
Sinkkioksiditetrapodien synteesi ja karakterisointi

Sinkkioksidi  (ZnO)  on  n-tyypin  puolijohdeseos,  joka  kuuluu  ryhmän  II-IV 
puolijohdemateriaaleihin. Sinkkioksidilla on 3,37 eV:n energia-aukko, jonka johdosta se on mitä 
sopivin materiaali  ultraviolettialueella  toimivien optoelektronisten  laitteiden valmistuksessa.  Sen 
merkittäviä  ominaisuuksia  ovat  muun  muassa  korkea  vahingoimattomuus  ionisoivassa 
säteilytyksessä  ja  energia-aukon  säätäminen  seostamalla  metallien,  kuten  magnesiumin  tai 
kadmiumin kanssa.

Optoelektronisten  ominaisuuksiensa  lisäksi  suurta  huomiota  sinkkioksidi  on  saanut  muun 
muassa  pyro-  ja  pietsosähköisyyteen  sekä  optisesti  läpinäkyviin  johdemateriaaleihin  liittyvissä 
sovelluksissa. Sinkkioksidinanokristallien kokoon ja muotoon liittyvät ominaisuudet ovat erittäin 
tärkeitä sovelluksissa kuten kaasuantureissa, kanavatransistoreissa, liekkiantureissa, UV-antureissa 
ja jopa ohjusten kaasuvanojen havaitsemisessa. Sinkkioksidinanorakenteiden synteesi  suoritetaan 
usein  kemiallisella  faasipinnoitusmenetelmällä,  kuten  CVD:llä  (Chemical  Vapor  Deposition)  ja 
nanohiukkasten kasvua vallitsevat mekanismit ovat joko VS (vapor-solid) tai VLS (vapor-liquid-
solid).

Sinkkioksiditetrapodit  ovat  nimensä mukaisesti  tetrapodien muotoisia  nanohiukkasia.  Niitä 
valmistetaan usein synteettisesti CVD:llä ja VS-kasvulla. Tetrapodien uskotaan kasvavan karkeasi 
tetraedrin muotoisista ytimistä kasvattamalla jalkojaan kerros kerrokselta. VS-kasvumekanismissa 
tetrapodit tuotetaan suoraan kaasufaasista ilman minkäänlaisen katalyytin avustusta. Nanorakenteet 
kasvavat kasvualustalla, kuten suodatinpaperilla.

Sinkkioksidin UV-herkkyys  johtuu sen energia-aukon osumisesta  UV-alueen reunalle  sekä 
hapen adsorptiosta. UV-fotoni generoi elektroni-aukkoparin osuessaan sinkkioksidista valmistetun 
puolijohteen pinnalle. Happimolekyylejä adsorboituu puolijohteen pinnalle ja ne kaappaavat vapaita 
elektroneja  luoden  ehtymäalueita.  Positiiviset  aukot  reagoivat  negatiivisten  happi-ionien  kanssa 
luoden jälleen happea. Kun reaktio jatkuu, syntyy yhä enemmän vapaita elektroneja. Tämä lisää 
puolijohdepinnan johtavuutta, mikä voidaan havaita selkeänä virran kasvuna pinnan yli mitattuna.

Sinkkioksiditetrapodit  syntetisoitiin  pystyvirtausreaktorissa,  joka  koostui  uunin  sisässä 
olleesta kvartsiputkesta,  jonka sisälle vietiin teräksinen höyrystin nanohiukkasten tuottoa varten. 
Höyrystimen päähän asetettiin sinkkijauhetta ja höyrystimen läpi vietiin argonia kuljettajakaasuna. 
Höyrystimen vierestä reaktoriin vietiin ilmaa sinkin hapettamiseksi sinkkioksidiksi.  Sinkkioksidi 
kulkeutui  höyrystimen  päässä  olevasta  aukosta  reaktorin  halki  päätyen  lopulta  lopulta 
suodatinpaperille,  jossa  nanorakenteet  kasvoivat.  Synteesilämpötilaa  säädeltiin  uunin  lämpötilaa 
säätämällä  sekä  säätelemällä  höyrystimen  pystysuuntaista  paikkaa  reaktorissa.  Reaktorin 
lämpötilajakauma oli tiedossa.  

Karakterisoitavat  sinkkioksiditetrapodit  (ZnO-T)  syntetisoitiin  pystyvirtausreaktorissa. 
Tetrapodien  jalat  olivat  muodoltaan  piikikkäitä  tai  sylinterimäisiä  kuusikulmiollisella 
poikkileikkauksella. Aluksi etsittiin matalin lämpötila, joka tuottaa tetrapodeja hallitulla ja tasaisella 
pitoisuudella.  Näissä  olosuhteissa  tuotettiin  tetrapodeja  DMA-kokeisiin  (Differential  Mobility 
Analyzer),  joissa  mitattiin  neutraalien  ja  luonnollisesti  varautuneiden  hiukkasten  pitoisuuksien 
suhdetta. Lopuksi tetrapodeista valmistettiin UV-antureita, joissa jokaisessa oli elektrodeja kolmella 
eri  etäisyydellä  toisistaan.  Kahta  onnistuneinta  anturia  eri  tetrapodipitoisuuksilla  mitattiin  UV-
kokeissa.  Kokeissa  mitattiin  anturien  UV-vastetta  ja  kiinnitettiin  huomiota  antureille  tärkeisiin 
ominaisuuksiin kuten On/Off-suhteeseen, vasteaikaan ja palautumisaikaan.


