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Досліджено стабільність адсорбційно-напівпровідникових сенсорів на основі SnO2 з добавками 
кобальту під час їх довготривалої роботи. Показано, що з часом роботи сенсори не втрачають 
чутливості до Н2 (концентрація 40 ppm) і за чутливістю і стабільністю не поступаються ана-
логічним сенсорам з добавками паладію. Показано, що первинне електротермотренування та 
періодична калібровка сенсора покращує характеристики стабільності сенсорів.  
 
N.P. MAKSYMOVYCH, I.P. MATUSHKO, O.P. RIPKO, N.M. DERKACHENKO THE INVESTIGATION 
OF THE STABILITY OF LONG-TERM WORKING OF THE ADSORPTION SEMICONDUCTOR GAS 
SENSORS BASED ON SNO2 WITH ADDITIONS OF COBALT.- The stability of the adsorption semicon-
ductor sensors based on SnO2 with additions of cobalt during their long-term working was investigated. It 
was shown that the sensors in time do not lose the sensitivity to H2 (concentration          40 ppm) and the 
sensitivity and the stability do not yield to the same sensors with additions of palladium. It was shown 
that the initial electrothermotraining and the periodic calibration of the sensor is improves the characteris-
tics of the stability of the sensors. 
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В наш час Н2 розглядається як ідеальне па-

ливо, тому що воно може бути отримане з різних 
джерел, що є поновлювальними. Перспектива 
використання водневого палива повязана ще й 
з тим, що воно є екологічно чистим для довкіл-
ля, адже продуктами згоряння Н2 є не токсичний 
СО і не СО2, збільшення вмісту котрого поступо-
во, але незворотно, впливає на клімат Землі, а 
лише водяна пара, яка зволожує атмосферу.  

Разом з тим, з урахуванням вибухонебезпеч-
ності Н2, особливого значення набуває розробка 
газоаналітичних приладів та систем, які контро-
люють наявність водню в оточуючій атмосфері 
при його зберіганні, транспортуванні та викорис-
танні [1,2]. 

Відомо, що для контролю за вибухонебезпе-
чними та токсичними газами у повітрі широко 
застосовують адсорбційно-напівпровідникові 
сенсори [3,4]. 

Принцип їх дії базується на зміні електрично-
го опору сенсорів під впливом газу, що аналізу-
ється. Адсорбційно-напівпровідникові сенсори 
мають багато переваг перед іншими, зокрема, 
високу чутливість до газів-відновників, мале 
енергоспоживання, малі масу та габарити. Для 
практичного впровадження таких сенсорів в га-
зоаналітичну техніку безумовною є вимога ста-

більності їх характеристик з часом роботи сен-
сорів. Адже відомо, що параметри сенсорів мо-
жуть поступово змінюватись, більш того, внаслі-
док довготривалої роботи деякі сенсори можуть 
зовсім втрачати свою активність. [5-11]  

Метою даної роботи є дослідження стабіль-
ності характеристик сенсорів на основі SnO2 з 
добавкою Co протягом їх довготривалої роботи. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
На рис. 1 представлений зовнішній вигляд 

сенсора. Сенсор має планарну конструкцію, йо-
го нагрівач (рис.1а) та вимірювальні контакти 
(рис.1б) зроблені з платини та впечені в керамі-
чну плату сенсора. Між вимірювальними контак-
тами впікають адсорбційно-напівпровідниковий 
газочутливий шар (рис.1в).  

Матеріал для газочутливого шару сенсора 
одержували методом співосадження гідроксидів 
стануму та стибію із солянокислих розчинів, взя-
тих у відповідних концентраціях. Солянокислі 
розчини готували із SnCl4·5H2O та SbCl3 кваліфі-
кації “хч”. Для осадження використовували 20%-
ний розчин гідроксиду амонію. Осад гідроксидів 
промивали дистильованою водою не менше 10 
раз, фільтрували на воронці Бюхнера та вису-
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шували в сушильній шафі при температурі 
100°С.  

