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Abstract 
 Tin dioxide )SnO2) nano particles were successfully prepared by modified liquid phase 

deposition )LPD( and controlled by modulating the )pH( value. The structural and morphological 
properties of the particles were characterized by X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning 
electron microscope )FE-SEM(. )XRD( patterns show that all the prepared samples have high purity. 
)FE-SEM( micrographs show that the obtained materials are nano-size materials. It was found that 
the size and distribution of the particles depends on the )pH( value of the reaction media where the 
particle distribution improves with )pH( value increasing. The growth mechanism of )SnO2(nano 
particles depended on the influence of the reactants was explained in this study. Moreover, studies 
on the performance of )SnO2( nanoparticles as sensing material have shown high sensitivity toward 
)200( ppm of ethanol vapor up to )123%( at )400(°C.
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اخلالصة
تم حتضري جزيئات ثاين أوكسيد القصدير )SnO2( بطريقة ترسيب احلالة السائلة املعدلة )LPD ( والسيطرة عىل حجمها بواسطة 

  )XRD(السينية األشعة  حيود  دراسة  طريق  عن  للجسيامت  واملورفولوجية   الرتكيبية  اخلواص  درست  الوسط.  بحامضية  التحكم 

واملجهر اإللكرتوين املاسح )FE-SEM(. تظهر دراسات نمط حيود األشعة السينية إن مجيع العينات ذات درجة نقاوة عالية. تبني 

نتائج )FE-SEM(  أن املواد التي تم احلصول عليها هي مواد نانوية احلجم. ان حجم وتوزيع اجلسيامت يعتمد عىل حامضية الوسط 

استنتجت ميكانيكية تشكل جسيامت )SnO2( النانوية عىل   .  )pH( حيث يتحسن توزيع اجلسيامت بازدياد قيمة الرقم اهليدروجيني

أساس فاعلية املواد الداخلة يف التفاعل. عالوة عىل ذلك، فقد اجريت دراسات عن اداء جسيامت )SnO2( املحرضة خمتربيا للتحسس 

.)400( °C  بوجود بخار اإليثانول وقد ابدت حساسية عالية تصل اىل)%123( بدرجه حرارة

الكلامت املفتاحية
طريقة ترسيب احلالة السائلة، ثاين اوكسيد القصدير، متحسس الغاز،  بخار االيثانول.
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 1. املقدمة 
ذات  لكوهنا  وذلك  املعادن  بأكاسيد  الباحثون  إهتم 
االستخدامات  متعددة  مواد  لتكون  تؤهلها  مميزه  مواصفات 
استخدماها  و   ،[1] الشمسية  اخلاليا  صناعة  يف  كدخوهلا 
الكريستال  شاشات  ويف   ،[2] شفافة  كهربائية  كأجزاء 
 ،[3] للشحن  القابلة  الليثيوم  وبطاريات   ،)LCD( السائل 
وكمحفزات ضوئية [4]، و يف تنقية املياه، ويف البرصيات الال 
خطية وأجهزة االستشعار بالغازات [5] وغريها.يعزى ذلك 
انواع  عىل  الرتسيب  سهولة  و  التصنيع  تكلفة  انخفاض  إىل 
اوكسيد  ثاين  املعادن يربز  بينأكاسيد  الركائز. من  متعددة من 
أجهزة  املستخدمة يف  املواد  أكثر  القصدير)SnO2( وهو من 
البيئي  البسيط، استقراره  بالغازات بسبب تركيبه  االستشعار 
[6]، وكونه عديم االنحاللية باملاء، وان توصيليته الكهربائية 
ناجتة عن وجود عيوب بلورية نقطية مما يسهل التحكم هبذه 
أوالتشكيل.  التشويب  بمستوى  التحكم  اخلاصية عن طريق 
N نوع   املوصالت   اشباه  من  بانه   )SnO2( يتميز  كذلك 

