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چكيده :در این پژوهش ،الیههای نازک نانوساختار  ZnSبه ضخامت  ۱۳0تا  2۱0نانومتر به روش الیهنشانی حمام شیمیایی بر
زیرالیههای شیشهای در دمای ۷0 ͦ Cتهیه شد .در این روش ،به جای آمونیاک از تریاتیلآمین بهعنوان عامل کمپلکس دهنده و
تیواستامید بهعنوان منبع گوگرد استفاده شد .تغییرات غلظت نسبی تیواستامید به  Znو زمان الیهنشانی بر ساختار ،ریختشناسی
سطح ،اندازه نانوذرات ،تراکم دانهبندی ذرات ،ضخامت و ویژگی نوری الیهها با استفاده ازدستگاههای AFM ، FE- SEM ، XRDو
طیفسنجی  UV-Vis.مورد بررسی قرار گرفت .نتایج طیف عبوری UV-Vis.نمونهها نشان داد که مقدارعبور نور از الیهها در ناحیه
مرئی بیش از  %۷0بوده و مقدار شکاف نوار الیهها در حدود  eV 3/4-75/3تخمین زده شد .نتایج  XRDمشخص کرد که الیههای
تهیه شده بخوبی به صورت بلوری درآمده و ساختار مکعبی دارند .تصاویر  FE- SEMنمونهها نشان داد که سطح الیهها بطور
یکنواخت از نانوذرات کروی ریز و متراکم تشکیل شدهاند.
واژگان کليدی :الیههای نازک ،رویسولفید ،نانوبلور ،الیهنشانی حمام شیمیایی ،نیمرسانا.
a.goudarzi@gu.ac.irو goudarzi.alireza@gmail.com

 -1مقدمه
یکی از پرکاربردترین مواد مورد استفاده به عنوان الیه بافری در
سلولهای خورشیدی الیه نازک  CdTe,CuInS2و
) ،Cu(In,Ga)Se2(CIGSالیههای نازک  CdSتهیه شده به
روش حمام شیمیایی یا )(Chemical Bath Deposition
 CBDاست ] .[۱در فرایند ساخت الیههای نازک  CdSبه
روش  CBDدر مقیاس صنعتی برای استفاده بهعنوان الیه بافری
در سلولهای خورشیدی ،مقدار قابل توجهی از فلز سمی  Cdاز
طریق پساب وارد محیط زیست شده که میتواند مشکالت و
آلودگیهای زیستمحیطی فراوانی را ایجاد کند ] .[2از طرف
دیگر باریک بودن انرژی شکاف نوار )(Band Gap Energy
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الیههای نازک  (Eg=2.6eV) CdSسبب کاهش جذب نور در
الیههای جاذب ) (Absorber Layerسلول خورشیدی شده ،در
نتیجه کاهش در بازده سلول خورشیدی اتفاق میافتد .بنابراین
پیدا کردن یک جایگزین مناسب برای الیههای بافری  CdSهم
از نظر زیستمحیطی و هم افزایش بازده سلولهای خورشیدی
بسیار با اهمیت است.
از میان ترکیبات متفاوتی که میتوانند بهعنوان الیه بافری در
سلولهای خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند ZnS ،به عنوان
یک نیمرسانا غیرسمی و با شکاف نوار پهن )(Eg=3.6eV
همچنین ،دارا بودن خواص فیزیکی بینظیری مانند ضریب
شکست باال و جذب نوری پایین در گسترهی طیف مرئی و
فروسرخ میتواند یک جایگزین مناسب برای الیههای بافری
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تاریخ دریافت ۱۳۹8/0۳/۱4 :
تاریخ پذیرش ۱۳۹8/0۹/06 :

 CdSدر سلولهای خورشیدی باشد .به همین دلیل ،پژوهش
وسیعی برای بهینه کردن شرایط تهیه الیههای نازک  ZnSتهیه
شده به روش  CBDدر حال انجام است ].[۳
 ZnSافزون بر استفاده در سلولهای فوتوولتایی ،به طور وسیعی
بهعنوان ماده پایه در لولههای پرتو کاتدی ،دیودهای نشر نور آبی،
پوششهای ضدبازتاب ،فیلترها ،وسایل الکترولومینسانس،
فوتولومینسانس و حسگرهای نوری به کار میرود ].[4
باتاچاریا و همکارانش بازده تبدیل انرژِی  %۱8/5را برای
سلولهای خورشیدی الیه نازک  CIGSبا استفاده از الیههای
بافری  ZnSرا گزارش کردند ].[5

