped reference (Fig. 3). The 
geometric constrains of the WO3 nano-rods in combination with the significant catalytic effect of gold nanoparticles 
result in a saturation starting around 60 ppm. Sensitized sensors exhibit favourable reproducibility (Fig. 4). 

Fig. 3. (a) Relative resistance change profile of non-doped and gold sensitized WO3 gas sensors in 100 ppm H2S; (b) Relative 
resistance change of gold nanoparticle-doped WO3 gas sensors at 180 °C  
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Fig. 4. Relative resistance change of gold nanoparticle-doped WO3 gas sensors in H2S gas at 180 °C. 

4. Conclusion 

The performance of non-doped and gold sensitized WO3 nano-rod sensors was tested for NH3 and H2S response in 
the concentration range of 1-100 ppm in synthetic air. Gold nanoparticles prepared by the Turkevich method were 
added to the hydrothermally synthesized hexagonal WO3 nano-rod suspension to form the sensing layers. Gold 
doped sensors exhibit higher sensitivity and better reproducibility for H2S. This property is indicating the potential 
capability of early alarm in leak-detection. Humidity effects and the detection of NOx will be the subject of further 
detailed investigations. 
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A B S T R A C T

Hydrothermally grown hexagonal WO3 nano-rods were sensitized by additional Pt and Au nano-
particles. The size of the 20–29 nm noble metal nano-particles were stabilized with methoxy-
polyethylene glycol, and their solution was mixed with the tungsten-oxide nano-rod suspension.
Controlled sized suspension drops of activated and pure reference material were deposited on the top of
micro-hotplate with gold interdigital electrodes on top. The gas sensitive properties were measured for
NH3 and H2S in a temperature range of 140–300 �C. Noble metal nano-particles multiplied the gas
sensitivity for H2S, whereas no significant effect could be detected for NH3. With gold nano-particles a
lower detection limit of 25 ppb could be achieved. The response time is in the range of 30–80 s, whereas
typically 300 s is needed for complete recovery.

ã 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

The improved performance of conductivity type nano-struc-
tured metal-oxide gas sensors gave a new impulse to the
development of novel materials, processing techniques and
devices. As the Debye length is comparable with the characteristic
crystal size, the increased sensitivity of the nano-sized structures
enables the detection of hazardous gases even in the ppb range [1–
4]. The most intensively investigated transition metal-oxides are
SnO2 [5–7], ZnO [8,9], MoO3 [10,11], WO3 [12–15], Fe2O3 [16,17].
Sensing layers formed from these oxides can be characterised by
their crystal shapes and geometry, such as nano-powders, nano-
spheres [4,18], nano-wires [19,20], nano-belts [19,21] and nano-
rods [8,22]. The building blocks of nano-powders and nano-
spheres are 0D crystals of less than 30 nm size, whereas nano-
wires and nano-belts can be treated as quasi 1D structures featured
by diameter of 10–30 nm and several micrometer in lengths [23].
The 100–500 nm diameter nano-rod structures can be built up
from bundles of nano-wires or grown as single crystal. Typical
examples of these two forms are the hydrothermally synthesised
WO3 [24] and ZnO [25], respectively.

Another issue is the elaboration of the various processing
techniques to form gas sensitive layers. Beside conventional PVD
and CVD techniques [13,18,26], novel processes have been
introduced to build up these layers from nano-particles. Sensors
reported are formed by pulsed laser deposition (PLD) [27],
solvothermal process by using sacrificial carbon nano-spheres or
surfactant molecules [18], nano-patterning with Langmuir-Blodg-
ett technique [28], electrospinning [29] and a large variety of
hydrothermal methods [4,22,24]. Additional techniques are also
introduced to enhance sensitivity and selectivity by doping the
nano-structured layers with noble metals [5,6,30–33].

Although the phenomenon is well-known and attractive results
have been reported at demonstration level, most of these sensors
still need to be further developed to exhibit appropriate
parameters required by commercialized devices. Present work
describes a step towards development of hexagonal WO3 nano-rod
based system aiming at enhanced sensitivity and selectivity with
controlled characteristic size and doping techniques. In our
previous work [24,34] we presented the properties and perfor-
mance of hydrothermally grown hex-WO3 nano-rods. Here we
demonstrate the selective sensing of H2S in the sub ppm range by
doping the nano-rods with noble-metal particles.
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Physics and Materials Science, Konkoly-Thege Miklós út 29-33, H-1121 Budapest,
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2. Experimental

2.1. WO3 nano-rods

Uniform, hexagonal WO3nano-rods of 80–150 nm diameter and
4–5 mm length were synthesised by hydrothermal method
according to Ref. [24].

WO3 sol was prepared by dissolving sodium tungstate in
distilled water, followed by acidification by HCl solution. The
precipitate was generated by oxalic acid and the obtained WO3

solution was transferred to an autoclave, and then Na2SO4 was
added to the sol and maintained sealed at 180 �C for 24 h in order to
prepare the hexagonal structure. The precipitates were filtered,
washed with water and ethanol carefully to remove possibly
remaining ions from the final products.

2.2. Gold nano-particles (�29 nm)

Gold nano-particles were synthesised by the traditional
Turkevich method [35]. A solution made from 222 ml distilled
water and 6 ml 0.01 M HAuCl4 trihydrate was heated to boil. 6 ml
sodium citrate solution (containing 0.0684 g sodium citrate
trihydrate) was added into the boiling solution and boiled for
15 min before cooling it down to room temperature. These nano-
particles were used as seeds to grow the larger (�29 nm) particles.
4 ml of a 0.2% (w/w) HAuCl4 solution was diluted to 20 ml. After
that 0.5 ml of a 1% (w/w) citrate solution was added to 1 ml of a 1%
(w/w) ascorbic acid solution, and the whole solution was diluted to
20 ml. In the next step 6 ml seed solution was diluted to 20 ml and
boiled, then the above described two solutions were added. The
nano-particles in large excess were PEGylated using thiol
functionalized mPEG-SH (methoxy-polyethylene glycol) with
2000 Da average molecular weight. 1.1498 g of mPEG-SH was
dissolved in 1 ml of distilled water in ultrasonic bath by avoiding
heating of the sample. This solution was added quickly to 20 ml of a
citrate stabilized gold nano-particle solution and stirred for 3 h.
The PEGylated nano-particles were cleaned by centrifuging and
re-dispersing in water [36].

