 خواص ساختاری و اپتیکی الیههای نازک نانوساختار،بررسی اثر بازپخت بر مورفولوژی
) تهیه شده به روش رسوبگذاری حمام شیمیاییCuO( اکسید مس
، حسين عشقی، صفيه نقدی جيركل
 شاهرود، دانشکده فيزیك دانشگاه صنعتی شاهرود
 الیههای نازک نانوساختار اکسید مس با استفاده از محلول کلرید مس به روش رسوبگذاری حمام شیمیایی بر روی زیرالیهه شیشهه- چکیده
 نمونههها بها اسهتفاده از. بازپخت داده شدند300 °C  ساعت در حضور گاز آرگون در دمای2  و1  و سپس در بازه های زمانی متفاوت،الیهنشانی
)CuO(  دریافتیم که الیه ی نانوساختار اولیه به صورت بس بلوری تک فهاز. تحت بررسی قرار گرفتندUV-Vis  وXRD  طیفهای،FESEM تصاویر
 تحلیل داده. نیز ظاهر شده استCu2O  اما پس از بازپخت فاز اضافی،) رشد یافته است-111( در ساختار مونوکلینیک و با جهتگیری ترجیحی
.های جذب نوری نشان داد که با افزایش زمان بازپخت گاف نواری اپتیکی نمونه کاهش می یابد
. نانو ساختار، بازپخت،)CBD(  رسوب گذاری حمام شيميایی، اكسيد مس-كليد واژه

A study on the effect of annealing on morphology, structural and
optical properties of nanostructured CuO thin films prepared by
chemical bath deposition (CBD) method
Safieh Naghdi jirkol , Hosein Eshghi .
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Department of Physics, Shahrood University of technology, Shahrood, Iran.
Cupric oxide (CuO) thin films were prepared by chemical bath deposition (CBD) method on glass substrates using
copper chloride solutions and then annealed at 300 °C in Argon atmosphere in different time intervals of 1 and 2 h.
Samples were characterized by FESEM images, XRD and UV-Vis. spectra. We found that the as-grown
nanostructured sample has a single-phase (CuO) monoclinic polycrystalline structure with preferred direction of (111), but after annealing an addition Cu2O phase is also appeared. Analysis of the absorbance data showed that
with increasing the annealing time the optical band gap of the sample decreases.
Keywords: Copper oxide, Chemical Bath Deposition (CBD), annealing, nanostructure.
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 -1مقدمه

 -3نتایج و بحث

اكسيد مس ( )CuOیك ماده نيمرسانای نوع  pبا گاف نواری
باریك در محدوده ۱[ ۱/۲-۱/7 eVو  ]۲و با سااختار بلاوری
مونوكلينيك است .بنابر گزارشات منتشر شده اكسيد مس باا
موفقيت تحت مورفولوژیهای متفاوتی مانند نانوسيمها ،ناانو
گلها ] ،[3نانو ميلهها و  ...تهياه شادهاناد .ییاههاای نااز
نانوساختارهای اكسيد مس را مایتاوان از رریار رو هاای
مختلف نظير سل-ژل [ ،]۴رسوبگذاری حمام شيميایی []5
و رسوبگذاری به رو الکتروشايميایی تهياه كارد [ .]6در
بين این رو ها رسوبگذاری حمام شايميایی ( )CBDباه
عنوان روشی ساده ،ایمن ،دوساتدار زیسات ،دماای پاایين و
روشی مقرون به صرفه بسيار مورد توجه قرار گرفته است .در
این مقاله ما با استفاده از این رو ییههای ناز نانوساختار
اكسيدمس را بر روی زیرییه شيشهای تهيه كرده و اثر زماان
بازپخت بر روی خواص فيزیکای آنهاا را ماورد بررسای قارار
دادهایم.

 -3-1مورفولوژی سطح

 -2روش انجام آزمایش

شکل  :۱تصاویر  FESEMاز ییههای ناز اكسيد مس تازه رشد یافتاه
و بازپخت داده شده در زمانهای  ۱و  ۲ساعت.