تهیه نانوذرات و بهویژه الیههای نازک نانوساختار متراکم و
همگن ،کنترل عوامل مؤثر بر واکنشهای شیمیایی در محلول
واکنش ،نقش کلیدی در الیهنشانی و کیفیت الیههای نازک دارد،
بنابراین ،در این پژوهش ما اثر تغییرات غلظت نسبی منبع گوگرد
به منبع روی را در زمانهای متفاوت الیهنشانی (که از عوامل
مهم و مؤثر در کنترل فرایند الیهنشانی و کیفیت الیهها
میباشند) را بر ریختشناسی سطح ،ساختار ،ضخامت و خواص
نوری الیهها بررسی کردیم.
 -۲بخش تجربی
 -1-۲مواد شيميایی و ابزار مورد استفاده در تهيهی

روشهای الیهنشانی فیزیکی و شیمیایی متفاوتی ازجمله
الیهنشانی الیه اتمی ]Atomic Layer )ALD( [6
 ،Depositionاسپری پیرولیز ]،spray pyrolysis [۷
الیهنشانی بخار شیمیایی ]Chemical Vapor )CVD( [8
 ،Depositionالیهنشانی بخار فیزیکی (Physical )CVD
 ،[۹] Vapor Depositionاسپاترینگ (کندوپاش)
 ،[۱0] Sputteringالیهنشانی حمام شیمیایی ()CBD
 Chemical Bath Depositionو ...برای ساخت الیههای
نازک  ZnSاستفاده شده است ] .[۱۱در اکثر روشهای فوق ،از
دستگاههای پیچیده ،گران قیمت و دماهای باال برای الیهنشانی
فیلمهای نازک استفاده میشود .از بین روشهای ذکر شده،
الیهنشانی حمام شیمیایی یا  ،CBDبه دلیل سادهتر بودن،
کمهزینهتر بودن و قابلیت انجام آن در دما و فشار محیط و
همچنین قابلیت تهیه الیه در مقیاس وسیع و صنعتی بر
روشهای دیگر مزیت دارد ] .[8در بسیاری از گزارشات منتشر
شده برای تهیه الیههای نازک  ZnSبه روش  CBDاز محلول
آمونیاک که مادهای بسیار سمی ،فرار و آلودهکننده محیط زیست
است و یا از هیدرازین که یکی از عوامل شناخته شده سرطانزا
است ،بهعنوان عـوامل کمپلکسدهنده استفاده شده است
].[۱4-۱2

ریخت شناسی سطح الیههای نازک  ZnSبا استفاده از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدان)(FE-SEM
آزمایشگاه الیههای نازک دانشکده برق دانشگاه تهران مورد
بررسی قرار گرفته است .تعیین ساختار و اندازهی ذرات با استفاده
از پراش پرتو ) X (XRDمدل USA 8D Advance Bruker
دانشگاه دامغان ،دانشکدهی فیزیک انجام شد .آزمون عنصری،
تعیین درصد وزنی و اتمی عناصر موجود در فیلم با استفاده از
)،EDX (Energy Dispersiv X-ray microanalysis
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،تهران انجام شد.

این کار در ادامه پژوهش پیشین ما ،برای تهیه الیههای نازک
 ZnSبه روش  CBDبا استفاده از عامل کمپلکسدهنده
تریاتیلآمین ) (C6H15Nبه جای استفاده از عوامل سمی و
خطرناک آمونیاک و هیدرازین بوده است ] .[۱5از آن جایی که در

طیفهای عبوری الیههای نازک تهیه شده با استفاده از دستگاه
اسپکتروسکوپی  UV-Visاندازهگیری شدند .برای بررسی
ناهمواری سطح الیههای نازک  ZnSتهیه شده از میکروسکوپ
نیروی اتمی ) (AFM) (Atomic Force Microscopyمدل
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الیه نازک نانوبلورهای ZnS

مواد شیمیایی رویاستات ( ،)Zn(CH3COO)2سولفوریک اسید
( ،) H2SO4تریاتیلآمین ( )C6H15Nاز شرکت  Merckو
تیواستامید ( )CH3CSNH2از شرکت  Sigmaخریداری شده و
مورد استفاده قرار گرفت .از اسالیدهای شیشهای تجارتی (به ابعاد
(26 ۱ /2 mm

 )۷6به عنوان زیرالیه استفاده شد.

