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الملخص

تم في ىذا البحث تحضير غشاء نانوي من اوكسيد الزنك  ZnOبطريقة الترسيي

بالحميام الكيمييا ي حييث رسيبت اشغشيية مي شي ار ح زجاجيية مين

محميول نتيرات الزنيك الما يية  Zn(NO3)2.6H2Oوبنسيبة ( )0.2ميول/لتر وبدرجية حيرار  70Cوقيد تيم إجيراء فحوتييات ))XRD, AFM,UV
م العينات ولوحظ بان التركي

ىو من النوع السداسي متعدد التبمور والحجم الحبيبيي ىيو(  ) 22nmوان اشغشيية تمتميك نذاذيية اليية تتيل الي

 .90%كذلك تم دراسة طبوغرافية السطح وفجو الطاقة ومعامل االمتتاص لمغشاء.

المقدمة-:

تتميز أشباه الموتالت النانوية اشحادية البعد بتذات وختا ص فريد خاتية فيي مجيال االجييز النانويية  ،ونظي ار لتطيور التكنولوجييا الحديفية فقيد
أتبحت تقنية النانو في طميعة المجاالت اشكفر أىمية ويعود االىتمام الواس بتقنية النانو ال ما بين العيام 1996م و1998م لميا أقيام مركيز تقيييم
التقنية العالمي اشمريكي بد ارسية تقويميية شبحياث النيانو وأىميتييا .يعتميد مذييوم تقنيية النيانو مي ا تبيار أن الجسييمات التيي يقيل حجمييا ين ما ية

نانومتر(الن يانومتر جييزء ميين المميييار) تعطييي لمميياد التييي تييدخل فييي تركيبيييا ختييا ص جديييد ] .[1إذ كممييا اقتيير حجييم الميياد ميين اشبعيياد الذرييية
خضييعت الميياد لق يوانين ميكانيييك الكييم بييدال ميين ق يوانين الذيزييياء الكالسيييكية ] .[2يمكيين تحضييير التراكي ي

مختمذة مفل اشسالك النانوية ( [3] )Nanowiresواشنابي

( )Nanobeltsوغيرىا من الطرق ].[6

النانوييية ( )Nanostructuresبإشييكال

النانوية ( [4] )Nanotubesوالقضبان النانوية ( [5] )Nanorodsوالتيذا ح النانويية

وان احد أىم اشبا الموتالت ىي ما يسم بأكاسيد التوتيل الشذافة ( )TCOوىي مختتر لمتطمح Transparent Conductive Oxides

والتييي ىي ي بييار يين اشييبا موتييالت مركبيية مكونيية ميين معييدن متحييد مي اشوكسييجين أي إنيييا اشييباه موتييالت اوكسييدية مفاليييا In2O3 ,SO2

 . [7]ZnOحيث تتميز ىذه المواد بارتذاع توتيمتييا ونذاذيتيا البترية ،فيمتد طيف النذاذية فييا ما بين ) (400-1500nmوتكون حزمة التوتيل
فيييا ممي يية بااللكت رونيات بييالرغم ميين كبير فجييو الطاقية الممنو يية وذلييك بسيب

الشيواغر االوكسيجينية الناتجيية يين يدم التوافييق الجزي يي Oxygen

 . [9,8] Vacanciesونظ ار لما تتميز بو ىذه الميواد فقيد تيم اسيتعماليا فيي كفيير مين التطبيقيات منييا -الترانزستورات،الحاسيبات الرقميية،المقومات

،والمتسعات ] [10والخاليا الشمسية ،وأقطا

التوتيل الشذافة ،ومتحسسات الغاز ،والتمامات البا فة الضوء ،والمقاومات المتغير ].[11

يعتبيير اوكسيييد الخارتييين احييد اكاسيييد التوتيييل الشييذافة ذات االسييتخدامات الواسييعو وىييو ميياد غييير سييامو قميييل الييذوبان بالميياء وذات نذاذيييو اليييو