عىل  عالوة   .)3.6(  eV مقدارها  مبارشة  طاقة  وبفجوة 
الكهربائية،  منها  اخرى  مميزة  بخصائص  يتمتع  فانه  ذلك 
الضوئية، واملغناطيسية فضال عن انه مادة ذات ثباتية كيميائية 
االهتامم  من  املزيد  توجيه  تم  حديثًا   .[7] عالية  ميكانيكية  و 
لتحضريمادة  )SnO2( بحجم النانو و بمساحة سطحية كبرية 

وهو أمر رضوري لتحسني األداء.
أكاسيد  لتحضري  الكيميائية  الطرق  من  العديد  هنالك 
طريقة  الطرق  هذه  بني  من  كبرية.  سطحية  بمساحة  املعادن 
املزايا  من  بالعديد  تتميز  والتي   )sol-gel( الصول-جل 
الطريقة  هبذه  املحرضة  املعادن  اكاسيد  جتميع  عملية  ولكن 
لتحسني  التحضري  بعد  التلدين  اىل  حتتاج  لكوهنا  صعبهة 
فان  عامة  بصورة   .[8] املحرضة  املواد  ونقاء  االستقرار 
حجم  متوسط  يف  زيادة  إىل  تؤدي  احلرارية  املعاجلات 
احلبيبات، وعدم جتانس انتشار وتوزيع احلبيبات، والتغريات 

يف الطور. وبصورة خاصة فان التلدين جيعل مهمة احلصول 
القصدير  انصهار  بسبب درجه  القصدير صعبة  اوكسيد  عىل 
القصدير  أوكسيد  ثاين  حتضري  تم  البحث  هذا  يف  املنخفضة. 
حيث   )LPD( السائلة  احلالة  يف  الرتسيب  بطريقة  النانوية 
التجربة  إجراءات  منها  املزايا  من  بالعديد  الطريقة  تتميزهذه 
بسيطة وهي غري مكلفة وال حتتاج اىل اجهزة معقدة، وكذلك 
فان إعداد  التحضري باالضافة لذلك  انخفاض درجة حرارة 
اغشية ثاين أوكسيد القصدير الرقيقة باستخدام هذه الطريقة 
ال حتتاج اىل تلدين. عالوة عىل ذلك فان من السامت البارزة 
االخرى هلذه العملية هو امكانية توظيف العوامل الكيميائية 

املساعدة للحصول عىل املورفولوجي املطلوب.

2. طريقة التحضري
لتحضري ثاين اوكســيد القصدير يتــم التحكم بدرجة 
احلامضيــة التجريبيــة )pH( وكــام ســيوضح الحقًا. تم 
تثبيــت الرتكيــز و زمــن التفاعل ودرجة حــرارة املحيط 
عىل حد ســواء جلميع العينات من أجل حتسني الرتكيب 
تشــكيل  عــن  واضحــة  معلومــات  عــىل  وللحصــول 
ثــاين أوكســيد القصديــر. لتحضــري  )SnO2( جهــزت 
املــواد الكيميائية املســتخدمة مــن رشكة ســيكام للمواد 
الكيميائيــة بنقاوة عالية  )%99.9( بحيث اســتخدمت 
دون أي عمليــات تنقيــة أخــرى. متت عمليــة التحضري 
عــىل النحــو التايل: اوالً تــم حتضري املحلــول املائي لكل 
من املواد املســتخدمة يف التفاعل بمســاعدة احلامم املائي 
للموجات فوق الصوتيــة )ultrasonic bath(  وذلك 
الذابــة املواد كليًا يف املاء.  إســتخدم  ml   )10( من املاء 
املنزوع األيونــات )DI water(  لتحضرياملحلول املائي 
املائيــة )SnCl4.5H2O ( برتكيــز  القصديــر  لكلوريــد 
 Trisodium citrate( كذلــك تــم حــل .)0.05(M
Na3C6H5O7( يف ml)10( مــن املاء منــزوع األيونات 
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للحصــول عىل تركيز M)0.05(. يضاف املحلول املائي 
بشــكل   Na3C6H5O7Trisodium citrateمــن
نقــاط وتقاس حامضية الوســط حتى يتــم احلصول عىل 
 )S1(احلامضيــة املطلوبة.  حرضت ثالث عينات االوىل
ضمن وسط حاميض pH=5 والعينة )  pH=8 ،)S2 اما 
العينة S3 حرضت ضمن وســط قاعدي pH=11 . تليه 