 -۲-۲دستگاههای استفاده شده برای تعيين
ویژگیهای الیه های نازک ZnS
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 Nanosurf easy Scan 2 Felexساخت سوئیس ،دانشگاه
نوشیروانی بابل استفاده شده است.
 -3-۲شرح آزمایشهای انجام شده
برای بررسی اثر تغییرات نسبی غلظت مولی منبع گوگرد به منبع
روی در زمانهای الیهنشانی  4 ،2و  6ساعت بر ضخامت ،ریخت
شناسی ،ساختار و خواص نوری الیهها 4 ،محلول به صورت زیر
تهیه کردیم :ابتدا در چهار بشر مجزا 6ml ،محلول روی
استات ۱Mرا با ۱2 mlمحلول تری اتیل آمین 0/5 Mمخلوط
میکنیم که منجر به رسوب ژلهای سفید رنگی میشود .برای از
بین بردن این رسوب ،مقدار کمی سولفوریک اسید  ۱Mبه آن
افزوده تا محلول شفافی حاصل شود .سپس ،به ترتیب ،۳0 ،۱5
 45و  60mlمحلول تیواستامید ) 0/8M (TAAرا به محلولهای
تهیه شده فوق بطور مجزا میافزاییم pH .محلولهای بدست
آمده در گستره  5/6-5/5بوده است .سپس ،هریک از محلولهای
فوق را با آب مقطر به حجم  ۱00 mlمیرسانیم.
از محلولهای تهیه شده جهت تهیهی الیههای نازک ZnS