2.3. Platinum nano-particles (�20 nm)

3.6 ml of a 0.2 M solution of chloroplatinic acid hexahydrate was
added to 46.4 ml of boiling distilled water. After 1 min, 1.1 ml of 1 M
sodium citrate solution was added followed by a quick injection of
0.55 ml of the freshly prepared sodium borohydrate (0.08 M)
solution containing 1 M sodium citrate. After 10 min the product
was cooled down to room temperature. These nano-particles were
used as seeds to grow the larger (�20 nm) particles. 1 ml of the
platinum seed solution was diluted by 29 ml DI water at room
temperature. A 0.045 ml of a 0.4 M chloroplatinic acid hexahydrate
was added, followed by mixing with 0.5 ml solution of 1 M sodium
citrate and 1.25 M L-ascorbic acid. Under stirring, the temperature
was slowly increased to the boiling point (�10 �C/min). The
reaction time was 30 min [37].

2.4. Sensor chip

Full membrane type micro-hotplate chip containing gold
interdigital electrodes on top were used for all experiments. The
characteristic 0.057 mW/�C specific heat dissipation allows low
power operation up to 600 �C. Details of chip processing are
described elsewhere [38]. In present work the operation tempera-
ture was maximized at 300 �C to avoid hexagonal/monoclinic
phase transition of the WO3 nano-rods.

2.5. WO3 nano-rod layers sensitized with gold and platinum nano-
particles

WO3 powders prepared above were dissolved in ethylene-
glycol-water-ethanol solution (0.05 mM) and mixed with solution
containing 1 nM stabilized nano-particles (Au, Pt). The mixture
was agitated by ultrasonic treatment for 5 min, and then a single
drop was transferred onto the surface of each micro-hotplate. The
applied micro-capillary transfer method forms ca. 200 mm
diameter spot of the sensing layer. After a ramp up heating of
15 �C/min the chip was annealed at 200 �C for 20 min. Finally the
chip was exposed to O2 plasma treatment (P = 400 W, t = 4 min) to
remove the residues of solvent and all organic ligands of the metal
particles. Similar drop coating method was applied for the
formation of non-doped reference layers [24]. In order to estimate
the nano-particle concentration, we calculated with an average
WO3 nano-rod (110 nm diameter and 5 mm length) and metal
nano-particles sizes of 29 and 20 nm for Au and Pt, respectively.
Considering the original concentrations of WO3 and noble metals
as well as the size of the particles, in the controlled volume drops,
the transferred quantity of each component can be calculated. In
this work a maximum of 14 metal particles/nano-rod is achievable
for both systems.

2.6. Device characterization

Deposited layers were analysed by field emission scanning
electron microscopy (FESEM, Zeiss-SMT LEO 1540XB).

Sensors were functionally tested in a dedicated mass flow
controlled flow-through type system using synthetic air as
ambient. The set flow rates and the geometry of the polished
metal components provide laminar flow during tests, thereby
enabling pulse like introduction of gases and reliable read-out of
sensor response.

3. Results and discussion

The structure of WO3 nano-rod layers doped with Pt and Au
nano-particles is presented in Fig. 1. The measured layer resistance
is composed of the parallel and serial resistances of individual
nano-rods and their contacts. As the distance of the comb-like
electrodes on the hotplate is 10 mm and the characteristic length of
the 80–180 nm diameter nano-rods is 4–5 mm, dominant contri-
bution to the layer resistance is attributed to the rods themselves.

The size of metal nano-particles was determined by an
independent measurement made on a flat surface. This way an
appropriate number of metal particles were formed for statistics
(Fig. 1). An average size of 20 nm and 29 nm was determined for Pt
and Au, respectively. Note, that these values represent the metal
without ligands.

With reference to our previous work [34] the responses of both
types doped and bare WO3 nano-rod layers were measured for NH3

and H2S. Similarly to other reports in the literature the best signals
were detected for H2S. All layers exhibit much higher sensitivity for
H2S than for NH3, whereas very limited effect of doping could be
detected in case of NH3 exposure. Gold doped samples show 22
times higher response for H2S over NH3 (Fig. 2). Thereby we focus
on hydrogen sulphide in the following sections.

Fig. 3 presents the sensor performance in the temperature
range between 140 �C and 300 �C, as measured in 10 ppm H2S.
Continuously increasing sensitivity was found up to 260 �C for all
the three type layers, then the signal started to decrease. As we got
the same characteristics for all materials, we think that this
phenomenon is due to the starting phase transition from the
original hexagonal crystal structure to the monoclinic phase.
Similar effect was also described in [39] by stepwise heating of
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Fig. 1. SEM views of the synthetized nano-particles and the metals doped hexagonal WO3 nano-rods. (A) Gold nano-particles (�29 nm), (B) Gold nano-particles deposited on
hexagonal WO3 nano-rods, (C) Platinum nano-particles (�20 nm), (D) Platinum nano-particles deposited on hexagonal WO3 nano-rods.

Fig. 2. The high sensitivity of gold doped WO3 enables selective detection of H2S
over NH3. Signals taken on exposure of 10 ppm gas concentrations. The operation
temperatures were selected to get the highest sensitivity.

Fig. 3. Sensitivity of pure and metal activated hexagonal WO3 nano-rod layers.
Measured in 10 ppm H2S gas at different temparatures.
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WO3 layers from 250 �C to 400 �C leading to complete transition at
the end.

Below 260 �C the response of non-doped material exhibits
linear relationship, whereas it significantly increases over 200 �C
for the doped systems, indicating the presence of the catalytic
effect. The enhanced chemisorption of H2S on noble metals and
their surface reactions are described in detail by several authors
[40,41]. In [41] they propose the following catalytic reactions of
gold surface when exposed to H2S:

Chemisorption of H2S (T < 247 �C)

2H2S(gas)! 2SH(chemisorbed) + H2 (1)

Further reaction with H2S (247 �C < T < 623 �C)

2SH(chemisorbed)! H2S(gas) + S(ads) (2)

Whereas for pure WO3 the known general reaction is:

H2S(gas) + 3O�
(chemisorbed)! H2O(gas) + SO2(gas) + 3e� (3)

Comparing the doped alternatives, the Au sensitized system
exhibits the best sensitivity. Therefore, the following measurements

Fig. 4. Sensitivity of pure and metal activated hexagonal WO3 nano-rod layers as
measured in different H2S gas concentrations (ppm) at 260 �C.

Fig. 5. Sensitivity of the gold nano-particles activated hexagonal WO3 nano-rod
layers measured in different H2S gas concentration (ppb) at 260 �C.

Fig. 6. Signal shape of the gold nano-particles activated WO3 layers for H2S gas
concentrations below 1 ppm. Measured at 260 �C.