Далі напівпровідниковий матеріал прожарю-
вали в атмосфері повітря у високотемпературній 
печі GERO (Німеччина) при 1000°С. Після роз-
мелювання в агатовій ступці та просіювання че-
рез сита одержували порошок напівпровідника 
зеленуватого кольору. Газочутливий шар нано-
сили на керамічну плату сенсора додаванням до 
отриманого порошку 3% колоїдного розчину ка-

рбоксиметилцелюлози. Нанесений шар сушили 
та просочували розчином хлориду кобальту. 

 Концентрацію хлориду кобальту варіювали в 
діапазоні 1,6–6,0·10-2М. Після просушування се-
нсор прожарювали в атмосфері повітря у печі за 
спеціальною температурною програмою з кінце-
вою температурою спікання 590оС.  

Вміст кобальту у газочутливому шарі сенсора 
визначали методом атомно-абсорбційної спект-
роскопії. 

 
 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд сенсора а)нагрівач плати; б)вимірювальні контакти плати; в)сенсор з адсорб-
ційно-напівпровідниковим газочутливим шаром.  
 
 

Принцип дії сенсора пов’язаний зі зміною йо-
го електричного опору під дією газу, що аналізу-
ється. Дослідження характеристик сенсорів про-
водили на електричному стенді, схема якого по-
казана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Електрична схема стенду для дослі-
дження параметрів сенсорa: 

1 – вольтметр; 
2 – резистор для реєстрації струму через на-

грівач сенсора; 
3 – блок живлення нагрівача сенсора;  
4 – блок живлення чутливого шару сенсора;  
5 – навантажувальний резистор; 
6 – напівпровідниковий сенсор (6.1 – нагрі-

вач; 6.2 – чутливий шар) 
 

Електричний опір включеного у стенд сенсо-
ра визначали вимірюванням падіння напруги 
(Uн) на навантажувальному резисторі Rн, опір 
якого відомий. Згідно із законом Ома для послі-
довного з’єднання провідників, знаходили опір 

чутливого шару сенсора гR  за формулою:  

н

нсДжн
г U

UUR
R

)( .. 
      (1) 

де ..сджU  – напруга джерела живлення у ла-

нцюзі чутливого шару сенсора, В; нU – напруга 

на навантажувальному резисторі нR , В; нR  – 
опір навантажувального резистора, кОм. 

Мірою чутливості сенсора вважали відно-

шення 0R  до 
2H

R , де 0R  – електричний опір 

сенсора в атмосфері повітря, а 
2H

R – електрич-
ний опір сенсора в присутності 40 ppm водню. 

Дослідження стабільності проводили на 10 
сенсорах оптимального складу протягом 3 міся-
ців їх роботи. На сенсори, які були увімкненими 
щоденно протягом 12 годин, декілька разів на 
день подавали воднево-повітряну суміш з кон-
центрацією 40 ppm Н2. За весь період дослі-
джень на кожний сенсор ця суміш подавалась 
180 разів.  

Оскільки подальше використання сенсора 
передбачалось в якості хроматографічного де-
тектора [12] то при дослідженні стабільності оці-

нювали величину 
ijR , яка дорівнювала різниці 

в 
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між середнім значенням опору i-го сенсора в 
атмосфері повітря та середнім значенням його 
опору в присутності 40 ppm водню в день вимі-
рювання j: 

ij
H

ijij RRR
20    (2) 

Стабільність кожного з сенсорів з часом його 
роботи оцінювали за величиною відносної зміни 
сигналу і-го сенсора в j-ий день його роботи 

(
ijR ), яку розраховували за слідуючою фор-

мулою: 

%100


 ik

ikij
ij

R
RRR ,  (3) 

де 
ikR  – різниця між середнім значенням 

опору сенсора в атмосфері повітря та середнім 
значенням його опору в присутності 40 ppm вод-
ню в перший або, так званий, калібрувальний 

день вимірювання: значення 
ikR  в цей день 

використовували при подальших розрахунках 

величини 
ijR  під час дослідження довготри-

валої роботи сенсора. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

На рис. 1 представлені залежності чутливості 
досліджених сенсорів до 40 ppm водню у повітрі 
від концентрації введеного кобальту при різних 
потужностях нагрівача сенсора.  
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Рис. 3. Залежність чутливості сенсорів від вміс-
ту добавки Со в сенсорному матеріалі при різ-
них потужностях нагрівача сенсора (Вт) 

 
Як бачимо, сенсор з добавкою 0,11 мас. % 

Со є найбільш чутливим серед досліджених. 
При потужності нагрівача 0,4 Вт він має макси-
мальну чутливість до Н2, що дорівнює 7,1. Саме 
для сенсорів такого складу були проведені дос-
лідження їх довготривалої роботи (при потужно-
сті нагрівача 0,4 Вт). 