استفاده میکنیم .برای این کار مقدار  ۱00mlاز هر یک از
محلولهای تهیه شده را در ظرف واکنش جداگانهای که در آن 6
اسالید شیشهای به طور عمود قرار داده شده است ،میریزیم.
سپس ،ظرفهای واکنش حاوی اسالیدها را در حمام آب گرم در
دمای  ۷2-۷0قرار میدهیم .اسالیدهای شیشهای را که
الیههای نازک  ZnSبر روی آن تشکیل شدهاند ،پس از مدت
زمانهای  4 ،2و  6ساعت الیهنشانی از محلول شیمیایی بیرون
آورده و با آب مقطر به خوبی شستشو داده و جهت انجام
آزمایشهای کیفی و کمی در دمای محیط خشک میکنیم.
 -۲-4سازوکار واکنش الیهنشانی به روشCBD
در روش  ،CBDدر محلول حمام شیمیایی (محلول واکنش) از
حل کردن نمک روی یونهای  Zn2+و از تجزیه تیواستامید بکار
رفته یونهای  S2-تشکیل میشوند .واکنش بین این دو یون
( Zn2+و  )S2-در مجاورت و سطح زیر الیه منجر به تشکیل الیه
( ZnSواکنش هتروژن) و واکنش بین یونها در محلول منجر به
تشکیل پودر  ZnSمیشود (واکنش هموژن) .به دلیل کوچک
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بودن حاصلضرب یونی  ،(Ksp=10 -14) ZnSواکنش بین
یونهای  Zn2+و  S2-حتی در غلظتهای کم آنها به تشکیل
سریع  ZnSمنجر میشود .تشکیل سریع  ZnSمنجر به افزایش
اندازه ذرات ،کلوخهای شدن و عدم چسبندگی ذرات به زیر الیه
میشود ،پس برای جلوگیری از عوارض ناشی از واکنش سریع
بین یونها یک عامل کمپلکسدهنده به محلول شیمیایی واکنش
افزوده میشود .عامل کمپلکسدهنده با تشکیل یک کمپلکس
قوی با یونهای فلزی  ( ،Zn2+واکنش  )۱غلظت یونهای آزاد
 Zn2+را به شدت کاهش داده و بر اساس اصل لوشاتولیه میزان
آزاد شدن یون  Zn2+در محلول ،مطابق با مقدار مصرف آن پیش
میرود .بنابراین از رشد سریع ذرات  ZnSو تجمع و کلوخهای
شدن آنها جلوگیری میشود ].[۱۱
در این پژوهش ،به جای ماده سمی آمونیاک از تریاتیلآمین به
عنوان یک عامل کمپلکسدهنده با یونهای  Zn2+و از
تیواستامید بهعنوان منبع یونهای  S2-استفاده شده است.
یونهای  Zn2+در حضور تریاتیلآمین کمپلکس
 [Zn(C6H15N)]2+را مطابق واکنش زیر تشکیل میدهند:
( )۱
مطابق واکنش ( )۱یونهای  Zn2+اساساً در محلول واکنش به
صورت کمپلکس  [Zn(C6H15N)]2+وجود دارند که برای
واکنش با یونهای  S2-از تجزیه این کمپلکس مطابق واکنش
زیر آزاد میشوند:
( )2
از تجزیه تیواستامید به  H2Sو سپس ،آبکافت آن مطابق
واکنشهای زیر( ۳تا  ،)5یونهای  S2-به دست میآید:
( )۳
( )4
( )5
یونهای  S2-آزاد شده طی واکنش ( )5و یونهای  Zn2+حاصل
از تجزیه کمپلکس  [Zn(C6H15N)]2+در سطح زیر الیه با
یکدیگر واکنش داده و منجر به تشکیل الیه نازک  ZnSمطابق
واکنش زیر میشود.
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( )6
 -3نتایج و بحث
 -1-3تجزیه و تحليل دادهها
شـکـل ( )۱تـصاویر  FE- SEMالیـههای نـازک  ZnSتهیـه
شـده در مـدت  2سـاعت الیـهنشـانی در نـسبتهای مـولـی
]۳،2،۱= [TAA]/[Zn2+و 4را در دو بزرگنمایی متفاوت را نشان
میدهد (بزرگنمایی سمت راست  ۳0000برابر ،چپ 60000برابر).
الف

ب

ج

د

شکل  :۱تصاویر  FE- SEMالیههای نازک  ZnSتهیه شده در مدت 2
ساعت الیهنشانی در نسبتهای مولی ]  [TAA]/[Zn2+به ترتیب (الف) ،۱
(ب)( ،2ج)  ۳و (د) 4

همانطور که مشاهده میشود ،فیلم  ZnSبه دست آمده بسیار
متراکم ،یکنواخت و خالی از حفره و ترک بوده و اندازه ذرات آنها
در حدود  ۱0 -20nmاست.
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تصاویر  FE- SEMالیههای  ZnSتهیه شده در مدت  2ساعت
در نسبت مولی  ،[TAA]/[Zn2+]=1شکل (-۱الف) ،بیانگر
آنست که مناطق وسیعی از سطح زیر الیه فاقد پوشش بوده و
نانوذرات کروی شکل با قطر تقریبی  50-۱00نانومتر با فواصل
زیاد از یکدیگر در سطح زیر الیه شیشهای پراکنده شدهاند .عدم
پوشش کامل سطح زیرالیه با نانوذرات در نسـبت مولی
 [TAA]/[Zn2+]=1را میتوان به غلظت پایین یونهای  Zn2+و
 S2در محلول حمام شیمیایی نسبت داد .به این معنی که به دلیلغلظت پایین تیواستامید (منبع گوگرد) استفاده شده ،تعداد ذرات
 ZnSتشکیل شده در محلول واکنش برای پوشش دادن تمام
سطح زیر الیه کافی نبوده است .درواقع درغلظتهای پایین ،S2-
چون سرعت واکنش تشکیل نانوذرات  ZnSآهسته است،
هستههای اولیهی  ZnSایجادشده (ذرات اولیه تشکیل شده)
فرصت کافی در اختیار داشته ،به خوبی رشد میکنند و تشکیل
کالسترهای بزرگتری را میدهند .به همین دلیل دانهبندی
الیههای نازک تشکیل شده در حالت ،[TAA]/[Zn2+]=1
(شکل -۱الف) نسبت به سایر نسبتهای مولی ]،[TAA]/[Zn2+
(شکل ،۱ب -د) ،بزرگتر است.
با دقت در تصاویر  FE-SEMبدست آمده از ریخت شناسی سطح
الیههای  ZnSتهیه شده در مدت  2ساعت( ،شکل  ،)۱میتوان
دریافت که به جز در نسبت مولی ( ،[TAA]/[Zn2+]=1شکل
-۱الف) ،سطح تمامی الیههای  ZnSتهیه شده از نانوذرات کروی
شکل بسیار متراکم تشکیل شده است و اندازه نانوذرات از حدود
 60-50نـانومـتر در نسبت مولی ( [TAA]/[Zn2+]=2شـکل
 -۱ب) به حدود  ۱00-۱50نانومتر در نسبت مولی
 [TAA]/[Zn2+]=4افزایش یافته است .افزایش اندازه نانوذرات
با افزایش غلظت تیواستامید (منبع گوگرد) ناشی از افزایش سرعت
واکنش تشکیل  ZnSدر محلول حمام شیمیایی است.
(شکل  ،2الف -د) تصاویر  FE- SEMالیههای نازک ZnS