Fig. 7. Signal shape of pure and metal activated hexagonal WO3 nano-rod layers for
1 ppm H2S gas concentration at 260 �C. A and B denote recovery sections governed
by the non-doped nano-rod areas or areas around Au particles, respectively.

Fig. 8. Signal shape of gold metal activated hexagonal WO3 nano-rod layers for
different H2S gas concentration at 260 �C. A and B denote recovery kinetics of
different regions as described in the text.
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were performed at 260 �C with special emphasis on gold doped
layers. Fig. 4 depicts the responses between 1 and 30 ppm for all
types. Due to the relatively high responses the measurement range
was expanded to lower concentrations for gold doped layers. It was
found that this sensor is capable to provide reliable signal over
25 ppb, but as low as 5 ppb could also be detected (Figs. 5 and 6).

Response and recovery times as well as their characteristics
were also investigated in the low concentration range. Fig. 7
represents the signal shapes of all sensor types for 1 ppm H2S. The
positive effect of noble metal particles on the response time is
definite: the ca. 300 s featuring the non-doped material is reduced
to around 30–40 s for both type of doped layers and provides
reliable signal.

However, the characteristics of recovery are quite different.
While the 30–60 s long recovery of the pure WO3 and the Pt doped
layers can be approximated with a single first order desorption
kinetics the gold doped sample shows inferior performance with
much longer (�300 s) regeneration time. Moreover, the shape of
the curves indicates the presence of two reactions with different
kinetics (Figs. 7 and 8). Similarly slow recovery is described by
Wuong et al. in Ref. [33] for gold doped WO3 nano-wires, but with
simple first order kinetics. Nevertheless, that system is built up
from multi-crystalline monoclinic WO3 wires and the average
distance between gold nano-particles is 50–100 nm. In our
samples the numbers of Au particles are much less and the
average distance is in the range of several hundred nm.
Consequently the referred sample [33] is homogenous, whereas
in our case each WO3 nano-rod can be split to long non-doped
areas separated by short sections in the vicinity of gold particles.
Having these two distinguished areas the resulted regeneration
process can be described with a complex mechanism. In view of
Eq. (3) we think that along the non-doped areas simple
chemisorption reaction of oxygen governs the local conductivity.
This is manifested in such a quick recovery as measured for bare
WO3. This quick surface regeneration is also seen in the gold doped
samples during the first period as indicated by A in Figs. 7 and 8. As
the sensor is operated over 247 �C, the Au surface is coated with S
atoms (Eq. (2)). These atoms should be removed to complete
surface regeneration. This reaction has slower rate and its kinetics
starts to rule the regeneration process (part B in Figs. 7 and 8). Note,
that this phenomenon is better seen in the higher concentration
range, �1 ppm.

4. Conclusions

Processes were elaborated for sensitizing and fabrication of
controlled size WO3 nano-rod gas sensing layers. Hydrothermally
grown hexagonal WO3 nano-rods were sensitized with gold and
platinum nano-particles. Compared with the non-doped refer-
ences all the sensitized layers exhibit higher sensitivity for H2S,
whereas negligible effect of doping could be detected for NH3.
Addition of platinum particles leads to moderate improvement
only above 10 ppm, whereas Au doped sensors exhibit much better
performance. H2S down to 25 ppb can be selectively detected by
addition of Au particles but the recovery dynamics is definitely
inferior in the higher concentration range. The typical response
and regeneration time is 30–60 s of all the non doped and activated
sensors, however, Au sensitized samples require 300 s to achieve
complete recovery after exposure of ppm level H2S.

The simple technology and the demonstrated sensor perfor-
mance form the basis of further device development. Our goal is to
elaborate a controlled process to fabricate ordered nano-rod array
to eliminate the effect of crystal–crystal contacts.

Acknowledgements

Assistance of Mr. Levente Illés with SEM characterization is
greatly acknowledged. This work was supported by the Hungarian
National Development Agency TÉT_10-1-2011-0305. The project
also received partial funding from the Hungarian Scientific
Research Fund by the projects ‘OTKA-PD-105173’ and K-112114.

References

[1] E. Comini, Metal oxide nano-crystals for gas sensing, Anal. Chim. Acta 568
(2006) 28–40.

[2] M. Kaur, N. Jain, K. Sharma, S. Bhattacharya, M. Roy, A.K. Tyagi, S.K. Gupta, J.V.
Yakhmi, Room-temperature H2S gas sensing at ppb level by single crystal In2O3

whiskers, Sens. Actuators B 133 (2008) 456–461.
[3] D. Zhang, Z. Liu, C. Li, T. Tang, X. Liu, S. Han, B. Lei, C. Zhou, Detection of NO2

down to ppb levels using individual and multiple In2O3 nanowire devices,
Nano Lett. 4 (10) (2004) 1919–1924.

[4] L. He, Y. Jia, F. Meng, M. Li, J. Liu, Development of sensors based on CuO doped
SnO2 hollow spheres for ppb level H2S gas sensing, J. Mater. Sci. 44 (2009)
4326–4333.

[5] L. Mädler, A. Roessler, S.E. Pratsinis, T. Sahm, A. Gurlo, N. Barsan, U. Weimar,
Direct formation of highly porous gas-sensing films by in situ thermophoretic
deposition of flame-made Pt/SnO2 nanoparticles, Sens. Actuators B 114 (1)
(2006) 283–295.

[6] M. D’Arienzo, L. Armelao, A. Cacciamani, C. Maria Mari, S. Polizzi, R. Ruffo, R.
Scotti, A. Testino, L. Wahba, F. Morazzoni, One-step preparation of SnO2 and Pt-
doped SnO2 as inverse opal thin films for gas sensing, Chem. Mater. 22 (2010)
4083–4089.

[7] Y. Wang, Q. Mu, G. Wang, Z. Zhou, Sensing characterization to NH3 of
nanocrystalline Sb-doped SnO2 synthesized by a nonaqueous sol–gel route,
Sens. Actuators B 145 (2010) 847–853.

[8] J.X. Wang, X.W. Sun, Y. Yang, H. Huang, Y.C. Lee, O.K. Tan, L. Vayssieres,
Hydrothermally grown oriented ZnO nanorod arrays for gas sensing
applications, Nanotechnology 17 (2006) 4995–4998.

[9] E. Della Gaspera, M. Guglielmi, G. Perotto, S. Agnoli, G. Granozzi, M.L. Post, A.
Martucci, CO optical sensing properties of nanocrystalline ZnO–Au films:
effect of doping with transition metal ions, Sens. Actuators B 161 (2012) 675–
683.