لمضوء المر ي وان عكاسيية فيي المنطقية تحيت الحميراء وامتالكييا توتييميو كيربا ييو جييده مين النيوع السيال

) (n-typeفضي

ين انييا متيوفر فيي

الطبيعة وذات استق اررية كميا ية اليية ..واذ نالحيظ الذيرق بينيو وبيين بعيك المركبيات مفيل  CdO-ZnOوالمحضير مي ىي ية اغشيية رقيقية فانييا

تمتمك توتيمية ممتاز وكذلك تمتمك ىذه المركبات ختا ص بترية ممتاز (فجو طاقة كبير  )3.7eVوالتي تتمح لمتطبيقيات الذوتوفولتا يية .الو

م ذلك فان استخدام ىذه االغشية في التكنموجيا أتاح المجال ال تتني مواد ذات مواتذات الية تستخدم في التطبيقيات مفيل با فيات الضيوء

فوق البنذسجي.

الجانب العممي -:
تتألف طريقة ترسي

 .1خالط مغناطيسي()Magnetic stirrerم منظم لمحرار .
الحمام الكيمييا ي( )CBDمين يد أجييز وأدوات

بسيطة ومتوفر محميا"  .ويوضح الشكل ( )1منظومة الترسي

التيي تيم

استخداميا لتحضير أغشية الماد  ،وتتكون ىيذه المنظومية مين اشجييز

واشدوات اآلتية
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 .2مقياس الحامضية و القا دية (.)pH meter
 .3مزدوج حراري(. )Thermocouple
دورق زجاجي مختمذة اشحجام.
 .4ا
 .5حامل م ماسك.
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شكل( )1طريقة ترسيب الحمام الكيميائي(.)CBD
تحضير المحاليل Solution preparation

لتحض ييير اغش ييية اوكس يييد الخارت ييين( )ZnOبطريق يية ترس ييي

شي ي ي ييركة( )Fulkiايضي ي ي ييا" في ي ي ييم يتغيي ي ي يير لي ي ي ييون المحمي ي ي ييون ال ي ي ي ي المي ي ي ييون

الحم ييام

حميبييي( ،)Milkyبعييدىا نسييتمر بإضييافة محمييول ىيدروكسيييد االمونيييوم

جدا ( (Objekttragerبأبعاد  (0.1*2.5*7.5)cm2ألمانية المنشأ.

فانية .درجة القا دية لممحمول تم قياسيا باستخدام ( )pH meterرقمي

الكيميا ي( )CBDتم استخدام نوع واحد من القوا د الزجاجيية الرقيقية

إلي ان نحتييل م ي محمييول ار ييق متجييانس شييذاف ييديم المييون ميير

بعييد ممي يية اختيييار نم يياذج القوا ييد الزجاجي يية يييتم غس ييميا جيييدا بالم يياء

نيوع( )Inolab pH720المياني التين  ،وكانيت تتيراوح( )9.5-10فيي

المخذ ي ييف ( )HClبنس ي ييبة ‚40%بع ي ييد ذل ي ييك ي ي ييتم وض ي ييعيا ف ي ييي كح ي ييول

موديية فييي الحمييام وبييدون أفياره مغناطيسييية والجيدول ()1يبييين ظييروف

المقطي يير م ي ي مسي ييحوق الغسي يييل ،في ييم غسي ييميا بحي ييامك الييي ييدروكموريك

االيفيانول النقيي ( )99%مييد ( )10دقيقية‚ فيم فييي اشسييتون ة ازلية بقايييا
الشوا

الزيتية إن وجيدت ] [12ولميد ( )15دقيقية ،بعيدىا تجذيف ىيذه

القوا د وذلك بوضعيا في فرن حراري بدرجة حرار ( )50 C°مد ( 10

 )minلتكييون جيياىز لالسييتخدام.توزن القوا ييد بعييد التنظيييف باسييتخدام
الميي ي ي يزان الحس ي ي يياس type