 NaBH4  0.1(من بورهيدريــد الصوديوم(  M إضافــة
الــى املحلــول الســابق ثم خلطــت  املواد مــع التحريك 

املغناطييس القــوي magnetic stirrer . ترتك العينات 
يف املحاليــل بدرجــة حــرارة الغرفة ملدة )3( ســاعات. 

وبعدها تزال وتغسل باملاء املنزوع االيونات وجتفف. 
تــم اختبارالرتكيــب البلــوري لثــاين أوكســيد القصدير 
باســتخدام تقنية حيود األشعة الســينية . )XRD(  استخدم 
يف هــذا العمل جهــازBruker D8 Discover   باســتخدام 
 .Cu-Kα radiation )λ= 1.5406 Ǻ( إشــعاع النحــاس
وقــد تــم التحقيــق يف األشــكال املورفولوجية لعينــات ثاين 
أوكســيد القصديــر باســتخدام املجهــر اإللكرتوين املاســح              
)FESEM( )SUPRA 55VP(  أجريــت مجيع القياســات 

يف درجة حرارة الغرفة.
تــم قياس خصائص التحســس بالغاز بثبــوت الضغط. اوالً 
ُســخنت مجيع العينات بدرجة حرارة  C° ) 230(  قبل التشــغيل 
)30( دقيقــة. ُدرســت مقاومــة املتحسســات للحصــول  ملــدة 
عــىل معلومات عن درجــة حرارة التشــغيل، احلساســية و زمن 
االســتجابة. كــررت مجيع القياســات عدة مــرات لضامن صحة 
النتائج. إلجياد درجة حرارة التشغيل يمرر بخار االيثانول برتكيز 
ثابــت  عىل ppm )200( و ُتغري درجة احلرارة من C° )230( إىل 
C°)500( بفاصل حراري C°)10(. ثم تقاس مقاومة املتحسس 
عنــد درجات احلرارة املتغرية بوجود بخار االيثانول مرة واخرى 
بوجــود اهلواء النقــي اجلاف.  تم اعتــامد املعادلة التالية حلســاب 

حساسية املتحسس 

 ............... )1(

حيثS  احلساسية ،Ra مقاومة املتحسس يف اهلواء اجلاف 
و Rg مقاومته يف بخار االيثانول. 

يمرر  للغاز  العينات  استجابة  ورسعــة  جــودة  لــدراســة 
)200( يف غرفة االختبار  ppm االيثانول برتكيز معني  بخار 
نفسها  للمدة  النقي  اجلاف  اهلــواء  يمرر  ثم   )30(  min ملدة 
االستجابة  وقــت  وحيسب  مــرات.  ثــالث  العملية  وتكرر 
واالستعادة)response and recovery time(  عىل اساس 
من   )90%( لتحقيق  املتحسس  يستغرقه  الــذي  الوقت  انه 

التغيري الكيل للمقاومة عند دخول الغاز وعند خروجه.  

3. النتائج واملناقشة
تــم حتضري ثاين اوكســيد القصدير و دراســة اعتامد   حجم 
وتوزيــع االجســام النانوية عــىل درجة احلامضيــة التجريبية 

)pH(. ُيظهر نمط )XRD( املبني يف الشكل )1(

.S1 ، S2 ، S3الشكل (1): أنامط حيود األشعة السينية من العينات

ان مجيــع العينــات املحرضة هي ثــاين اوكســيد القصدير 
النقي SnO2. يوضح الشــكل أيضا أقىص شــدة عند الزاوية 
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2Ɵ=26.5°  ذات معامــل ميلر  )110( ويمكن تفســري ذلك 
 The preferred( عــىل انه االجتــاه املفضــل هلــذا املســتوى
orientation( . كذلــك تظهــر يف الشــكل )1( عنــد مقارنة 