[10] A.K. Prasad, P.I. Gouma, MoO3 and WO3 based thin film conductimetric sensors
for automotive applications, J. Mater. Sci. 38 (2003) 4347–4352.

[11] K. Galatsis, Y.X. Li, W. Wlodarski, E. Comini, G. Faglia, G. Sberveglieri,
Semiconductor MO3-TiO2 thin film gas sensors, Sens. Actuators B 77 (2001)
472–477.

[12] J. Wöllenstein, J.A. Plaza, C. Cane, Y. Min, H. Böttner, H.L. Tuller, A novel single
chip thin film metal oxide array, Sens. Actuators B 93 (2003) 350–355.

[13] A. Ponzoni, E. Comini, M. Ferroni, G. Sberveglieri, Nanostructured WO3

deposited by modified thermal evaporation for gas-sensing applications, Thin
Solid Films 490 (2005) 81–85.

[14] Y. Shen, T. Yamazaki, Z. Liu, D. Meng, T. Kikuta, N. Nakatani, Influence of
effective surface area on gas sensing properties of WO3 sputtered thin films,
Thin Solid Films 517 (2009) 2069–2072.

[15] J. Ma, J. Zhang, S. Wang, T. Wang, J. Lian, X. Duan, W. Zheng, Topochemical
preparation of WO3 nanoplates through precursor H2WO4 and their gas-
sensing performances, J. Phys. Chem. C 115 (2011) 18157–18163.

[16] X. Li, W. Wei, S. Wang, L. Kuai, B. Geng, Single-crystalline a-Fe2O3 oblique
nanoparallelepipeds: high-yield synthesis, growth mechanism and structure
enhanced gas-sensing properties, Nanoscale 3 (2011) 718–724.

[17] Q. Hao, S. Liu, X. Yin, Z. Du, M. Zhang, L. Li, Y. Wang, T. Wang, Q. Li, Flexible
morphology-controlled synthesis of mesoporous hierarchical a-Fe2O3

architectures and their gas-sensing properties, CrystEngComm 13 (2011) 806–
812.

[18] J. Park, X. Shen, G. Wang, Solvothermal synthesis and gas-sensing performance
of Co3O4 hollow nanospheres, Sens. Actuators B 136 (2009) 494–498.

[19] A. Kolmakov, D.O. Klenov, Y. Lilach, S. Stemmer, M. Moskovits, Enhanced gas
sensing by individual SnO2 nanowires and nanobelts functionalized with Pd
catalyst particles, Nano Lett. 5 (4) (2005) 667–673.

[20] X. Chen, Cell K.Y. Wong, C.A. Yuan, G. Zhang, Nanowire-based gas sensors, Sens.
Actuators B 177 (2013) 178–195.

[21] Abu Z. Sadek, S. Choopun, W. Wlodarski, S.J. Ippolito, K. Kalantar-zadeh,
Characterization of ZnO nanobelt-based gas sensor for H2, NO2, and
hydrocarbon sensing, IEEE Sens. J. 7 (6) (2007) 919–923.

[22] X. Jiaqiang, W. Ding, Q. Lipeng, Y. Weijun, P. Qingyi, SnO2 nanorods and hollow
spheres: controlled synthesis and gas sensing properties, Sens. Actuators B 137
(2009) 490–495.

[23] H. Long, W. Zeng, H. Zhang, Synthesis of WO3 and its gas sensing: a review, J.
Mater. Sci. 26 (2015) 4698–4707.

[24] M. Takács, Cs. DücsÅ, A.E. Pap, Fine-tuning of gas sensitivity by modification of
nano-crystalline WO3 layer morphology, Sens. Actuators B 221 (2015) 281–
289.

[25] K. Watanabe, T. Nagata, Y. Wakayama, T. Sekiguchi, R. Erdélyi, J. Volk, Band-gap
deformation potential and elasticity limit of semiconductor free-standing

484 M. Takács et al. / Materials Research Bulletin 84 (2016) 480–485



nanorods characterized in situ by scanning electron microscope
cathodoluminescence nanospectroscopy, ACS Nano 9 (3) (2015) 2989–3001.

[26] Q.N. Abdullah, F.K. Yam, J.J. Hassan, C.W. Chin, Z. Hassan, M. Bououdina, High
performance room temperature GaN-nanowires hydrogen gas sensor
fabricated by chemical vapor deposition (CVD) technique, Int. J. Hydrogen
Energy 38 (2013) 14085–14101.

[27] K. Kim, D.-H. Lee, D. Jeong, P.C. Debnath, D.-Y. Lee, S. Kim, S.Y. Lee, Sensitivity-
tuned CO gas sensors with tailored Ga-doping in ZnO nanowires, J. Nanosci.
Nanotechnol. 12 (2012) 4211–4214.

[28] Z. Dai, L. Xu, G. Duan, T. Li, H. Zhang, Y. Li, Y. Wang, Y. Wang, W. Cai, Fast-
response, sensitivitive and low-powered chemosensors by fusing
nanostructured porous thin film and IDEs-microheater chip, Sci. Rep. 3 (2013)
1669.

[29] J.-Y. Leng, X.-J. Xu, N. Lv, H.-T. Fan, T. Zhang, Synthesis and gas-sensing
characteristics of WO3 nanofibers via electrospinning, J. Colloid Interface Sci.
356 (2011) 54–57.

[30] G. Korotcenkov, V. Macsanov, V. Brinzari, V. Tolstoy, J. Schwank, A. Cornet, J.
Morante, Influence of Cu-, Fe-, Co-, and Mn-oxide nanoclusters on
sensingbehavior of SnO2 films, Thin Solid Films 467 (1–2) (2004) 209–214.

[31] J. Mizsei, L. Pirttiaho, M. Karppinen, V. Lantto, Nanocatalyst sensitizers by
agglomeration of nanofilms, Sens. Actuators B 65 (1) (2000) 195–198.

[32] X. Zou, J. Wang, X. Liu, C. Wang, Y. Jiang, Y. Wang, X. Xiao, J.C. Ho, J. Li, C. Jiang, Y.
Fang, W. Liu, L. Liao, Rational design of sub-parts per million specific gas

sensors array based on metal nanoparticles decorated nanowire enhancement
mode transistors, Nano Lett. 13 (2013) 3287–3292.

[33] N.M. Vuong, D. Kim, H. Kim, Porous Au-embedded WO3 nanowire structure for
efficient detection of CH4 and H2S, Sci. Rep. 5 (2016) 11040.

[34] M. Takács, D. Zámbó, A. Deák, A.E. Pap, I. Bársony, Gas sensitivity enhancement
of WO3 nano-rods by gold nanoparticles, Procedia Eng. 120 (2015) 1128–1131.