شکل  ۱تصاویر مربوط به ميکروسکو الکترونی روبشی را در
دو مقياس  500nmو  µ ۲mرا به انضامام تصااویر مقطعای
ییهها نشان میدهد .همانطور كه مشاهده میشود در هر سه
نمونااه نااانوساااختارهای رشااته ماننااد و درهاامتنيااده شااکل
گرفتهاند به روری كه بر اثر فرایند بازپخت از تاراكم آنهاا تاا
حدودی كاسته شده است.

 -3-2خواص ساختاری
شکل  ۲الگوی پرا پرتو ایکس نمونههارا نشاان مای دهاد.
این داده ها در نمونه  Gموید ساختار بس بلوری اكسيد مس
( )CuOبا ساختار مونوكلينيك و صافحات اصالی ( )-۱۱۱و
( )۱۱۱واقع در زوایای  35/6و  38/7درجه میباشد .با توجاه
به داده های مربوط به نموناه هاای بازپخات شاده مالحظاه
میشود كه عمل بازپخت باعث كاهش شدت قلاههاای CuO
و در مقابل ایجاد قلههاای جدیادی در برخای زوایاای دیگار
میباشد؛ كه با عالمت ستاره مشخص شاده اسات .قلاههاای
جدید نمایانگر حضور فاز اضافی  Cu2Oدر این نمونه هاسات
كه با افزایش زمان بازپخت بر شدت آنها افازوده شاده اسات.
این رخداد احتمای به دليل واكنش اكساایش_كااهش ایجااد
گشته است []۴
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به منظور ساخت ییههای ناز اكسيدمس ،پودر كلرید مس
دو آبه را با آب دو بار تقطير مخلوط كرده تاا باه محلاولی باا
غلظت  0/۱مویر دسات یاابيم .در راساتای تهياه محلاول از
آمونيا جهت كنتارل ( pHحادود  )۱0اساتفاده شاد .زیار
ییههای شيشهای از قبل تميز شده را درون محلول قرار داده
و  ۱0دقيقه پس از جوشيدن محلول ،آنهاا را بيارون آورده و
در دمای اتاق خشك شدند .جهت انجام بازپخت ،نموناههاای
خشك شده درون كوره ی تياوپی در دماای  300 º Cو باه
مدت  ۱و  ۲ساعت در محيطی حاوی گاز بی اثر آرگون تحت
بازپخت قرار گرفتند .نمونههای تازه رشد یافته و باازپختی را
به ترتيب با نامهای  Gt1 ،Gو  Gt2نامگذاری كردیم.
تحليل ساختاری نمونهها به وسيله دستگاه پرا پرتو ایکس
( )XRD; broker AXSبا گسيل خا ريفای Ǻ( CuKα
 )۱.5۴06و مورفولوژی سطح نموناههاا توسا ميکروساکو
الکتروناای روبشاای ( )FESEM Hitachi S.4160انجااام
پذیرفت .همچنين خواص اپتيکی ییاههاا باا بررسای رياف
عبوری و جذبی و باا اساتفاده از دساتگاه ريافسان ناوری
( )Shimadzu UV-Vis. 1800در بااازه300-۱۱00 nm
اندازهگيری شد.

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395
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عرض گاف نواری در حد فاصل نوار های ظرفيات و رساانش
در این مواد مربوط باشد كه در ادامه بدان پرداخته ایم.
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شکل  :۲ريف  XRDییههای اكسيد مس تاازه رشاد یافتاه و بازپخات
داده شده در دو زمان  ۱و  ۲ساعت.

جهت بررسی بيشتر خواص سااختاری از رابطاه زیار (رابطاه
شاارر) ،اناادازه بلااور هااا ( ،)Dچگااالی دررفتگاایهااا ( )δو
كرنشهای بلوری ( )εرا بدست آوردیم ]:[7
)(1
)(2
)(3

)Absorbance (a.u

)Intensity (a.u

*

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395

D  0.9 /  Cos 

 1/ D
   / D Sin    / tan 
2

كه در آن  βنيم پهنا در شدت بيشينه D ،اندازه بلور هاθ ،
زاویه بارا و  λراول ماوپ پرتاو ایکاس اسات .نتاای ایان
محاسبات در جدول  ۱ارائه شده است .با توجه به ایان نتاای
مشخص می گردد كه عمل بازپخت و افزایش زمان آن سبب
كاهش اندازه بلور ها گشته است.
جدول  :۱مشخصات ساختاری به ازای قله ترجيحی (.)-۱۱۱
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شکل  :3نمودار ريف جذبی نمونه ها قبل و بعد از بازپخت.

