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  چکیده
بررسـی قـرار    در این تحقیق تاثیر ناخالصی منگنز بر خواص ساختاري و میکروساختاري الیه هاي نازك اکسید قلع تهیه شده به روش اسپري پایرولیزیز مورد

 و(SnO2) قلـع  اکسـید   متعلق بـه )  Tin Oxide (موجود در نمونه ها به صورت بس بلوري   نشان می دهد فازکریستالی XRDبررسی پراش . گرفته است
بـه   متعلقشرر ، اندازه ي متوسط بلورك هاي  -با استفاده از رابطه ي دباي. می باشد) 200(تتراگونال بوده و پیک ارجح آن در راستاي صفحه بلوري سیستم 

 22تـا   17نتایج نشان می دهد که افزودن ناخالصی منگنز موجب رشد نسبی اندازه ي بلورك هـا از  . دمحاسبه گردی) 200(فاز اکسید قلع براي قله ي ارجح 
نانومتر بوده اسـت و ارتبـاط    32تا حدود  12از میزان  دانه ها موید رشد لیکنیز به صورت  STMتصاویر میکروسکوپ تونلی روبشی . نانومتر گردیده است

  .وجود دارد STMتوسط میکروسکوپ  دانه ها شرر و اندازه ي میانگین -به دست آمده از رابطه ي دبايمناسبی بین اندازه متوسط بلورکهاي 
  

Study the structural and microstructural properties of SnO2: Mn thin films prepared by 
spray pyrolysis technique. 

 

* Doost, Mohammad Hossein  1; Benam, Mohammad reza 2 ; Bagheri mohagheghi, Mohammad mahdi 3 
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Abstract  
 

We have studied the effect of the Manganes impurities on the structural and microstructural  properties of SnO2 
thin films, prepared by spray pyrolysis technique. We used XRD pattern and STM microscope to analysing  thin 
films properties. We used Deby-scherrer equation for calculating the average size of the grains of the layers. 
The results show that the doping SnO2 with Manganes impurities has increased the average size of the SnO2 
grains. The results of STM analyzing showed the SnO2 's average particle size has been increased  from 12 to 32 
nanometers which verified Deby- scherrer equation . 

  
   قدمهم

 توسعه ي دانش و امکانات جدید؛ بشر را بر آن داشته است که به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت تولیدات در زمینه هاي صنعتی، تجاري و

در دهـه هـاي اخیـر اسـتفاده از     . به دنبال یافتن مواد جایگزین براي کاهش هزینه هاي مصرفی و ارتقاي سطح محصوالت تولیدي باشد غیره 

مانند اکسید قلع کـه   سانانیمرسیدهاي نیمرساناي فلزي کاربردهاي وسیعی در صنایع الکترونیک داشته است و از این میان اکسیدهاي شفاف اک
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الکترون ولت می باشد ؛ به خاطر داشتن شفافیت باال و رسانندگی زیاد در صـنایعی از   6/3حدود با گاف نواري وسیعی در  nنیمرساناي نوع 

افزودن ناخالصی منگنز به آن کاربردهایی  .مورد بهره برداري قرار گرفته است... رونیک، سلولهاي خورشیدي، دیودهاي نورده و جمله اپتوالکت

الیه نشانی اکسـید قلـع بـا ناخالصـی منگنـز بـه روشـهاي        . ]1-2[دارد... مانند استفاده در تکنولوژي اسپینترونیک ، وریستورهاي ولتاژ باال و 

بوده که از این میان روش اسپري پایرولیزیز به دلیل امکان پذیر ژل و روش اسپري پایرولیزیز -اسپاترینگ ، پالس لیزر ، سل  متعددي از جمله

اسـتفاده از  . ]3-6[شرایط ساده تر براي انجام عملیات الیه نشانی و عدم نیاز به شرایط خال ، روشی مقرون بـه صـرفه و مناسـب مـی باشـد     

ي علمی و معتبر براي شناسایی گستره ي وسیع آنها می باشد که یکی از این ده ي مواد یکی از راه هابی طیف گسترروشهاي تشخیص و ارزیا

جهت شناخت عناصر موجود و همچنین فازهاي تشکیل دهنده ي آن براي انجام اقدامات  (XRD) پرتو ایکس روشها استفاده از طیف پراش

 . کاربردي بوده استاولیه ي 

ی به دنبال یافتن اثر ناخالصی منگنز بر روي خواص ساختاري و میکروساختاري الیه هاي نـازك اکسـید قلـع بـه روش اسـپري      در این بررس