[35] P.C. Stevenson, A study of the nucleation and growth processes in the synthesis
of colloidal gold, Discuss. Faraday Soc. 11 (1951) 55–75.

[36] D. Zámbó, G.Z. Radnóczi, A. Deák, Preparation of compact nanoparticle clusters
from polyethylene glycol-coated gold nanoparticles by fine-tuning colloidal
interactions, Langmuir 31 (9) (2015) 2662–2668.

[37] N.C. Bigall, T. Hartling, M. Klose, P. Simon, L.M. Eng, A. Eychmüller,
Monodisperse platinum nanospheres with adjustable diameters from 10 to
100 nm: synthesis and distinct optical properties, Nano Lett. 8 (12) (2008)
4588–4592.

[38] F. Biró, Cs. DücsÅ, Z. Hajnal, F. Riesz, A.E. Pap, I. Bársony, Thermo-mechanical
design and characterization of low dissipation micro-hotplates operated
above 500 �C, Microelectron. J. 45 (2014) 1822–1828.

[39] A. Al Mohammad, M. Gillet, Phase transformations in WO3 thin films during
annealing, Thin Solid Films 408 (2002) 302–309.

[40] R.J. Koestner, M. Salmeron, E.B. Kollin, J.L. Gland, Adsorption and surface
reactions of H2S on clean and S-covered Pt(111), Surf. Sci. 172 (1986) 668.

[41] Andrew J. Leavitt, Thomas P. Beebe, Chemical reactivity studies of hydrogen
sulfide on Au(111), Surf. Sci. 314 (1994) 23–33.

M. Takács et al. / Materials Research Bulletin 84 (2016) 480–485 485



 Procedia Engineering   168  ( 2016 )  289 – 292 

Available online at www.sciencedirect.com

1877-7058 © 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Peer-review under responsibility of the organizing committee of the 30th Eurosensors Conference
doi: 10.1016/j.proeng.2016.11.197 

ScienceDirect

30th Eurosensors Conference, EUROSENSORS 2016 

Gas sensitivity of sol-gel prepared mesoporous WO3 thin film 

M. Takácsa,b,* and A. E. Papa  
 

aInstitute of Technical Physics and Materials Science – MFA, Centre for Energy Research  
 Konkoly-Thege Miklós út 29-33, H-1121 Budapest, Hungary 

bBudapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3, H-1111 Budapest , Hungary 
 

Abstract 

Tungsten oxide thin film was prepared by sol-gel method from tungsten hexachloride (WCl6) precursor material in analytical 
grade ethanol. In order to form the porous nanostructured WO3 thin film Pluronic F127 was added to the solution. The sol-gel 
solution was deposited by spin coating on micro-hotplates containing interdigital platinum electrodes on top to measure the 
sensing layer conductivity. The porous tungsten oxide films were sensitized with ~20 nm platinum nanoparticles. Sensor 
responses of pure and sensitized porous WO3 were measured and their responses for 100 ppm H2S in synthetic air were compared 
in the 140-260°C operation temperature range. The presence of platinum nanoparticles significantly increased the sensitivity for 
H2S gas. Test results of different operating temperatures were investigated in terms of sensitivity, stability and response time. 
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1. Introduction 

Semiconductor metal-oxide (SMO) thin films are among the most intensively investigated materials for gas 
sensing devices. The best SMO gas sensors exhibit quick sensing response, simple implementation, low 
manufacturing cost and have stable chemical and thermal properties over extended period. A large variety of 
deposition methods has been proposed to prepare thin films, such as spray pyrolysis, physical vapor deposition, 
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pulsed laser deposition, sol-gel technique, etc [1]. As the thickness of space charge layer at the crystal surfaces plays 
crucial role in the nano-porous material, these layers are more sensitive than the compact grain structured thin films. 
Moreover, the high surface-to-volume ratio enhances the sensing area and the gas easily diffuses through the surface 
into the bulk. In contrary, the gas can not diffuse in the compact grain structured materials. It is well-known that 
addition of nano-sized catalyst, such as noble metals typically enhances the gas sensitivity of the thin layer. In this 
work we prepared non-doped and platinum sensitized mesoporous WO3 thin films by sol-gel technique and 
investigated the effect of Pt on gas sensing properties. 

2. Experimental 

2.1. Mesoporous WO3 thin film 

The WO3 thin films were synthesized by sol-gel technique. Different amount of Pluronic F127 block copolymer 
were dissolved in 10 ml analytical grade ethanol. 1g tungsten hexachloride (WCl6) powder was added to the solution 
and stirred for 1h, followed by ageing for another 24h at room temperature [2]. The WO3 sol was transferred onto 
the surface of the micro-hotplates by spin-coating technique (2000 rppm). Combined with lift-off technique, sensing 
layers of 75 μm diameter and 150 nm thickness were formed on the top of the hotplate. Applying 5 °C/min ramp up 
heating the sensors were annealed at 300°C, 400°C and 500°C in air for 90 minutes to form the final mesoporous 
structured WO3 layers (Fig. 1a.). Finally, the chips were exposed to O2 plasma treatment (P=400 W, t=5 min) to 
remove the residues of solvent and all organic ligands. 

2.2. Platinum nanoparticles sensitized WO3 thin film 

3.6 ml of a 0.2 M solution of chloroplatinic acid hexahydrate was added to 46.4 ml of boiling distilled water. 
After 1 min, 1.1 ml of 1 M sodium citrate solution was added, then 0.55 ml freshly prepared sodium borohydrate 
(0.08 M) solution containing 1 M sodium citrate was quickly injected. After 10 min the product was cooled down to 
room temperature. These nano-particles were used as seeds to grow the larger (~20 nm) particles. 1 ml of the 
platinum seed solution was dissolved in 29 ml distilled water at room temperature and mixed with 0.045 ml of a 0.4 
M chloroplatinic acid hexahydrate. This solution was mixed with 0.5 ml 1 M sodium citrate and 1.25 M L-ascorbic 
acid. Under stirring, the temperature was slowly increased to the boiling point (~10 °C/min) [3].  
The synthesized platinum (~20nm) nano-particles were dropped onto the above described WO3 sensing layer onto 
the middle of the membrane. Finally, the sensors were annealed at 300°C for 15 minutes and exposed to O2 plasma 
treatment (P=400 W, t=5 min) to remove the solvent and to form separated platinum nanoparticles on the WO3 films  
(Fig. 1b,c). 
 