نتائج أطياف األشعة السينية جلميع العينات ان هناك قمم قد 
انخفضت و تالشت تدرجييًا مثل القمة املشار اليها بالرمز)*( 
عنــد الزاويــة )°45( والتي تنســب اىل الركيــزة وقد ظهرت 
بســبب عدم تغطيــة الركيزة بامدة العينــة بالكامل حيث تعود 
هذه القمة اىل Si )220(. يف حني ان قمم اخرى ارتفعت مثل 
القمتــني )33.5 و2Ɵ = 26.5(، بازديــاد الرقم اهليدروجيني 
اذ أن انخفاض درجة حامضية الوســط ساعدت عىل إرتفاع 

قمم براك والتي تدل عىل حتسن تبلور املادة. 
تبقى قمم احليود حادة عندما يكون االجهاد strain نفسه 
يف مجيع البلورات، ولكن بصورة عامة هناك تأثري اجهاد عىل 
البلورات. عىل ســبيل املثال، يمكن لبعــض البلورات تكون 
حتت ضغط وغريها حتت التوتر. وهبذا تكون ثوابت الشبيكة 
خمتلفة قليال، لذلك قد تنحرف )تزحف( قمم احليود بشــكل 
طفيف وخاصــة عند قيم)2Ɵ( العالية. ومــن جانب اخر ان 
انتشــار هذا التوتر داخل البلورات يؤدي بالتايل إىل اتساع يف 

قمم احليود . من اجلدول )1( أدناه: 

جدول (1): يبني نتائج االشعة السينية حيث يتضمن قيم زوايا االنعكاس واملسافات البينية بني السطوح العاكسة ومعامالت ميلر واحلجم 
S1،S2،S3  البلوري للعينات

Crystallite  size )nm()hkl(.dstandexp.2Ɵ exp
Sample

6.61103.353.3626.47S1
5.81103.353.3726.45S2
4.51103.353.3926.34S3

نجــد ان احلجم البلــوري )Crystal Size(  قد انكمش 
بازدياد الرقم اهلدروجينــي. وعند مقارنة نتائج  العينات  مع 
  ).dexp( بعضهــا نالحظ ان املســافات البينية املقاســة عمليــًا
للعينتــنيS1    و S2  مقاربة للقيــم النظرية )dstan.(، يف حني 
ان العينــه S3 ذات مســافات بينية أكرب مما هــو عليه يف القيم 
النظرية ويمكــن ان تعزى هذه الزيادة اىل وجود إجهاد شــد 
عــىل البلورة مما ادى حلصــول توتــر )stress( وهذا ما يفرس 
انحراف القمم باجتاه  تناقص )Ɵ 2( وخاصة القمم املوجودة 

عند قيم )2Ɵ( العالية. 
وكمثــال عىل ذلــك القمــة ذات معامالت ميلــر  )211(  
حيث انحرفت من )2Ɵ=  51.7) الى )2Ɵ=51.2( . وهذا 

 )Ɵ( عكسيًا مع )d( يتامشــى مع قانون براك حيث يتناســب
وكام يف املعادلة التالية: 

                            
                                                                     ..............   )2(

 حيــث n عــدد صحيح، λ الطول املوجي، (d( املســافة 
بني املســتويات و )Ɵ( زاوية احليــود. يبدو واضحًا من صور 

املجهر االكرتوين املاسح  ) FE-SEM( يف الشكل )2(.
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.S3 تكبري عايل الدقة للعينة (D) ،S3 (C) ،S2 (B) ،S1 (A) ،SnO2 لعينات FE-SEM الشكل (2): صور

 