  .پایرولیزیز هستیم

  روش آزمایش
درصد  50سی سی محلول حاوي  20در  58/350(gr/mol)و جرم مولی   Sncl4.5H2Oآبه با فرمول شیمیایی 5مول کلرید قلع  02/0مقدار  

سپس براي اضافه کردن ناخالصی منگنز از استات . درصد اتانول و مقدار یک قطره اسید هیدروکلریک حل شد 50دوبار یونیده و آب 

به محلول اولیه استفاده شده و در انتها محلولی شفاف  09/245  (gr/mol)جرم مولیو Mn(CH3COO)2.4H2O دار با فرمول شیمیاییآبمنگنز

  .بر روي الم هاي شیشه اي انجام شد) 1(با پارامترهاي جدول سپس عملیات اسپري .جهت اسپري به دست آمد

  ناخالصی منگنز ه نشانی اکسید قلع باپارامترهاي الی) : 1(جدول

  35(cm)  ارتفاع نازل

  450 (c◦)  دماي بستر

 3(atm)  فشار گاز حامل

  5(cc/min)  آهنگ اسپري محلول

  45(rpm)  سرعت چرخش صفحه ي دوار

  20(cc)  حجم محلول

 .بررسی گردیددانشگاه دامغان  Bruker advance d8مدل   XRDطیف پراش دستگاه الیه هاي نازك با استفاده از  ساختاريرسی خواص بر

  مدل - STM Nanomagnifierمطالعه ي خواص میکروساختاري الیه ها نیز با استفاده از دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی 

SS-1 یددانشگاه فردوسی مشهد انجام گرد.  

  
  نتایج و بحث

  بررسی خواص ساختاري
گراف پراش نمونه ها بر حسب میزان درصد ناخالصی را ) 2(شکل . درجه تهیه گردید 70تا  10از الیه هاي نازك در بازه  XRDطیف پراش 

  .نشان می دهد

  ، سیستم بلوري تتراگونال، (Tin Oxide)به صورت  SnO2) (مربوط به اکسید قلع XRDبر این اساس فاز بلوري موجود در آنالیز 

  و زوایاي  =c 198/3 و =a=b 75/4بردارهاي شبکه به صورت  .می باشد 46-1088و شماره کارت استاندارد  P42/mnmگروه فضایی 

90  = β = γ =α می باشند .  
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ریکه با افزایش درصد ناخالصی تا بوده ؛ بطومتعلق به اکسید قلع  و) 200(تمامی نمونه ها در راستاي صفحه ي کریستالی ارجح  سمت گیري

  .در این راستا می باشد بهبود فاز اکسید قلع و با افزایش مواجه بوده که نشان گر ارتقاي نظم بلوري ي شاخص آن درصد شدت قله 10میزان 

بـه  ) 310(و ) 101(وري و صفحات بلـ درصد ، از میزان شدت این قله کاسته شده  20و  15با ادامه ي روند افزایش درصد ناخالصی به ازاي 

  .دهمچنین پیک شاخصی براي ترکیبات منگنز یافت نش .بوده استکریستالی  نظم کاهشکه بیان گر تدریج ناپدید می شوند 

  

  

  گنز بر حسب کسید قلع باناخالصی منالیه هاي نازك ا XRDطیف پراش ) : 2(شکل          (SnO2)سیستم بلوري تتراگونال متعلق به اکسید قلع : ) 1(شکل 

                                                                                                میزان درصد ناخالصی                                                                                          

  

)شرر -دباي ) (1(با استفاده از رابطه ي 
1

  .محاسبه گردید) 200(صفحه بلوري  اندازه ي متوسط بلورك ها در راستاي  

  

)1(                                             D = kλ/ β cos(θ)  

  

 hklβهمچنـین   .می باشـد )  nm  154/0براي پرتو ایکس فرودي برابر(طول موج پرتو فرودي  λو ) 9/0(فاکتور ریخت  k؛  )1(در رابطه ي 

و ) 2(در جدول . ]7[اندازه ي متوسط بلورك ها می باشد Dزاویه ي پراش پرتو ایکس و  θو ) برحسب رادیان(پهناي قله در نیمه ي ارتفاع 

اکسید قلع به همراه میزان تغییرات اندازه ي بلورك هـا بـر حسـب میـزان درصـد      ) 200( ي صفحه در راستاياطالعات ساختاري ) 3(شکل 

  .ناخالصی را نشان می دهد

  