 Mittlerذو حساسي ي ي ييية (،)10-4gm

واسي ييتخدمت مي يياد نت ي يرات الخارتي ييين الما يي يية (،)Zn(NO3)2.6H2O

بنقيياو ( )99.99%المجيييز ميين قبييل شييركة( )Fulkiوىييي ميياد تييمبة
ذات ل ي ي ييون ابي ي ي يييك س ي ي ي يريعة الي ي ي ييذوبان ف ي ي ييي المي ي ي يياء ،وزنيي ي ي ييا الجزي ي ي ي ييي

(.)297.51g/molحضي ي ي ي ي ي يير محم ي ي ي ي ي ي ييول نت ي ي ي ي ي ي يرات الزن ي ي ي ي ي ي ييك بتركي ي ي ي ي ي ي ييز
 )0.2(Mol/literوذلي ي ييك باذابي ي يية الي ي ييوزن المطمي ي ييو مي ي يين المي ي يياد في ي ييي

( )200mlمن الماء المقطر اذابة تدريجية باستخدام خالط مغناطيسيي
 (Magnetic Stirrerفنحتيل مي محميول ار يق متجيانس شييذاف
يديم الميون.وبعييد االنتيياء ميين مميية اةذابية والحتييول مي المحمييول

المناس ي ي

ت ي ييتم ممي ي يية اةض ي ييافة التدريجي ي يية (ب ي ييالتقطير) م ي يين محم ي ييول

جمي ي المحاليييل المحضيير تغميير الش ي ار ح الزجاجييية والسييمكونية بتييور

تحضير اشغشية -

 .1تركز ايونات الخارتين الموجبة( .)Zn
+2

.2درجة حرار الحمام .)T )C
0

 .3زمن ترسي

الحمام . (t)h

 .4المعاممة الح اررية لألغشية . (Ta) K
 .5زمن المعاممة الح اررية .(ta)min

جدول رقم ( )1ظروف الحمام الكيميائي المدروسة.
Bath
Bath-1
)Zn(NO3)2 (M
0.2
)NH4OH(%
30
0
) T(C
70
)t(h
3-4
)Ta(K
343
)ta(min
30
Ph
9.5-10

ىيدروكس يييد االموني ييوم( )NH4OHتركي ييز( )30%المجي ييز م يين قب ييل
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وسي ييجل طيذي ييي النذاذيي يية واالمتتاتي ييية باسي ييتخدام مطيي يياف مي يين الني ييوع

( )shimadzuت يين ف ييي الياب ييان ولم ييدو االطي يوال الموجي يية

ميين الشييكل ( )2تييم التعييرف مي التركي ي

البمييوري لألغشييية المحضيير

300-

بوسيياطة جي يياز حي ييود اشش ييعة الس ييينية) ،(XRDوأوض ييحت النت ييا و إن

 900nmوقد سجمت جمي القراءات فيي درجية حيرار الغرفية.وتم ايجياد

متع ي ي ي ييدد

السمك من المعادلة االتية ] - [13
) T= m/Aρ------(1
حيث  :Tسمك الماد  m،كتمة المياد  A،مسياحة الغشياء  ρ،كفافية
الماد .

كييذلك تييم حس ييا

المسييافة بييين المس ييتويات البمورييية ) (dhklميين خ ييالل

قانون براك ] [14
) n =2dhkl sinƟ---------------(2
حيث ان  nمرات الحيود Ɵ ،ىي زاويية الحييود dhkl ،المسيافةالعمودية
بين المستوياتλ =1.54Ǻ ،
كذلك تم حسا

