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تاثیر دمای زیرالیه و غلظت گوگرد بر خواص ساختاری و اپتیکی الیههای نازک نانوساختاری Ag2S
تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز
روح اهلل ترکمانی ،مهدی عادلی فرد ،مهدی اردیانیان
دانشکده فیزیک ،دانشگاه دامغان

چکیده
الیههای نازک سولفید نقره در دماهای  082 ،062و  012درجه سانتیگراد با استفاده از محلول آبی استات نقره و تیوره با نسبتهای مولی  Ag:S:0.33و  Ag:S:0.43بر
روی زیرالیه شیشه به روش اسپری پایرولیزیز تهیه شدند .مشخصه یابیهای ساختاری  ،اپتیکی و مورفولوژیکی نمونهها به ترتیب به کمک طیف  ، XRDطیفهای عبور
و گاف نواری و تصاویر سه بعدی  AFMمورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج حاکی از شکل گیری ساختار  Ag2Sبسبلوری با سمتگیری ترجیحی ) (113است .بررسیهای
اپتیکی نشان داد الیهها از گاف نواری مستقیم در محدوده 0/20تا  0/02الکترون ولت برخوردارند .مطالعه تصاویر مربوط به  AFMنشان دهنده سطحی تقریبا یکنواخت با
روند کاهشی در زبری نمونهها درحین افزایش دما بودند.

The effect of substrate temperature and sulfur concentration on the structural, optical and
morphological properties of nanostructured thin films prepared by spray pyrolysis
Rohallah Torkamani, Mehdi Adelifard, Mehdi Ardyanian
Department of Physics, University of Damghan

Abstract
Silver sulfide (Ag2S) thin films were deposited on the glass substrate by spray pyrolysis method using an aqueous
solutions of silver acetate and thiourea with Ag:S:0.33 and 0.43 molar ratio in a substrate temperature of 260-310
º
C. the structural , optical and morphological characterizations of samples were carried out using XRD,
transmittance spectrum and AFM(3D) micrographs respectively. These characterizations indicate the formation of
a Ag2S mono-phase with a polycrystalline nature with preferred orientation along (113) plane. Optical studies
showed the deposited layers have a direct energy gap in the range of 2.07-2.20eV. Study of the morphological images
showed approximately homogeneous surfaces with reduction in the roughness during the temperature rise.
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PACS No.

رسوب حمام شیمیایی ،سیالر ،تبخیر شمیایی و اسپری پایرولیزیز

-1مقدمه
از بین ترکیبات کالکوژنی گروه  ،I2-VIسولفید نقره )(Ag2Sبه علت

برای تولید الیه  Ag2Sمورد استفاده قرار گرفتهاند .در این مقاله ،به

دارا بودن ضریب جذب باال و گاف نواری بیش از  1evبرای گذار

بررسی تاثیر دمای الیه نشانی و نیز نسبتهای مولی مختلف نقره به

غیرمستقیم و  2.3evبرای گذار مستقیم مادهای مورد توجه در

گوگرد بر روی خواص ساختاری ،اپتیکی و مورفولوژیکی الیههای

بسیاری از کاربردهای اپتوالکترونیکی از قبیل
فروسرخ،

سلولهای

فوتوولتائیک،

آشکارسازهای

سلولهای

ذخیرهساز

الکتروشیمیایی و  ...میباشد] .[1-6در طی دو دهه اخیر ،روشهای
شیمیایی مختلفی برای تهیه الیههای نازک از قبیل رسوب الکترونی،
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نازک  Ag2Sتهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز پرداخته شده
است.

-2کارهای آزمایشگاهی
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برای تهیه الیههای نازک  Ag2Sبر روی زیرالیه شیشهای ،ابتدا
محلول آبی شامل استات نقره ) (CH3COOAg, 4.0 10-2Mو
تیوره ) (SC(NH2)2در دو نسبت مختلف  Ag:S:1:3=0.33و
 Ag:S:1:2.28=0.43در دماهای زیرالیهای مختلف مطابق جدول1
به روش اسپری پایرولیزیز تهیه شدند .آهنگ شارش محلول
 2cc/minو فشار گاز حامل هوا  0barتنظیم شد .در این مطالعه
مشخصهیابی ساختاری نمونهها با استفاده از پراش پرتو ایکس
) (XRDوابسته به خط طیفی  CuKαبا طول موج  1/25آنگستروم
در گستره زاویهای  0θ=12-02درجه و نیز مشخصهیابی اپتیکی
نمونهها با استفاده از طیف نگاری  UV-VISدر محدوده طول موج
 1122-022نانومتر انجام شد .همچنین مشخصهیابی سطحی نمونهها
با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی ) (AFMصورت گرفت.
جدول -1مشخصات نمونههای  S1تا S6
S6

S5

S4

S3

S2

S1

نمونه

0.43

0.43

0.43

0.33

0.33

0.33

][Ag/S

310

285

260

310

285

260

)Ts (ºC

شکل  – 1طیف  XRDالیههای نازک  Ag2Sالف) برای نمونههای  S2 ،S1و
 S3ب) برای نمونههای  S5 ،S4و . S6

این نتایج حاکی از تشکیل ساختار تکفاز (Ag2S) Acanthite

بسبلوری برای تمامی نمونهها با جهتگیریهای راستاهای صفحات
بلوری ) (104) ، (013) ، (022) ، (113) ، (110میباشد.
همانطور که مالحظه میشود ،با تغییر نسبت مولی ] [Ag/Sاز
 0.33به  0.43و نیز افزایش دما  ،شاهد افزایش در شدت قلههای

-0نتایج و بحث

مربوط به راستاهای صفحات بلوری مختلف هستیم که نشان دهنده

1-3مطالعه خواص ساختاری الیهها

رشد بلور در راستاهای مختلف و بهبود ساختار بلوری نمونههای

شکلهای ( -1الف) و (ب) به ترتیب نشان دهنده طیف XRD

نمونههای  S1تا  S6میباشند.