3. Results 

The micro-sensor is built on a sandwich structured, non-perforated membrane with embedded Pt heater and Pt 
interdigitated electrodes on top. The comb-like Pt electrodes serve for measuring the resistance of the sensing layer. 
The membrane was released by deep reactive ion etching of Si underneath. The Pt filament and the Pt interdigitated 
electrodes were positioned in the middle of the membrane. 
The obtained WO3 thin layers have different porosities due to the different concentrations of the F127 surfactant 
molecule. The WO3 films were annealed at different temperature to remove the Pluronic block copolymer to get the 
porous thin layer. In order to prepare WO3 films of the best porosity we optimized these last two parameters (F127 
concentration and annealing temperature). Fig. 1a shows that the highest porosity is provided by solution containing 
1g F127 if annealed 300°C. The WO3 layer looses its integrity and cracks if the annealing temperature exceeds 
300°C.    
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Fig. 1. (a) SEM images of WO3 layers with different porosity and annealing temperature; (b) SEM image of platinum sensitized porous WO3 thin 
film; (c) Image of the gas sensor device. 

 
Sensors were tested for 100 ppm H2S in synthetic air at operating temperature range between 140-260°C. For 100 
ppm H2S the sensitivity of the bare and Pt activated sensors continuously increases with the operation temperature 
(Fig. 2).  

 
 

Fig. 2. (a) Sensors signal of porous WO3 film for 100 ppm H2S at different operating temperatures; (b) Sensor response of Pt nanoparticles doped 

porous WO3 for 100 ppm H2S at different operating temperatures. 

 
 
The sensitivity of the platinum treated WO3 sensor is significantly higher. In this case the effect of platinum nano-
particles is obvious: the catalyst sensitized sensors deliver approximately 4 times higher response at 260°C as 
compared with the non-doped reference (Fig. 3). The other positive effect of the noble metal particles is definite 
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when envisaging the response time: the ca. 200 sec of the non-doped material is reduced to around 30-40 sec for the 
doped layer and provides reliable signal. However, less significant difference was found for the recovery times. The 
60 sec long recovery of the bare mesoporous WO3 was slightly reduced to approximately 30 sec for the Pt doped 
sensor. 
 

 

Fig. 3. Sensitivity of pure and platinum activated porous WO3 layers. Measured in 100 ppm H2S gas at different temperatures. 

4. Conclusion 

The performance of non-doped and platinum sensitized WO3 thin film sensors were tested for 100 ppm H2S 
response in synthetic air in the operating temperature range of 140-260°C. Platinum nano-particles were added to 
the sol-gel synthesized mesoporous WO3 thin film to form the sensing layers. Pt doped sensors exhibit four times 
higher sensitivity and quicker response/recovery time for H2S. Moreover, the sol-gel formed sensing layers exhibit 
better reproducibility. The effect of humidity as well as detection of NOx and NH3 will be the subject of further 
investigations. 

Acknowledgements 

The assistance of Mr. Levente Illés with SEM characterization is greatly acknowledged. This work was supported 
by the Hungarian National Development Agency TÉT_10-1-2011-0305.  

References 

[1] Patil A V, Dighavkar C G, Borse R Y, NO2 Gas sensing properties of screen printed ZnO thick films, Sensors & Transducers Journal, 101 
(2009) 96–103. 

[2] W. Cheng, E. Baudrin, B. Dunn and J. I. Zink, Synthesis and electrochromic properties of  mesoporous tungsten oxide, J. Mater. Chem., 11 
(2001) 92-97. 

[3] N. C. Bigall, T. Hartling,  M. Klose, P. Simon, L. M. Eng, A. Eychmüller, Monodisperse platinum nanospheres with adjustable diameters 
from 10 to 100 nm: Synthesis and distinct optical properties, Nano Lett. 8 (2008) 4588-4592. 



Vol:.(1234567890)

J Mater Sci: Mater Electron (2017) 28:17148–17155
DOI 10.1007/s10854-017-7642-7

1 3

Nano-structured  WO3 layers sensitized with ALD Pt for quick 
detection of  H2S

Máté Takács1,2 · Csaba Dücső1 · Andrea Edit Pap1 

Received: 6 June 2017 / Accepted: 2 August 2017 / Published online: 4 August 2017 
© Springer Science+Business Media, LLC 2017

crystallites. Consequently, nano-structured  TiO2 [1, 2], 
ZnO [3],  SnO2 [4, 5] and  WO3 [6, 7] sensing layers show 
enhanced capability to detect environmentally hazardous 
gases with higher sensitivity, quicker response-recovery 
time, and often at lower operating temperatures.

The preparation of inorganic meso- and macro-porous 
[8] metal-oxides and nano-composites [9] has attracted 
considerable attention because of their attractive properties 
in catalysis [10, 11], electro- and photochromic applica-
tions [12, 13] and sensors [1, 4, 14]. Moreover, the sensitiv-
ity and selectivity of  MOx gas sensors can be improved by 
the catalytic effect of additional platinum, gold and palla-
dium nano-particles [4, 15–17].

Tungsten oxide films of various phases, grain size, thick-
ness and porosity can be formed by several methods, e.g. 
by reactive evaporation [18], reactive sputtering [19] and 
pulsed laser deposition [20], by sono-chemical method 
[21], chemical vapor deposition [22], sol–gel technique 
[23, 24] or electrochemical oxidation (anodization) of W 
layers [25, 26].

The efficient use of precious catalytic metals is crucial 
for many applications. Several methods have been reported 
to create sensors of superior characteristics by doping the 
sensing layers with Pt [27–29]. Nevertheless, the inherent 
self-limiting properties of atomic layer deposition tech-
nique is among the best methods to form ultrathin and con-
formal layers on high aspect ratio porous substrates [30, 
31].

When extreme thin (a few nm) film is targeted to form 
on porous surface one must consider the growing mecha-
nisms, i.e. the layer growing process is ruled by the nuclea-
tion phase. Thereby, no contiguous Pt layer is formed and 
separated nano-particles are grown during the first 10–30 
deposition cycles. This phenomenon is often described 
as island-like growth, which is attributed to the poor 

Abstract WO3 nano-structured layers on top of micro-
hotplates were formed by sol–gel deposition technique and 
electrochemical anodic etching of thin tungsten layers. Both 
types of gas sensing layers were activated by drop coated Pt 
nano-particles and alternatively, by atomic layer deposited 
(ALD) Pt. Due to the limited number of ALD cycles the Pt 
layer is not a contiguous but composed of uniformly dis-
tributed nano-particles of 2–3 nm size. Devices were char-
acterized by their responses for exposure of  H2S and  NH3. 
Investigation of sensitivity, selectivity and device dynamics 
revealed that the ALD sensitized, electrochemically formed 
porous  WO3 layer is suitable for quick detection of  H2S.