Відомо, що сенсори, як правило, мають поча-
тковий дрейф їх параметрів, який пов’язаний з 

формуванням стабільної фізико-хімічної струк-
тури свіжого газочутливого шару сенсора, який 
працює в атмосфері повітря та аналізованого 
газу при достатньо високій його температурі (в 
інтервалі 400-500оС) [5, 13]. Досліджувані сенсо-
ри також змінювали свої параметри на початку 
експерименту. Встановлено, що за величиною 

зміни величини 
ijR  на протязі першого місяця 

роботи всі досліджені сенсори розділились на 

дві групи. Два сенсори мали величину 
ijR бі-

льшу ніж 50%, для 8 інших
ijR  становила до 

50%. Як показали дослідження, ці дві групи сен-
сорів забезпечували при подальшій їх роботі 

дещо відмінні дані щодо зміни величини 
ijR . 

Ця величина була меншою для сенсорів, які ма-

ли меншу початкову зміну величини 
ijR  (< 

50%). 
Вважаючи перший місяць роботи сенсорів 

(коли спостерігається найбільша зміна їх пара-
метрів) етапом електротермотренування сенсо-

рів, був проведений розрахунок величини 
ijR  

по відношенню до так званих калібрувальних 
днів, які обирали на початку кожного місяця про-
тягом 3-місячної роботи сенсорів. Крім того, бу-

ли проведені розрахунки величини 
ijR  при 

щотижневій калібровці досліджених сенсорів. 
Результати досліджень приведені на рис.4 на 

прикладі сенсора №129-2, який мав зміну 
ijR  

за перший місяць його роботи більшу, ніж на 
50% (81%) і для сенсора №129-9 – зі зміною 

ijR  до 50% (33 %). 
 

 
Рис. 4. Відносна зміна сигналів 

ijR  сенсорів 
протягом 3-х місяців їх роботи: 1 – 192-2 каліб-
ровка щомісяця; 2 – 192-2 калібровка щотижня; 
3 – 192-9 калібровка щомісяця; 4 – 192-9 каліб-
ровка щотижня 
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Як видно з рис.4 для обох досліджених сен-
сорів проведення калібровки зменшує величину 

ijR  і вона для кожного з сенсорів стає ще ме-
ншою при щотижневій калібровці, що природ-
ньо. Відмінність між цими сенсорами полягає 
тільки в тому, що за абсолютним значенням ве-

личина 
ijR  при довготривалій роботі сенсора 

є більшою для сенсора, який має більшу почат-

кову зміну 
ijR . 

Таким чином, експериментальні дані, одер-
жані для сенсорів на основі диоксиду олова з 
добавками кобальту, отриманих методом співо-
садження, вказують на можливість використання 
їх для високочутливого аналізу водню у повітрі. 
Результати з дослідження стабільності роботи 
таких сенсорів показують, що сенсори не втра-
чають чутливість до Н2 протягом їх довготрива-
лої роботи.  

Експериментально встановлено, що відносно 
значну зміну своїх параметрів сенсори демон-
струють тільки на протязі першого місяця робо-
ти, що свідчить про необхідність їх первинного 
електротермотренування, яке надалі забезпечує 
подальші стабільні характеристики сенсорів. 
Показано, що для зменшення величини віднос-
ної зміни сигналу сенсорів з часом їх довготри-
валої роботи сенсори необхідно періодично ка-
лібрувати. 

Порівняння досліджених сенсорів з сенсора-
ми з добавками паладію, які були розроблені на 
нашій кафедрі раніше, показало, що за чутливіс-
тю сенсори з Со не поступаються сенсорам з Pd 
[14], а дані щодо стабільності, отримані в даній 
роботі, вказують на реальну можливість заміни 
драгметальних сенсорів на практиці. 
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