بنابر گزار های منتشر شده اكسيد مس نيم رسانایی با گاف
نواری ( )Egمستقيم است و ضریب جذب ( )αتابعی از انرژی
فوتون ( )hvفرودی می باشد ]:[8

Ahv  E g 

12

() ۴



hv
در این عبارت  Aكميت ثابت است .بدین ترتياب باا ترسايم

نمودار  (ah ) 2بر حسب  hو برونيابی دادهها در گساتره
خطی با محور افقی به ازای  α=0بزرگی گاف نواری نمونههاا
تعياين شاده اسات .شاکل  ،۴نماودار حاصال از انجاام ایان
محاسبات را نشان میدهد .بررسیها حااكی از آن اسات كاه
نمونه  Gدارای بيشترین گاف نواری ( )۱/67 eVبوده و بر اثر
بازپخت ،گاف نواری نمونه ها كاهش یافتاه و در نموناه هاای
 Gt1و  Gt2بااه ترتيااب بااه  ۱/60و  ۱/5۲ eVرساايده اساات؛
دقت این مقادیر برای گاف ناواری نموناه هاا در حادود eV
 0±/03می باشد .این تغييرات در گاف نواری نمونه های پس
از بازپخت می تواند ناشی از حضور فاز اضافی  Cu2Oدر ییه
ها باشد.
50

 -3-3خواص اپتیکی

20
10
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شکل  :۴تحليل دادههای ريف جذب ییهها به منظور تعيين گاف ناواری
نمونه های مورد بررسی.
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ريف جذبی نمونهها در شاکل  3نشاان داده شاده اسات .باا
توجه به نتای نمونه ی  Gt2دارای كمترین جاذب در ناحياه
مرئی است كه می تواند ناشی از كاهش تراكم نانو رشته های
اكسيد مس و افزایش خاصيت رساانندگی الکتریکای (بخاش
 )3-۴در ایاان نمونااه در مقایسااه بااا دیگاار نمونااه هااا باشااد.
همچنين چنانچه مشاهده می شود در هر ساه نموناه ميازان
جذب در گستره ی رول موپ های ناحيه مرئای كاوچکتر از
 700 nmرو به افزایش گذارده اند .ایان روناد افزایشای مای
تواند به جذب فوتاون هاای ناوری و گاذارهای الکترونای در

Gt2
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. نمونهها قبل و بعد از بازپخت در شرای تاریکیI-V  نمودار:5 شکل

همچنين نتای بدست آمده گویای آن است كاه نموناه هاای
0/۲ MΩ  و۱/6  به ترتيب دارای مقااومتی برابارGt2  وGt1
 كاهش مقاومت در نمونه های بازپخت شده می تواند.هستند
ناشی از افزایش بلورینگی در این ییه ها و حضور فاز اضاافی
 همانگوناه. در این نمونه هاا باشادCuO  عالوه بر فازCu2O
) اشاره شاد3-3 كه در بخش خواص اپتيکی نمونه ها (بخش
 می تواند در جذب وGt2 این افزایش رسانندگی در نمونه ی
.یا پراكندگی نور توس حامل های آزاد موثر باشد

[ Downloaded from opsi.ir on 2023-01-08 ]

 نتیجه گیری-4
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ییههای ناز نانوساختار اكسيد مس به رو رسوبگاذاری
 و در300 °C حمام شيميایی تهيه شده و ساسس در دماای
 ساعت در محيطی حاوی گاز بی اثار آرگاون۲  و۱ زمانهای
، ییااه هاااFESEM  تصاااویر.تحاات بازپخاات قاارار گرفتنااد
نشاندهنده شکل گيری نانو رشتههای درهمتنيده بارای هار
 ريف پرا نموناههاا بياانگر ایجااد فااز.سه نمونه می باشد
 شدت مربوط، است كه با افزایش زمان بازپختCu2O جدید
 بررسیهاای اپتيکای نموناههاا.به این فاز افزایش یافته است
نشان میدهد كه بازپخت و افزایش زماان آن سابب كااهش
گاف نواری نمونه شده است كه می تواند متاثر از حضاور فااز
. در ییه ها باشدCu2O اضافی
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