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بر روي بستر پلیمري  SnO2:Fمطالعه خواص ساختاري، الکتریکی و اپتیکی الیه هاي نازك 
PET به روش اسپري پایرولیزیز  

  ، حسن عظیمی جویباري  ؛ ساجدي ، سیده اکرم ؛ باقري محققی ، محمد مهدي

  آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد ،دانشکده فیزیک ، دانشگاه دامغان ، دامغان 
  

  چکیده
یکی از مشهورترین اکسیدهاي رساناي شفاف است که با نشاندن بر روي شیشه قابل استفاده در مصارف گونانون از قبیل ) FTO( با ناخالصی فلوئور اکسید قلع 

در این  .ذیر وجود داردو انعطاف پ پلیمري بر روي بستر شفافپوشانده شده   FTO الیه نازك در تهیه کمیشهاي گزار ولی . استهاي خورشیدي لولنسل جدید س
 ن درردر دو دماي بستر گونانبه روش اسپري پایرولیزیز  ) PET(الت پلی اتیلن ترفتا پذیررید اکسید قلع بر روي بستر شفاف و انعطافهاي نازك فلوئوتحقیق الیه

  .ه استگیري شداندازه UVو  XRDنشانده شده اند و طیف هاي ساختاري و اپتیکی نمونه توسط دستگاه   Cْ70-120 C  ˚120 -240  ی یادم گستره ي
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Abstract  

Fluorine-doped tin oxide (FTO), one of the most popular transparent conductive oxide (TCO) materials, coated 
on glass has been used in various applications including many new-generation solar cells. However, there is a 
lack of reporting when it comes to FTO coated on flexible transparent substrate. For this paper, spray pyrolysis 
technique was used to have FTO coated on to flexible transparent polyethylene terephthalate (PET) substrate in 
2 range of substrate temperature (70-120˚ C) and (120-240˚ C). and then, Structural and optical spectra of the 
samples were measured by XRD and UV. 
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   قدمهم
 يرسانا دیاز اکس ریانعطاف پذ يرود که بسترها یانتظار م     

قابل انعطاف  يبه طور گسترده به عنوان الکترودها )TCO(شفاف 
 ریانعطاف پذ يدیخورش يمختلف مانند سلول ها يهاکاربرددر 

 يو دستگاه ها] 2[ یکیپالست عیما ستالیکر شیصفحه نما ،] 1[
 در حال حاضر، مواد .استفاده شود] 3[ ریانعطاف پذی ساطع نور آل

TCO  ایندیوم  باعمدتآ شامل اکسید قلع(ITO) ]4[ اکسید قلع ،
،  ]AZO( ]6(آلومینیوم  باو اکسید روي  ]5[ )FTO(فلوئور  با

نشانده شده  ITO ،اکسید رساناي شفاف در میان این مواد. میباشد

بر روي بسترهاي شفاف پلیمري، بطور گسترده اي مورد تحقیق و 
پوشش  AZO ، همچنین ] 4–1[صنعتی شدن قرار گرفته است 

 موضوعي ا ندهیبه طور فزا زین یآل يبسترها يداده شده بر رو
 لمیحال، ف نیبا ا ].6[بوده است  ریاخ يدر سال ها تحقیقات

FTO است هرگز  شدهآماده  ریبستر شفاف انعطاف پذ يبر رو که
از  گرانیاز د شیب يایمزا يدارا FTO. ]7[شده استنگزارش 

 يها شیبرتر و مقاومت باال در برابر سا ییایمیجمله ثبات ش
 يطول آماده سازدر  که يکاربرد يبرنامه ها ي، که برا]8[ یکیزیف
جذاب است  اریبس دارند، دهمواد سوزانن ییایمیش عملیاتبه  ازین
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نسبت به  FTOعالوه بر این، با توجه به فراوانی عناصر ،  ].9[
ITO  7[، که داراي عنصر نادر ایندیوم است، نامزد بهتري است[ . 