تهیه شده در مدت  4ساعت در نسبتهای مولی
1،2،3و  [TAA]/[Zn2+]=4را در دو بزرگنمایی متفاوت نشان
میدهد.
با دقت در تصاویر  FE-SEMالیههای نازک  ZnSتهیه شده در
مدت زمانهای  2و  4ساعت الیهنشانی در نسبتهای مولی
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متفاوت ] ( ،[TAA]/[Zn2+شکلهای  ،۱الف-د) و ( ،2الف-د)،
میتوان دریافت که در نسبت  [TAA]/[Zn2+]=2در هر دو
زمان الیهنشانی (2و  4ساعت) الیههای تهیه شده از نظر همگن
بودن اندازه ذرات ،تراکم و یکنواختی سطح بهترین وضعیت را
دارند به طوری که سطح این الیه ها فاقد حفره ،چاله و یا
ترکخوردگی است ،در حالی که در تصاویر  FE-SEMالیههای
تهیه شده در مدت  2ساعت در نسبتهای
( ،[TAA]/[Zn2+]=3,4شکل -۱ج ،د) حفرهها و یا
ترکخوردگیهای کوچکی در برخی از نواحی سطح الیهها دیده
میشوند که البته با افزایش زمان الیهنشانی به  4ساعت( ،شکل
 -2ج ،د)  ،این ترکخوردگیها و حفرهها توسط نانوذرات پر شده
بطوریکه در تصاویر  FE-SEMمربوط به الیههای تهیه شده در
 4ساعت و در همین نسبتهای مولی( ،شکل  -2ج ،د) ،هیچ
گونه ترکخوردگی ویا حفرهای در سطح الیهها دیده نمیشود.

دست آمد ،پس اثر زمان الیهنشانی بر ضخامت ،ریخت شناسی و
توپوگرافی سطح الیههای  ZnSتهیه شده در این نسبت مولی نیز
بررسی شد.
(شکل ،۳الف-ج) تصاویر  FE-SEMالیههای نازک  ZnSتهیه
شده در نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2و در مدت زمانهای
الیهنشانی 4، 2و  6ساعت را نشان میدهد.
الف

ب

الف

ب

ج

ج

شکل  :۳تصاویر  FE-SEMالیههای نازک  ZnSتهیه شده در
نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2در مدت زمانهای الیهنشانی (الف)
( ،2ب) 4و (ج)  6ساعت

د

شکل  :2تصاویر  FE- SEMالیههای نازک  ZnSتهیه
شده در مدت  4ساعت الیهنشانی در نسبتهای مولی
 [TAA]/[Zn2+]=2به ترتیب (الف) ( ،۱ب)( ،2ج)  ۳و (د)
4