A B

C D

ان العينــات ذات شــكل ) nano-coral(. لقد وجد   
انــه يمكن التحكــم بحجم جســيامت ثــاين أوكســيد القصدير 
النانويــة ولوحظت العالقة بني قيمة الرقم اهليدروجيني وحجم 
اجلســيامت. يتضــح من هــذه الصــور ان  توزيع العينــه التي تم 
احلصول عليها بارقام هيدروجينية منخفضة  )وســط حاميض( 
يكــون شــحيحًا وغــري متجانــس الشــكل )2A(، يف حــني ان 
اجلزيئات التي تشكلت عندما اصبحت قيمة الرقم اهليدروجيني 
للمحلــول أعىل من )7( اي انه اصبح وســطًا قاعديًا كانت اكثر 
جتانســًا. يمكن أن نرى أن حجم اجلسيامت قد تناقص مع زيادة 
قيمــة الرقــم اهليدروجينــي. وهكــذا، يمكــن التحكــم بحجم 

اجلسيامت بتعديل قيمة الرقم اهليدروجيني للمحلول. 
يمكن تفســري ذلــك من خالل معرفــة ميكانيكيــة النمو، 
حيث إن أحد املواد املستخدمة يف التفاعل تعمل عىل السيطرة 
عــىل حامضية الوســط واالخــر يتحكم برسعــة التفاعل. ان 

Na3C6H5O7Trisodium citrate املائــي يطلــق  حملــول 
أيــون اهليدروكســيد فتتــم عمليــة التحكــم باحلامضية حيث 
يضــاف للتفاعل حتــى يتم احلصول عــىل احلامضية املطلوبة. 
نتيجة تغري احلامضية فان رسعة التفاعل تتغري حيث ان رسعة 
تفــكك مــادة NaBH4 يف املــاء تعتمــد عىل درجــة حامضية 
الوســط حيث يكون التفاعل رسيعا اذا كان الوســط حامضيًا 
ويكون بطيء اذا كان قاعديًا. عندما يتفكك NaBH4 يف املاء 
ليطلق اهلايدروجني الذي بدوره خيتزل االوكسيجني املوجود. 
تعتمــد مدة  التفاعل عىل عــدة عوامل منها درجة احلامضية و 
درجة احلرارة فمثال التحلل الكامل ملادة NaBH4 يف امليثانول 
يمكن أن يســتغرق ما يقارب )90( دقيقة يف C° )20(. ورغم 
ان زمــن  مكوث العينــة يف املحلول قد ثبرّت اال ان التفاعل قد 
يتوقف ذاتيًا بعد مدة وحســب العوامل سالفة الذكر. لذا فان 
التفاعــل يف حالة العينة S1 يكون رسيعا نظرًا لكون الوســط 
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حامــيض وهلذا كانت العينــة ذات تركيب اقل نقــاوة وتوزيع 
منخفض كام هو واضح من نتائج طيف االشعة السينية شكل 
)1( و صور املجهر االكرتوين شكل )2(. يف حني عند ارتفاع 
قيمة الرقم اهليدروجيني و لكون التفاعل بطيء فيكون الوقت 
كايف لتنمو العينة بشــكل منتظم وتصبح اكثر جتانســًا وبالتايل 
فان كل جســيمة  ستنمو بشكل متجانس و تتخذ موقعها عىل 
الركيزة كــام يف الشــكل )2(. بازدياد انتظــام الرتتيب الذري 
الداخيل فان األشعة السينية املستطارة من املستويات البلورية 
 S3 تتداخل تداخل بناء مما يــؤدي اىل ارتفاع قمم براك للعينة

وكام هو واضح يف الشكل )1(. 
ان درجــة حــرارة التشــغيل هي ســمة أساســية ألجهزة 
التحســس بالغــاز والتــي هلا تأثري كبــري عىل اســتجابة جهاز 
التحســس. يبني الشــكل )3( منحنيــات اســتجابة العينات 
لتغيري)ppm( 200 من بخــار االيثانول ضمن مدى حراري 
مــن درجــة حــرارة C° )230(  إىل C° )500(  مــع فاصــل 