 نشاندن يعامل مهم برا) C ° 400باالتر از (درجه حرارت باال 
FTO انعطاف و  نازك است، اما بستر شفاف لمیباال ف تیفیبا ک

تواند  ی، به طور معمول م) PET(ترفتاالت  لنیات یمانند پل ریپذ
تعارض  نیا. را تحمل کندگراد  یدرجه سانت 150 ریز يتنها دما

بر  FTO لمیف يآماده ساز  هددرجه حرارت است که باعث ش
باشد ممکن  ریغ بایتقر در گذشته ،ریبستر شفاف انعطاف پذ يرو
روش اسپري  کهبا این وجود در این مقاله سعی بر این بوده  . ]7[

بر روي بستر شفاف و انعطاف  FTO پایرولیزیز براي الیه نشانی
  .به طور مستقیم آزموده گردد PETپذیر 

      
  بخش تجربی

در روش اسپري پایرولیزیز، عموما با استفاده از یک محلول      
الکلی و اسپري آن بر روي بسترهایی که در دماي باال قرار آبی 

الیه هاي نازك نیمرسانا و اکسید با استحکام باال تهیه  دارند،
بر روي بستر  SnO2:Fتحقیق الیه هاي نازك در این . میشوند

در دو دماي بستر گوناگون  PETشفاف و انعطاف پذیر پلیمري 
آبه  5گرم کلرید قلع  7 ل آبی حاويابتدا محلو. الیه نشانی شد

)SnCl4-5H2O ( در مقدارcc 20  آب مقطر دو بار یونیزه در
دماي اتاق بر روي همزن مغناطیسی حل گردید و سپس مقدار 

حل گرم فلوئورید آمونیوم به محلول اضافه گردید و پس از  34/0
بر روي بستر  1کامل مواد، محلول حاصل مطابق جدول شدن

در اندازه  )PET(لی اتیلن ترفتاالت شفاف و انعطاف پذیر پ
cm4*cm2 ،  که به طور کامل با الکل شسته و از آلودگی هاي

به روش اسپري پایرولیزیز الیه محیطی تمیزکاري شده است ، 
  .نشانی شد

  شرایط الیه نشانی:  1جدول
دماي 
 C˚/ بستر

ارتفاع نازل 
 cm/ تا بستر

/ آهنگ الیه نشانی 
)ml/min(  

فشار گاز 
 atm/ حامل

حجم محلول 
 ccاسپري 

100  40  5/0  3  20  
210  40  1  3  20  

  

قرار دادن  در دماي باال، باید دقت شود که باالفاصله پس از    
الیه نشانی صورت گیرد ، این کار موجب  روي صفحه داغ بستر 

باال رفتن مقاومت حرارتی بستر گشته و از ذوب شدن بستر 
به جهت افزایش بنابراین  .پلیمري در دماي باالتر جلوگیري میکند

 ي دماییهاره در گستفرایند الیه نشانی مقاومت حرارتی بستر 
C˚)70-120( و  C˚)120-240( صورت پذیرفت.  
  

  
، الیه نشانی شده با اکسید رساناي شفاف PETشمایی از بستر پلیمري :  1شکل

FTO به روش اسپري در دماي بستر گوناگون  

  
  و الکتریکی اپتیکی اري ،مشخصه یابی خواص ساخت

مدل  XRDطرح هاي پراش پرتو ایکس توسط دستگاه      
ADVANCE - BRUKER D8  با طول موج

λ=0.15405nm  2در زوایايθ=10˚-70˚ همچنین . تهیه شدند
طیف هاي شفافیت و گاف اپتیکی نمونه ها در گستره ي طول موج 

nm 1100 – 190  با استفاده از باریکه اسپکتروفوتومترUV-VIS 

  . قابل مشاهده است 5تا  2انجام شد که نتایج در شکل  8402
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به  PET  بر بستر پلیمري SnO2:Fالیه هاي نازك  XRDطیف هاي :  2شکل
  ي بستر گوناگونهادر دما پایرولیزیز روش اسپري
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بزرگنمایی با  2نشان داده شده در شکل  XRDشمایی دیگر از طیف : 3شکل 
  بیشتر

  
هاي خواص ساختاري حاکی از گیرينتایج حاصل از اندازه 

داراي قله ي  )2شکل(  PETآنست که از آنجا که بستر پلیمري 
ي نشانده است، در دماي پایین الیه 26˚بزرگی در زاویه حدود 

بطور   SnO2 الیه نازكشده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و 
، بستربر روي بستر تشکیل نگردیده است، اما در دماي باالتر کامل 

ي آمورف گردیده ضمن آنکه قله هاي کاهش شدید زمینه منجر به
با ساختار تتراگونال در ) SnO2و   SnO(ناچیزي از اکسید قلع 