از آنجایی که بهترین کیفیت الیههای  ZnSاز نظر یکنواختی
پوشش ،تراکم دانهبندی و فقدان حفره و ترکخوردگی در سطح،
در الیههای تهیه شده در نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2به
85

در تمام زمانهای الیهنشانی انجام شده سطح الیههای به دست
آمده به طور کامل و یکنواخت از نانوذرات کروی شکل بسیار ریز
پوشیده شده است .هر چند با افزایش زمان الیهنشانی تراکم ذرات
تشکیلدهنده سطح افزایش ولی اندازه آنها کاهش مییابد.
کاهش اندازه نانوذرات تشکیلدهنده سطح را میتوان به کاهش
غلظت یونهای  Zn2+و  S2-ناشی از مصرف با افزایش زمان
الیهنشانی نسبت داد .در تصاویر  FE-SEMبه دست آمده
تعدادی کالستر به قطر تقریبی  ۱00nmدر سطح الیههای تهیه
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شده در مدت 2و  4ساعت دیده میشود .این ذرات چسبندگی
خیلی ضعیفی به سطح داشته به طوری که با قرار دادن الیه در
حمام اولتراسونیک به راحتی از سطح جدا می شوند.
(شکل ،4الف-ج) تصاویر  FE-SEMاز برش عرضی از الیههای
نازک  ZnSتهیه شده در مدت زمانهای  4، 2و  6ساعت
الیهنشانی در نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2را نشان میدهد.
الف

شکل :5ضخامت الیه های نازک  ZnSتهیه شده در نسبت مولی
 [TAA]/[Zn2+]=2بر حسب زمان الیهنشانی

ب

ج

شکل  :4تصاویر  FE-SEMاز برش عرضی از الیههای نازک
 ZnSتهیه شده در نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2در مدت
زمانهای الیهنشانی (الف) ( ،2ب) 4و (ج)  6ساعت

ضخامت الیههای نازک  ZnSبرحسب زمان الیهنشانی و با
استفاده از تصاویر برش عرضی بدست آمده از نمونهها در شکل
( )5آورده شده است .بر اساس شکل ( ،)5در  2ساعت اولیه
الیهنشانی ،مقدار تشکیل الیه  ،6۱/5 nm/hدر  2ساعت میانی
 2۳/5 nm/hو در  2ساعت پایانی  ۱4/8 nm/hبوده است.

کاهش مقدار رشد الیه با افزایش زمان الیهنشانی این گونه
توضیح داده میشود که در مراحل و زمانهای اولیه الیهنشانی،
چون غلظت یونهای  Zn2+و ( S2-منابع اولیه و اصلی تشکیل
الیه  )ZnSزیاد و به اندازه کافی است ،مقدار رشد الیهها نیز
بیشتر بوده و به تدریج با افزایش زمان الیهنشانی چون غلظت
این یونها کاهش مییابد ،مقدار رشد ضخامت الیهها نیز کاهش
مییابد .براساس تصاویر  FE-SEMبه دست آمده از سطح
الیههای نازک ( ،ZnSشکلهای ،۱الف-د) و ( ،2الف-د) ،بهترین
کیفیت الیهها از نظر تراکم ذرات و یکنواختی پوشش در الیههای
تهیه شده در مدت  4ساعت و در نسبت مولی
 [TAA]/[Zn2+]=2بوده است( ،شکل  ،2ب) ،لذا توپوگرافی
سطح این الیه با دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی ()AFM
بررسی شده است.
شکل ( )6تصاویر  AFMبه دست آمده از ریخت شناسی و
توپوگرافی سطح الیههای نازک  ZnSتهیه شده در مدت 4
ساعت و نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2را نشان میدهد.
در این شکل به وضوح دیده میشود که الیههای  ZnSبه دست
آمده به طور کامل و همگن از نانوذراتی که توزیع اندازه باریکی
دارند پوشیده شده است .تصاویر  AFMبه دست آمده با تصاویر
 FE-SEMمربوطه سازگاری خوبی دارد.