وتم حسا

التبمييور) (Polycrystallineويظييير االتجيياه التذضيييمي ( )002بشييد

أ م ي ميين االتجاىييات اشخييرو ،كمييا يبييين ذلييك حيييود اششييعة السييينية

لغشياء أوكسييد الخارتييين مين خييالل العالقية بيين زاوييية حييود اششييعة

الس ييينية ) (2θوالش ييد ) (Intensityإذ تب ييين إن أ مي ي ش ييد تقي ي

ن ييد

االتجاىييية ) (002أي باتجيياه مييودي م ي القا ييد ويعييزو ىييذا الميييل

فييي التبم ييور إلي ي أنم ييوذج  Driftالييذي ي ييد

ب ييأنموذج البق يياء لألس ييرع

) (Survival of the fastedإذ أفتييرك ) (Driftإن مميية ت وكييون
النوو ) (Nucleationsتأخذ أكفير مين اتجياه فيي الم ارحيل اشولي مين

نميو الغشيياء فييم تبيدأ ىييذه االتجاىييات بالتنييافس فييي أفنيياء نموىييا فتسييتمر

الحجم الحبيبي من معادلة شرر ]- [15

النييوو اشسييرع فييي النمييو  ،بينمييا يتوقييف’ نمييو النييوو اشخييرو وىييذا مييا

(D=0.9λ /ßcosƟ -------- )3

فجو الطاقة البترية من خالل المعادلة التالية ] - [16

)α hν=Bo (hν – Eg ) ----------- (4
opt r

إذ إن

اشغش ي ي ي ييية المحض ي ي ي يير بموالري ي ي ي يية  0.2Mىي ي ي ي يي ذات تركيي ي ي ي ي

يذسر نمو أغشية  ZnOباتجاه ) (002أي باتجاه مودي م القا د

الن ى ييذا االتج يياه ى ييو اشس ييرع ف ييي النم ييو شن ييو يمف ييل أتج يياه التحم ييل أو

الترسي ييي ]. [17والجي ييدول ) (2يبي ييين النتي ييا و العمميي يية لقياسي ييات حيي ييود
االشعة السينية ) (XRDشغشية اوكسيد الخارتين.

 rمعامل أُسي ُيحدد نوع االنتقال.
 Boفابت يعتمد م نوع الماد .
 hνطاقة الذوتون بوحدات . eV

 Egoptفجو الطاقة البترية بوحدات . eV

 αمعامل االمتتاص .

واسي ييتخدم برن ي ييامو حاسي ييوبي لغ ي ييرك حسي ييا

البترية قيد الدراسة في ىذا البحث.

ق ي يييم كافي يية الخت ي ييا ص

النتا و والمناقشة -

الختا ص التركيبية -

حيود اششعة السينية

Structural Properties
)X-Ray Diffraction (XRD
الشكل ( )2حيود االشعة السينية لغشاء  ZnOبموالرية )(0.2
جدول ) (2النتائج العممية لقيمسمت ) (XRDالغشية ZnO

G.S
XRD
nm
22.5

FWHM
)(XRD
deg

Dhkl XRD

DhklASTMA°

2Ɵ XRD

2Ɵ ASTM

hkl

0.36790

2.75649

2.810000

32.4547

31.8193

100

17.7
22.8

0.36480
0.47070

2.55003
2.42732

2.610000
2.460000

35.1645
37.0050

34.3303
36.4949

002
101

مجهر القوة الذرية AFM -

اس ييتخدم تحمي ييل مجي يير الق ييو الذري يية (AFM

Force

 Microscopeلدراسة طبوغرافية السطح والتركيلمغشيياء المرس ي

(Atomic

البميوري السيطحي

.حيييث يبييين الشييكل ( )3التييور التحميمةالطبوغرافييية

لخشييونة السييطح وذات بعييدين  ، 2Dويمكيين قييياس لجييذر التربيعييي ميين
المعادلة التالية ] - [18

691

( Zi  Zav)2
N

N


i 1



rms

-----------(5) R

حي ييث ان )  (Ziتمفي ييل قيم يية ) (Zلك ي يل نقطي يية و) (Zavتمف ييل معي ييدل قي يييم