  .مشاهده شده است نمونه تهیه شده،
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به  PETبر بستر پلیمري  FTO نازك نمودار شفافیت اپتیکی الیه هاي: 4شکل
  ي بستر گوناگونهادر دما پایرولیزیز روش اسپري
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بر روي بستر پلیمري  SnO2:Fنمودار گاف اپتیکی الیه هاي نازك : 5شکل
PET  ي بستر گوناگونهادر دمابه روش اسپري پایرولیزیز  

  
الیه  FTOهاي شفافیت و عبور اپتیکی نمونه  ، 4مطابق شکل     

بتدریج با افزاش  PETپذیر نشانی شده بر بستر شفاف و انعطاف
میزان عبور  C ˚210طول موج افزایش میابد بطوریکه در دماي 
مطابق  همچنین. استرابطه اي خطی با طول موج پیدا کرده 

گیري گاف اپتیکی براي نمونه هاي الیه نشانی شده اندازه ،5شکل
، الیه )C ˚210(شد و همانطور که مشخص است در دماي باالتر 

  FTOها از گاف کمتري برخوردار بوده و اکسید رساناي شفاف 
  .تشکیل گردیده است با کیفیت بهتري

 همچنین مقاومت الکتریکی نمونه هاي الیه نشانی شده توسط      
ي الیه نشانی نمونه گیري شد کهاندازه دو پروپ ياهم متر روش

مقاومتی از خود نشان نداد درحالیکه نمونه  C˚100 شده در دماي 
را  MΩ 40-30مقاومتی در حدود    C ˚210تهیه شده در دماي 

گیري، پی بردن به تآثیر دماي بستر ازهنشان داد که هدف از این اند
بر   SnO2ي نشانده شده و تشکیل  الیه نازك بر کیفیت الیه

بستر، الیه  ي پلیمري میباشد که نشان میدهد در دماي باالترزمینه
 PETبا کیفیت مطلوبتري بر روي بستر پلیمري  SnO2نازك 

تشکیل گردیده بطوریکه نمونه الیه نشانی شده مقاومت کمتري را 
نسبت به نمونه تهیه شده در دماي کمتر بستر از خود نشان میدهد 

گیري خواص ساختاري از که این نتایج با نتایج حاصل از اندازه
  .نیز مطابقت دارد XRDطیف 
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توسط  )FTSEM(همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی 
الیه هاي نازك  مورفولوژي سطح از HITACHIS4160دستگاه 
FTO  نشانده شده بر روي بستر پلیمريPET در دمايC  ˚210 

بر روي  SnO2تهیه گردید که نشان دهنده تشکیل خوشه هایی از 
 قابل مشاهده 6تصویر مربوطه در شکل  که ،میباشد بستر پلیمري

تهیه  5000و  1000ایی همچنین این تصاویر در دو بزرگنم.است
  .نشان داده شده است 6گردیده است که در شکل 

  
 

  
به  PETبر روي بستر پلیمري  FTOاز الیه هاي نازك  SEMتصاویر :  6شکل

  ۶٠٠٠:، ب 1000:با بزرگنمایی الف C 210˚ يدر دما پایرولیزیز اسپريروش 

  
  

  نتیجه گیري
دماي بستر باالتر به تشکیل هر چه همانطور که پیشتر گفته شد    

بستر پلیمري شفاف و روي بر  FTOبهتر اکسید رساناي شفاف 
کمک نموده و الیه اي با کیفیت مناسب تر و  PETانعطاف پذیر 

در این تحقیق  ها نتایج آزمایش. را بدست میدهد کمترمقاومت 
ز به روش اسپري پایرولیزی در طی فرایند الیه نشانی نشان میدهد، 

وابسته به نحوه گرمایش بستر است   PETمقاومت حرارتی بستر 

بطوریکه با آهنگ افزایشی تدریجی و آهسته دماي بستر، الیه 
بدین . نشانی در دماي ماکزیمم و بحرانی بستر امکان پذیر است

ترتیب میتوان با شروع فرایند الیه نشانی از دماي کم و افزایش 
 .ت بهتر و رسانایی بیشتر تولید نمودتدریجی دما الیه هایی با کیفی

در مصارف مختلف اینگونه الیه ها میتوان  بنابرین از تهیه و تولید
هاي خورشیدي و نیز الیه هاي شفاف پلیمري و از قبیل سلول

پذیر آینه ي حرارتی در زمینه مصرف بهینه انرژي بر روي انعطاف
  .بهره برد... وپنجره هاي ساختمانی 
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