.)10( °Cحراري بمقدار

الشــكل (3): حساسية ثاين أوكســيد القصدير ( العينات S1،S2،S3) لبخار 

االيثانول بداللة درجة حرارة التشغيل عند الرتكيز ppm  (200). تبدي مجيع 

العينات زيادة يف احلساســية بإزدياد درجة احلرارة والوصول 

إىل احلد األقــىص و من ثم اإلنخفاض مع اإلســتمرار بزيادة 
  S1 درجــة حــرارة التشــغيل. أعــىل حساســية تبدهيــا العينة
  S2450( اما العينة( °C عند درجة حرارة )مقدارها )% 29
فكانت اعىل حساسية هلا )%59( بدرجه حرارة C° )430(  يف 
حني العينة S3 فبلغت حساسيتها القصوى )%123( بدرجة 
حرارة تشــغيل مقدارهــا C° )400(. من هــذه النتائج يتبني 
ان العينــةS3  تتميز بافضل اداء وأعىل حساســية واقل درجة 
حــرارة تشــغيل. يمكن ان يعــزى ذلك للرتكيــب املتجانس 
واملســامية العالية هلذه العينة. ان تغري اســتجابة العينات عند 
مرور اهلواء ثــم مرورppm  )200( من بخــار االيثانول اىل 

غرفة االختبارات خالل الزمن يوضح يف الشكل )4(.

وحدة  بداللة   S1،S2،S3 العينات  مقاومة  تغيري  الشكل(4): 

االيثانول  بخار  مــن   (200)   ppm مــرور  وعند  اهلـــواء  يف  الــزمــن 

 نالحــظ ان مجيــع العينــات ذات اســتقرارية عاليه حيث 
تزداد مقاومة العينات بوجود اهلــواء وتنخفض بمرور بخار 

االيثانول. مجيع النتائج أدرجت يف اجلدول )2(.
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S1،S2،S3 جدول (2): يوضح درجة حرارة التشغيل واحلساسية وزمن االستجابة للعينات

Recovery Time

)min(  

Response Time

)min( 

%SOperating Temperature

° )C(

Sample

7.14.229450S1
5.77.259430S2
5.96.4123400S3

باملقارنة مع الدراسات السابقة فان نتائج هذا البحث تعد 
واعدة حيث حصل احد الباحثني عىل اعىل حساسية مقدارها 
)%50( عنــد مــرور     ppm  )200(  مــن بخــار االيثانول 
عــىل عينــات )SnO2 nanorods( بدرجــة حرارة تشــغيل 
 SnO2( 300 ]9[ . ويف بحــث اخــر تنــاول دراســة إداء°C
بدرجــة  االيثانــول  لغــاز  كمتحســس   )nanowhiskers

حــرارة °C )300(  حيــث تــم احلصول عىل أعىل حساســية 
. ]10[  ppm 50مقدارها)23% (عند مرور الغاز برتكيز

4. االستنتاج
تم حتضري SnO2 بإستخدام طريقة ترسيب احلالة السائلة 
)LPD(، ودراســة تأثريحامضيــة الوســط عــىل خصائصــه 
الرتكيبية مثل التشكل، والتوزيع، وبالتايل أثر ذلك عىل األداء 
كمتحســس لبخــار االيثانول. لقد بينــت النتائــج ان توزيع 
وإنتشار اجلسيامت يتحسن بإزدياد الرقم اهليدروجيني. وجد 
أن أعىل حساسية هي )%123( حصل عليها باستخدام العينة 
املحرضة يف وســط قاعــدي )pH =11( . باملقارنــة مع باقي 
العينات املحرضة يف أوســاط ذات قيمة هيدروجينية أقل فان 
هــذه العينة تعمل بدرجة حرارة تشــغيل واطئة. تعزى جودة 
اداء هذه العينة إىل املسامية العالية للعينة باإلضافة اىل املساحة 

السطحية الكبرية باعتبارها عاماًل أساسيًا لتعزيز االداء.
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