)(Zو) (Nيمف ييل ييدد النق يياط الت ييي ت ييم قياس يييا .حي ييث وج ييد ان مع ييدل
خشيونة السيطح كيان  0.965nmوىيذا ييدل مي انتظاميية بموريية جيييد

وتجييانس ممتيياز،وان قيميية متوسييط الجييذر التربيعييي تسيياوي 0.509nm
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وىذا يدل م نعومة السطح ،فكمما زادت قيمة متوسط الجذر التربيعي

لسيطح الغشيياء بشييكل كميي ،وان معييدل المسييافة البينيية ميين قميية حبيبييية

السطحي لمغشاء يساوي ( )0.503وىذ القيمة تبين المستوو السيطحي

وامكانية استخدامو في الخاليا الشمسية،النو كمما كيان

زادت خش ي ييونة الس ي ييطح والعك ي ييس ت ي ييحيح .وان قيم ي يية مي ي ييل المس ي ييتوو
بالنسييبة إلي اشسيياس المرسي

الغشيياء مييييا .وان أقتي قيميية تحييد

لمسييطح كييان يسيياوي ( )6.73وىييذه القيميية توضييح المظييير الطبييوغرافي

بمورية وقمة أخرو كانت تساوي ) ) 6.26nmوىذا ييدل مي انتظاميية
الغشاء المرس

الغشاء منتظم كان االنعكاس افضل.

الشكل ( )3الصورة التحميمةالطبوغرافية لسطح الغشاء في بعدين 2D

ويبييين الشييكل ( )4تييور المجييير AFMفالفييية اةبعيياد لمغشيياء حيييث
نالحظ االنتظام في تكوين الغشاء وان الحبيبات ذات تركي

مودي

م المحور البموري ومتساوية تقريبا.

الشكل ( )4صورة المجهر AFMثالثية اإلبعاد لمغشاء3D
يبين الشكل ( )5تحميل مجير  AFMالذي يوضح الرسيم البيياني ين
توزي المجامي الحبيبية المنما

م سطح الغشاء .وقد وجد ان الحجم

الحبيبييي الكمييي كييان بحييدود ( )17.8nmحيييث ان  10%ميين الحبيبييات

تمتمي ييك حجي ييم حبيبي ييي بحي ييدود ) )7nmوان  90%يمتمي ييك حجي ييم حبيبي ييي

).)28nm

الشكل ( )5تحميل مجهر  AFMالذي يوضح الرسم البياني عن توزيع المجاميع الحبيبية المنماة عمى سطح الغشاءوالحجم الحبيبي .
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الخصائص البصرية - :

ان ميين اى ييم وس ييا ل تحديييد التركيي ي
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الحزم ييي الشييباه الموت ييالت ى ييي

القياسيات البتيرية ،واالنتقيياالت التيي يحيدفيا الضييوء بيين حيزم الطاقيية
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االستنتاجات-:

 - 1ان النذاذييية العالييية لالغشييية يجعييل منيييا تييالحة لالسييتعمال فييي
مجال الخاليا الشمسية.

-2ان الحجم الحبيبي كان  22nmمما يشير ال ان القياسات نانوية.
 -3فجو الطاقة البت رية لشيبو الموتيل اليية ليذلك يمكين اسيتخداميا
في مجال الخاليا الشمسية.
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Abstract :In this paper, Prepared ZnO Nanostructure thin flims were synthesized via chemical bath deposition method in
the reaction temperature of 70°C without any posterior treatments. Zinc nitrate hexahydrate (Zn(NO3)2.6H2O)
were adopted as synthesis precursors and the production of ZnO nanostructures occurred in few hours. The ZnO
nanostructures obtained were characterized by X-ray diffraction (XRD,AFM,UV), hexagonal structure ZnO
films with grain sizes between 22nm. The transmission film 90%, morphology and optical properties of the film
were also studied.
Keywords: ZnO thin film , Nanostructure , chemical bath deposition

226