1 Introduction

The large surface and characteristic crystal size make the 
nano-structured materials good candidates for gas detection 
as the signal transduction is based on the strong interac-
tions between the chemisorbed gas molecules and the solid 
phase. The most frequently exploited effect in gas sensing 
is the conductivity change of metal-oxide semiconductors 
 (MOx) governed by the chemisorption of gases. The resist-
ance of the  MOx layer is determined by the modification 
of the potential barrier heights between crystallites and the 
thickness variation of the depletion layer in the individual 
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wettability of Pt caused by the difference in surface energy 
between platinum and metal oxide substrate. When Pt 
nucleates on the oxide surface, the nano-particles initially 
tend to minimize their surface area to lower the surface 
energy [32, 33]. A contiguous Pt ALD film is achieved by 
increased number of ALD cycles after the initial aggrega-
tion of Pt nano-particles. Nevertheless, the initially island-
like growth is ideal for sensitizing metal oxide layers via 
the spill-over effect [16].

The aim of the present work is to integrate a porous 
tungsten-oxide layer in a micro-hotplate structure and sen-
sitize with Pt nano-particles for selective detection of toxic 
gases. Alternative processes were elaborated both for the 
formation of porous  WO3 layers and for Pt deposition. The 
performance of sensor structures was compared in terms of 
sensitivity, dynamics and selectivity for  H2S and  NH3.

2  Experimental

2.1  Membrane structure

Full membrane type micro-hotplates were constructed from 
a multilayer structure to reduce the mechanical stress and 
withstand the long term operation at elevated tempera-
tures [34]. 180  nm  Si3N4 layer was deposited on 200  nm 
thick thermally grown  SiO2 and covered with an additional 
100 nm CVD  SiO2. The heater filament and contact wiring 
were formed by lift-off patterning of DC magnetron sput-
tered  TiOx adhesion layer and Pt of 25 and 300 nm thick-
nesses, respectively. Finally, 300 nm CVD  SiO2 layer was 
deposited on the top of the hotplate to electrically isolate 
the heater from the subsequently deposited  WO3 layer and 
the interdigital electrodes. In order to stabilize the resist-
ance of the embedded filament the wafer was annealed in 
 N2 at 900  °C for 30 min. In the next steps the gas sensi-
tive layers and the resistance measuring electrodes were 
formed, and finally, the 400  μm diameter circular mem-
brane was released by a back side DRIE etching (Fig. 1).

2.2  Electrochemical formation of mesoporous tungsten 
oxide

220 nm thick tungsten layers were evaporated and selec-
tively anodised on top of the heated surface using a dou-
ble layer masking of silicon-dioxide/photoresist. The 
constant voltage (55  V) electrochemical etching process 
was performed in 0.3 mol/l (COOH)2 electrolyte to form 
perpendicular pores with a characteristic diameter of 
50–60  nm. Sensing layers of 150  µm diameter area and 
200–220  nm thickness were patterned by lift-off tech-
nique. Following a careful cleaning step the porous tung-
sten-oxide was exposed to a 400 °C oxidation in synthetic 

air for 60  min to accomplish the oxidation of tungsten. 
Finally, interdigital gold electrodes were deposited on top 
of the porous  WO3 to measure the conductivity of sens-
ing layers (Fig. 1a).

2.3  Preparation of mesoporous tungsten oxide by sol–
gel method

Different amount of Pluronic F127 block copolymer were 
dissolved in 10 ml analytical grade ethanol. 1 g tungsten 
hexachloride  (WCl6) powder was added to the solution 
and stirred for 1 h, followed by ageing for another 24 h at 
room temperature. Micro-hotplates with interdigital plati-
num electrodes on top were covered with the  WO3 sol by 
spin-coating technique (2000 rpm). The 150 µm diameter 
and 150–180  nm thick sensing layers were patterned by 
lift off technique. Finally, the structure was heated up to 
300  °C applying 5  °C/min ramp up and annealed in air 
for 90 min to form the final form of the mesoporous  WO3 
layer.

2.4  Sensitizing mesoporous  WO3 thin films with droplet 
deposited platinum nano-particles

Platinum nanoparticles were synthesized by growth tech-
nique according to Takács e al. [29]. Solution contain-
ing 1  nM of ~20  nm nano-particles was dropped onto 
the above described porous  WO3 layers (Fig.  2) of each 
individual chips. The sensors were annealed at 300  °C 
in air for 15  min and exposed to  O2 plasma treatment 
(P = 400  W, t = 5  min) to remove solvent and anchor Pt 
nano-particles.

Fig. 1  Micro-hotplates with electrochemically formed (a) and sol–
gel deposited (b) porous  WO3 gas sensitive layers
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2.5  Sensitizing mesoporous  WO3 thin films with ALD 
platinum

The two types of porous  WO3 samples were also sensi-
tized with Pt by thermal ALD in a Picosun SUNALETM 
R-100 type reactor using methyl-cyclopentadienyl trimeth-
ylplatinum (MeCpPtMe3) and water precursors. The plati-
num precursor source was kept at 130 °C. The carrier gas 
and purging medium was 5N purity nitrogen. The pressure 
in the chamber was set to 10  mbar and the substrate was 
kept at 300 °C during deposition. Considering the porous 
structures of this characteristic dimensions extended pulses 
are necessary to leave the precursors and the by-products 
enough time to diffuse through the pores and to ensure 
uniform coverage along the total depth. Thereby, both the 
platinum and oxygen pulses were extended to 1 s, and the 
purging times to 15 s. The 30 cycle long deposition process 
provides nominally 2.5 nm thick Pt, however, according to 
the description above, separated nano-crystals are formed 
(Fig. 3). The presence of Pt was confirmed by EDS analy-
sis using JSM-25S-III SEM equipped with Röntec Si(Li) 
detector. 5 keV e-beam was used during analysis in order to 
limit the excitation depth in the  WO3 layer.

The laterally selective deposition was achieved by lift-
off technique using selectively dissolvable Al masking 
layer. Note, that the formation of separated Pt crystals is a 
prerequisite of the lift-off process.

2.6  Functional tests

Sensor chips were mounted on TO8 headers and the 
responses for  H2S and  NH3 gases between 1 and 100 ppm 
concentrations were measured in a dedicated flow-through 
type test chamber. Due to the small volume (10  cm3) of 
the chamber and the MFC controlled gas composition the 
dynamics of the sensors could also be evaluated. Meas-
urements were carried out in synthetic air using current 

control mode heating of the micro-hotplates and calculat-
ing the temperature from the resistance of the Pt filament. 
Operation temperature range investigated was between 140 
and 350 °C.