  )200( صفحه بلوري ارجح سمت گیرياطالعات ساختاري به ازاي ) 2(جدول 

D(nm) 
 اندازه بلورك

d (0A) βhkl(◦) 2 θ (◦)  درصد

(%)ناخالصی  

13 /18  341 /2  464 /0  414 /38  0 

85 /17  346 /2  379 /0  226 /38  5 

62 /21  347 /2  471 /0  33 /38  10 

71 /20  346 /2  389 /0  32 /38  15 

18 /22  352 /2  406 /0  335 /38  20 
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  بلورك هاي اکسید قلع بر اساس میزان درصد ناخالصی منگنز متوسط تغییرات اندازه ي) : 3(شکل 

  .ه صورت کلی با افزایش نسبی اندازه ي  بلورك هاي اکسید قلع مواجه هستیمبنابراین با افزایش درصد ناخالصی منگنز ب

  

  بررسی خواص میکروساختاري
جهت محاسبه ي  STM، به همراه تصاویر به دست آمده از نرم افزار  STM، تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ  ) 8(تا ) 4(شکل هاي 

   .شنددر نواحی مشخص شده در شکل می با دانه هاابعاد 

                                        

  اکسید قلعاز سطح نمونه ي  STMتصویر میکروسکوپ ) : 5(شکل                              اکسید قلع از سطح نمونه ي STMتصویر میکروسکوپ ) : 4(شکل 

  منگنز درصد 5 با ناخالصی                                                                                  ناخالصی منگنز بدون                              

  

                                         

  سید قلعاک از سطح نمونه ي STMتصویر میکروسکوپ : ) 7(شکل اکسید قلع                      از سطح نمونه ي STMتصویر میکروسکوپ : ) 6(شکل 

  منگنز درصد15 ناخالصی با                                                                    منگنز درصد 10 ناخالصی با                            
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  اکسید قلع از سطح نمونه ي STMتصویر میکروسکوپ : ) 8(شکل 

  منگنز درصد20 ناخالصی با 

براي ) 3(در ناحیه ي مشخص شده ، نتایج در جدول  دانه هاه دست آمده و محاسبه ي مقدار میانگین اندازه ي با توجه به تصاویر ب

  .درصدهاي مختلف ناخالصی مالحظه می گردد

  

  STMتصاویر میکروسکوپ  به دست آمده از دانه هايمیانگین اندازه ي ) : 3(جدول 

 
  اندازه ي متوسط دانه ها

(nm) 
درصد 

  ناخالصی

03/12  0  

3/32  5  

49/29  10  

68/22  15  

09/29  20  

  

  

 STMتوسط میکروسکوپ  دانه ها میانگینمیزان تغییرات اندازه ي ) : 9(شکل 

ه ي نازك اکسید قلع موجب و برازش خطی اندازه هاي به دست آمده مالحظه می گردد که افزدون ناخالصی منگنز به الی) 9(با توجه به شکل 

نانومتر بوده که توافق  32تا  12از  دانه هاهمچنین میزان تغییرات اندازه ي .شده است از مقدار اولیه ي بدون ناخالصی انه هاافزایش اندازه ي د

  .شرر دارد -نسبتا نزدیکی با اندازه هاي به دست آمده از رابطه ي دباي 
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   نتیجه گیري
، موید ساختار بس  به اکسید قلع منگنز نسبت جرم مولی درصد 20تا  0ناخالصی براي الیه هاي نازك اکسید قلع با   XRDبررسی طیف 

) 200(در راستاي صفحه ي  کریستالی ارجح سمت گیري.وسیستم بلوري تتراگونال بوده است (Tin Oxide)با فاز (SnO2)بلوري اکسید قلع

 سمت گیريشرر اندازه ي متوسط بلورك ها براي  -با استفاده از رابطه ي دباي . درجه بوده است 38مربوط به اکسید قلع و زاویه ي پراش 

نانومتر به ازاي  22تا  17نتایج حاکی از رشد نسبی اندازه ي بلورك ها از .مربوط به اکسید قلع به دست آمد) 200( راستاي صفحه ي ارجح

  .افزودن ناخالصی منگنز بوده است
تا  12از دانه ها ؛ بازه ي تغییرات ابعاد  دانه هاي اندازه ي میانگین  و محاسبه STMبا مطالعه ي تصاویر به دست آمده توسط میکروسکوپ 

بر  بر این اساس توافق مناسبی بین اندازه گیري. با افزایش درصد ناخالصی بود دانه هانانومتر حاصل گردید که حاکی از رشد اندازه ي  32

و  نتایج به دست آمده از آنالیز میکروسکوپ تونلی روبشی  )شرر -اي رابطه ي دب(پراش پرتو ایکس از روي اندازه ي بلورك ها با استفاده 

STM وجود دارد.  
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