86
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در این شکل به وضوح دیده میشود که الیههای  ZnSبه دست
آمده به طور کامل و همگن از نانوذراتی که توزیع اندازه باریکی
دارند پوشیده شده است .تصاویر  AFMبه دست آمده با تصاویر
 FE-SEMمربوطه سازگاری خوبی دارد.
الگوهای  XRDبه دست آمده از الیههای  ZnSتهیه شده در
نسبتهای مولی متفاوت ] [TAA]/[Zn2+در شکل ( )۷آورده
شده است.

شکل :۷الگوهای  XRDالیههای نازک  ZnSدر مدت 4
ساعت الیهنشانی در نسبتهای متفاوت ][TAA]/[Zn

همان طور که مشاهده میشود ،با افزایش غلظت منبع گوگرد
شدت پیکها و بلورینگی افزایش مییابد .پیکهای مشاهده شده
در زوایای 56/2و  2θ=28/4۷،4/6به ترتیب به صفحات شبکه
( )2۱0( ،)۱۱۱و ( )۳۱۱از ساختار مکعبی بالند روی ( JCPDS,
 )no. 05-0566نسبت داده میشود ] .[۹در الگوی  XRDبه
دست آمده هیچ پیکی مربوط به حضور ناخالصیهای  ZnOو یا
 Zn(OH)2مشاهده نشده است .پیکهای قوی مشاهده شده در
الگوهای  XRDبیانگر آن است که الیههای  ZnSتهیه شده در
هر سه حالت به خوبی به حالت بلوری در آمدهاند ] .[۱0با استفاده
از رابطه دبای -شرر و بر اساس مقدار پهنای پیک در نصف
ماکزیمم ( )FWHMپیک ( )۱۱۱اندازه نانوبلورکها در سه حالت
باال محاسبه و در جدول ( )۱آورده شده است ].[۱۱
جدول  :۱تغییرات اندازهی بلورهای  ZnSتهیه شده در نسبتهای مولی
مختلف ] [TAA] /[Znدر مدت زمان  4ساعت الیهنشانی

شکل  :6تصویر  AFMاز الیههای نازک  ZnSتشکیل شده بر روی
زیر الیهی شیشهای در نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2در مدت
زمان  4ساعت الیهنشانی

شکل ( )8طیف عبور نور بر حسب طول موج را برای الیههای
 ZnSتهیه شده در مدت  4ساعت الیهنشانی در نسبتهای مولی
متفاوت از ] [TAA]/[Znرا نشان میدهد.
87
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مقدار انرژی شکاف به اثر محدودیت یا اندازهی کوانتومی نسبت
همانطور که در شکل مشاهده میشود ،با افزایش نسبت مولی
] [TAA]/[Znلبهی جذب الیههای نازک به سمت طول
موجهای بلندتر (جابجایی قرمز) جابه جا شده و انرژی شکاف
الیهی نازک ،کاهش مییابد .تغییرات لبهی جذب الیههای نازک
با افزایش نسبت مولی ] ،[TAA]/[Znدر زمینهی داخلی شکل
( )8با وضوح بیشتری نشان داده شده است .در واقع ،وقتی که
غلظت تیواستامید ( )TAAبهعنوان منبع یونهای  S2-در محلول
افزایش مییابد ،سرعت تشکیل الیهها و در نتیجه ضخامت
الیههای  ZnSافزایش و انرژی شکاف نوار الیهها کاهش
مییابد.
الزم به ذکر است که از میان الیههای به دست آمده بیشترین
مقدار عبور نور (شفافیت) در ناحیهی مریی مربوط به الیههای
 ZnSتهیه شده در نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2بوده که
بیش از  ۷0%عبور را نشان میدهد و این امر در سازگاری خوبی
با تصاویر  FE-SEMبه دست آمده از این الیهها قرار دارد ،به
طوری که بهترین کیفیت الیهها از نظر تراکم دانهبندی و
کوچکتر بودن اندازه ذرات مربوط به الیههای  ZnSتهیه شده در
نسبت مولی  [TAA]/[Zn2+]=2است (شکل ب.)2-
برای محاسبهی انرژی شکاف الیهی نازک از رابطهی شناخته
شده تاوک ( )۱در مورد نیمرساناها استفاده شده است.