3  Results and discussion

3.1  Responses for  NH3 and  H2S

The responses of different  WO3 structures for exposure 
of  H2S and  NH3 are given by Figs.  4 and 5, respectively. 
The two types of nano-structured  WO3 layers were tested 
in intact and sensitized forms as well. The effect of drop 
deposited, ~20 nm diameter Pt nano-particles and the nom-
inally 2.5 nm thick ALD Pt was investigated.

Figures 4a, c, and 5a, c summarize the effect of the oper-
ation temperature in the range of 140–350 °C.

A linear relationship between response and temperature 
was found for both gases, regardless the nano-structure 
form of  WO3 or gas exposure. No characteristic difference 
is seen among the electrochemically formed  WO3 (Figs. 4a, 
5a), whereas the sol–gel layer shows slightly better sensi-
tivity for  H2S (Fig. 4c vs. Fig. 5c). Its signal is five times 
higher over 200  °C, but both structures have a negligible 
response below 2 for  NH3.

Sensitizing  WO3 layers leads to significant differences 
in response (Figs. 4, 5) and dynamics (Figs. 7, 8). Pt dop-
ing increases the sensitivity of both structures, but the ALD 
method gives approximately three times higher response 
than the corresponding structures doped with drop coating 
technique. A significant difference is that the Pt activated 
sensors are much more sensitive for  H2S than for  NH3. The 
typical responses are 5–7 times higher for  H2S, indicating 
the possible application for hydrogen-sulphide detection. 
The overall chemical reactions of the two gases can be 
described by Eqs. (1) and (2):

Fig. 2  Droplet deposited Pt 
nano-particles on electrochemi-
cally (a) and sol–gel formed (b) 
mesoporous  WO3 layers (SEM 
views). White spots represent 
the Pt nano-particles (some of 
them are indicated with red 
circles). (Color figure online)
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The chemisorption of  H2S provides twice more elec-
trons than  NH3, thereby the sensitivity for  H2S must be 
higher.

Selecting among the four structures, i.e. the alternatively 
doped sol–gel and the electrochemically formed  WO3, one 
can conclude that the best performance is given by the elec-
trochemically formed porous  WO3 sensitized with ALD Pt. 
This structure provides the highest response for  H2S and 
also the highest selectivity for  H2S over  NH3 (~6x).

Calculation of activation energies are given by plots in 
Fig. 6 for all structures and gases investigated.

(1)H2S(gas) + 3O−

(chemisorbed)
→ H2O(gas) + SO2(gas) + 3e−

(2)2NH3(gas) + 3O−

(chemisorbed)
→ 3H2O(gas) + N2(gas) + 3e−

For easier comparison the activation energies of all 
structures are also listed in Table  1, both for  H2S and 
 NH3. The figures clearly show that:

• the electrochemically formed  WO3 devices exhibit 
lower activation energies compared to the correspond-
ing sol–gel structures

• besides the obvious catalytic effect of Pt, the ALD Pt 
provides the lowest activation energy,

• the activation energy is lower for  H2S than for  NH3 for 
all structures.

Fig. 3  Cross sections and EDS spectra of the electrochemically (a, 
c) and sol–gel formed (b, d) porous  WO3 layers doped with ALD Pt 
(TEM views). Some of the Pt particles are marked with red circles. 
The EDS spectra (c, d) show the presence of Pt, however due to the 

small quantity, only qualitative proofs were found. Gold lines seen in 
spectra (c) is from the resistance measuring electrode on the top of 
the electrochemically formed  WO3. (Color figure online)
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3.2  Dynamics

Pulsed type exposure to  H2S and  NH3 (Figs.  7, 8) was 
applied to analyse the response and recovery dynamics 
of the four structures. Detailed investigation revealed the 
superior performance of the electrochemically formed and 
ALD activated structure for detection of  H2S.

Comparing the response transients, the anodized, ALD 
activated sensing layer uniquely exhibits quick response 
and recovery (Fig. 7b) by showing <15 s to reach  t90 and 
also the 110% of the base line, whereas all the other struc-
tures are too slow by their 100–300 s characteristic times. 
We think that both the pore size and the aspect ratio (pore 
depth/pore diameter) play essential role in kinetics. The 
limited diffusion rate of gases in the sol–gel nano-porous 
layer heavily affects the kinetics, whereas the perpendicu-
lar mesoporous  WO3 formed by anodization is more open 
and permeable. This assumption is confirmed by the per-
formance of samples presented in Fig.  7b. The 20  nm Pt 
particles multiply the response time by forming diffusion 
barrier bottlenecks in the meso-pores.

The quick and drift-less response makes the selected 
sensor uniquely stabile among the structures investigated 

and also among the majority of conductivity type sensors 
have been reported so far.

4  Conclusions

Nano-structured  WO3 gas sensing layers were formed by 
sol–gel technique and electrochemical etching of tungsten 
thin film. Both techniques were integrated in a standard 
micro-hotplate fabrication process.  WO3 films were sen-
sitized by drop coated Pt nano-particles and ALD Pt of 
a nominally 2.5 nm thickness. XTEM images reveal that 
the ALD Pt is non-contiguous, but the 2–3  nm crystals 
uniformly distributed in the nano-structures along the full 
depth. Device characterization shows that both the  WO3 
structure and the sensitizing technique plays role in sen-
sor performance. Combination of ALD doping process 
with electrochemically formed  WO3 layer is far the best 
in terms of response and recovery dynamics. Moreover, 
the ALD technique is well controllable, and easy to inte-
grate in wafer processing. With reference to our previous 
studies [29], we conclude that the sensor performance 

Fig. 4  Responses of the electrochemically formed (a, b) and sol–gel deposited (c, d) layers for  H2S exposure. Signals on 100 ppm  H2S of non-
doped  WO3 layers and their sensitized forms versus operation temperature (a, c) and gas concentrations at 220 °C (b, d)
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Fig. 5  Responses of the elec-
trochemically formed (a, b) and 
sol–gel deposited (c, d) layers 
for  NH3. Signals on 100 ppm 
 NH3 of non-doped  WO3 layers 
their sensitized versions in the 
function of operation tempera-
ture (a, c) and gas concentra-
tions at 260 °C (b, d)

Fig. 6  Plots to calculate activation energies for  H2S (a, c) and  NH3 (b, d) sensing
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can be further improved by ALD formed gold nano-par-
ticles for selective and quick detection of  H2S in the ppb-
ppm range.
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