مورد مطالعه میباشد.
مقادیر اندازه بلورکها نیز با استناد به مهمترین قلههای ارجح شکل
گرفته در نمونهها که در طیف  XRDمشخص هستند و مقادیر پهنای
کل در نصف ارتفاع بیشینه  )FWHM( βو نیز زاویه براگ θ
مربوط به هر یک از قلههای ارجح با استفاده از فرمول شرر تعیین
میشوند که مقادیر آنها با محاسبه میانگین اندازه بلورکها در هر
نمونه در جدول  0الف و ب آورده شده است.

k
 Cos

()1

D

جدول( – 0الف) مقادیر اندازه بلورکها برای نمونههای  S1تا S3
S3

S2

S1

نمونه

02/22

02/62

00/20

)D(nm

جدول (-0ب) مقادیر اندازه بلورکها برای نمونههای  S4تا S6
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S6

S5

S4

نمونه

01/05

02/22

01/62

)D(nm
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همانطور که مالحظه میشود ،با افزایش دما در نمونههای  S1-S3و

که در آن  hانرژی فوتون فرودی   Eg ،گاف نواری الیه و Aیک

نیز  S4-S6مقادیر اندازه بلورکها روند کاهشی دارند که نشان دهنده

ثابت است .شکلهای -0الف و ب به ترتیب نشان دهنده منحنی

افزایش نسبی در میزان تراکم و فشردگی عناصر در ساختار بلوری

 )h(2برحسب  hبرای نمونههای مورد مطالعه میباشد و نتایج

نمونههای مورد مطالعه میباشد]. [4

محاسبات در جدولهای  0الف و ب آورده شده است.

.2-3مطالعه خواص اپتیکی الیهها
شکلهای(0الف)و(ب) به ترتیب نشان دهنده طیف عبور نمونهها با
نسبتهای مولی  Ag:S:0.33و  Ag:S:0.43میباشند.نتایج نشان
دهنده میزان عبور کمتر از  %22برای تمامی نمونههاست.

شکل-0ب .منحنی  (h)2بر حسب  hبرای الیههای نازک  g2Sالف) برای
نمونههای  S1-S2-S3و ب) برای نمونههای S4-S5-S6
جدول( -0الف) مقادیر گاف نواری مستقیم در نمونههای  S1تا S3

شکل -0طیف عبور الیههای نازک  Ag2Sالف) برای نمونههای  S1-S2-S3و
ب) برای نمونههای . S4-S5-S6

S3

S2

S1

نمونه

0/10

0/02

0/10

)Egd(ev

جدول( 0ب) مقادیر گاف نواری مستقیم در نمونههای  S4تا S6
S6

S5

S4

نمونه

0/10

0/20

0/12

)Egd(ev

به منظور تعیین نوع و اندازه گاف نواری در گذار مستقیم از رابطه
همانطور که از جدول  0الف و ب دیده میشود با افزایش دما از

زیر استفاده میشود:

( )2
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) ( h ) 2  A(h  Eg

نمونه  S1به نمونههای  S2و  S3افزایشی در گاف نواری مشاهده
میشود که این امر میتواند به دلیل از بین رفتن ترازهای جایگزیده
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تهیجاهای سولفور باشد] . [4از طرفی با افزایش دما از نمونه  S4به

نمونههای  S5و  S6شاهد کاهش در مقادیر گاف نواری هستیم که
میتواند منتسب به کاهش فواصل درون اتمی ناشی از بازآرایش بلور
در حین افزایش دما باشد].[5

1325

جدو -5مقادیر زبری در نمونههای  S1تا S3
S3

S2

S1

نمونه

00/1

00/0

56/0

زبری()nm

این کاهش در مقادیر زبری نشان دهنده بهبود در یکنواختی سطح و

3-3مطالعات مورفولوژیکی

ایجاد پوشش همگن در سطح الیهها با افزایش دما میباشد که با

مطالعه بر روی سطح نمونهها با مشخصهیابی میکروسکوپ نیروی

بهبود خواص ساختاری الیهها با افزایش دما که پیش تر در بخش

اتمی  AFMمورد مطالعه قرار گرفت .تصاویر  AFMمربوط به

مطالعه خواص ساختاری به آن اشاره شد همخوانی دارد.

نمونههای  S2،S1و  S3در شکل  5نمایش داده شدهاند.

همانطور که از تصاویر نیز دیده میشود ،زیرالیهها از سطحی تقریبا
یکنواخت و همگن پوشیده شدهاند.

نتیجه گیری
خواص ساختاری  ،اپتیکی و مورفولوژیکی الیههای نازک سولفید
نقره با نسبتهای مولی  Ag:S:0.33و  Ag:S:0.43در دماهای
 082 ،062و  012درجه سانتی گراد و به روش اسپری پایرولیزیز
الیه نشانی شدهاند مورد مطالعه قرار گرفت .طیف  XRDنمونهها
نشانگر بسبلوری بودن آنها با ساختار تتراگونال تکفاز Acanthite

با جهتگیری ترجیحی ) (113میباشد .بررسی خواص اپتیکی
الیهها نشان داد که نمونههای تهیه شده دارای گاف نواری مستقیم
در محدوده  0/20تا  0/02میباشند .مطالعه مورفولوژیکی سطح
بیانگر کاهش زبری نمونهها از  56/0به  00/1nmدر حین افزایش
دما میباشد.
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