داده میشود ].[۱۱

شکل  :8طیف عبوری الیههای نازک  ZnSدر مدت زمان 4
ساعت الیهنشانی با غلظتهای متفاوت ][TAA]/[Zn

شکل  :۹تغییرات  ) αℎν ( 2بر حسب  ℎνالیههای  ZnSتهیه شده در مدت
زمان  4ساعت الیهنشانی با غلظتهای متفاوت ][TAA]/[Zn

( )۱
که در این رابطه '𝜅 و  nمقادیر ثابت α ،ضریب جذب h ،ثابت
پالنگ و  Egانرژی شکاف نوار است .مقدار  nبرای
نیمهرساناهایی با شکاف مستقیم برابر  ۱و برای نیمرساناهایی با
شکاف غیرمستقیم برابر  4است ] .[4
منحنی تغییرات  )αℎν(2بر حسب  ℎνالیههای  ZnSتهیه شده
در مدت  4ساعت الیهنشانی در نسبتهای مولی متفاوت
] [TAA]/[Znدر شکل ( )۹آورده شده است .با توجه به شکل
( )۹مقادیر انرژی شکاف نوار محاسبه شده در جدول ( )2آمده
است .مقـادیر انرژی شکاف نوار به دست آمده برای الیههای
نازک تهیه شـده از مقـدار انرژی شـکاف  ZnSدر حـالت
تـودهای ( ) Eg=۳/6 eVبیشتر است .افزایش مشاهده شده در
88

جدول (  :)2مقدار انرژی شکاف الیههای نازک  ZnSتهیه شده
در مدت زمان  4ساعت الیهنشانی با غلظتهای
متفاوت ][TAA]/[Zn
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 به روشZnS  الیههای نازک نانوبلورهای،در این پژوهش
الیهنشانی حمام شیمیایی در محیط فاقد آمونیاک و با استفاده از
 بهترین.تریاتیلآمین بهعنوان عامل کمپلکسدهنده تهیه شد
 درCBD  به روشZnS شرایط برای تهیهی الیههای نازک
 ساعت و4  در مدت زمان الیهنشانیpH =5/5  و۷0oC دمای
 الیههای. بدست آمده است2 [ برابرTAA]/[Zn] نسبت مولی
، شفافیت،نازک نانوساختار تهیه شده از نظر چسبندگی به زیرالیه
 تراکم ذرات تشکیل دهنده و یکنواختی پوشش کیفیت،بلورینگی
 تهیه شده درZnS  انرژی شکاف الیههای نازک.خوبی داشتند
 و اندازهی نانوبلورها با استفاده از4/۳ eV  تا۳/۷5 گسترهی
 افزایش. نانومتر تخمین زده شد2/5  تا2/0 ،XRD دادههای
انرژی شکاف مشاهده شده نسبت به انرژی شکاف حالت تودهای
. به اثر اندازهی کوانتومی نسبت داده میشود، )Eg= ۳/2 eV(
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Effect of sulfur source concentration and deposition time on
structure, morphology and optical properties of ZnS
nanocrystalline thin films
A. Darbeigi nameghi , A. Goudarzi*
Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan
Abstract: In this research, ZnS nanostructure thin films with thicknesses of 130-210 nm were prepared on glass
substrates at 70 by chemical bath deposition method. In this method, thioacetamide and triethylamine were used
as a S-2 source and a completing agent instead of ammonia, respectively. The effect of changes in concentration
ratio of thioacetamide to zinc as well as deposition time on structure, surface morphology, particle size, thickness
and optical properties of the layers were examined by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron
microscopy (FE-SEM), atomic force microscopy (AFM) and ultraviolet-visible (UV-vis.) spectroscopy. UV-vis.
spectroscopy data showed the prepared ZnS films to have more than 70% transmission in the visible region and an
optical band gap ranging from 3.75 to 4.1 eV. XRD results revealed that the obtained films were highly crystalline
with a cubic structure. FE-SEM images showed that the surface of the films was covered with homogenous, dense
and fine spherical nanoparticles.
Keywords: Thin films, ZnS, concentration effect, chemical bath deposition (CBD), semiconductor.
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