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الممخص

ت ػػـ تر ػػير رقي ػػية رقيس ػػة م ػػف روكس ػػيد ال ار ػػيف  )ZnOبطريس ػػة الترم ػػؿ الكيمي ػػاي الرػ ػراري والمرس ػػبة ةم ػػى قاة ػػدة زجاجي ػػة وبدرج ػػة رػ ػ اررة تبمػ ػ
 )450ومػف مػـ تػـ د ارسػة بعػض ال ػواص الييزياييػة للقيػية المر ػرة  .كمػػا تػـ قيػاس سػمؾ ا قيػية وترديػد العوامػؿ المػرمرة ةمي ػا ممػؿ درجػػة
الر اررة  ،معدؿ الرش ،مدة الرش ،المسافة العمودية لمرش) وذلؾ لمر وؿ ةمى اقيية ذات موا ػيات جيػدة تػـ د ارسػة ال

ػايص الب ػرية للقيػية

المر ػ ػرة مم ػػؿ ا مت ا ػػية وال ياذي ػػة وك ػػذلؾ د ارس ػػة المواب ػػت الب ػ ػرية للقي ػػية المر ػ ػرة مم ػػؿ معام ػػؿ ا مت ا ػػية ,معام ػػؿ ال م ػػود ,معام ػػؿ
ا كسار).
الكممات المفتاحية :رقيية رقيسة  ،اوكسيد ال ار يف  ،معدؿ الرش ،مدة الرش.

المقدمة

تعػػد تس يػػة ا قيػػية الرقيسػػة مػػف ايػػـ التس يػػات الت ػ اس ػ مت ف ػ تطػػور
دراسة ريباه المو ػلت والتػ اةطػت فكػرة وا ػرة ةػف ػواص المػادة

االجهزة المستخدمة:

تػػـ اسػػت داـ م ظومػػة الترمػػؿ الكيميػػاي الر ػراري والت ػ تتكػػوف مػػف ةػػدة

المكو ة ل ا وي ف رالت ا الرجمية ].[1

اج ػزة بسػػيطة ظمػػت بريػػث يمكػػف مػػف لل ػػا تر ػػير اقيػػية رقيسػػة

رس ػ ػػت دمت ا قي ػ ػػية الرقيس ػ ػػة فػ ػ ػ المج ػ ػػا ت العممي ػ ػػة والتس ي ػ ػػة  .فس ػ ػػد

ةمى قواةد زجاجية وكما مو ح ف يكؿ رقـ .)1

اسػػت دمت ف ػ التطػػور الرػػال ف ػ مجػػاؿ الراسػػبة ا لكترو يػػة الرقميػػة
 )Digital computerظ اًر ل غر رجم ػا و يػة وز ػا وفػ

الت ار س ػػتورات  )Transistorsوفػ ػ
وال لي ػػا اليمس ػػية cell

ػ اةة

ػ ػ اةة الكوايػ ػػؼ )Detectors

 . [2] )Solarوم ػػا زيػ ػػادة التس ػػدـ العمم ػ ػ

والتك ولوج تطورت طرؽ تر ير ا قيية وسمؾ الغياء وتجا سه.
ويتـ تر ير ا قيية الرقيسة بطرؽ كيميايية وفيزيايية وكما يم ].[3
رو ً :الطرؽ الييزيايية  )Physical Methodsوتيمؿ :
-1التب ير الرراري ف اليراغ.
 -2الترذيذ.

شكل رقم ( )0منظومة التحمل الكيميائي الحراري المستخدمة في العمل

ما ياً :الطرؽ الكيميايية  )Chemical Methodsوتيمؿ:
-1

الترسيب الك رباي .

-2

ترسيب الب ار الكيمياي

-3

الترمؿ الكيمياي الرراري .

-4

ترسيب المراليؿ الغروية.

-5

ا ماء مف ا ملح المذابة.

-1

ج ػػاز الػػرش  -2رامػػؿ معػػد

مزدوج رراري  -5ةداد رقم  -6م

 -3مس ػ ف ك ربػػاي -4

ة يواء  -7قرفة التر ير

تهيئة قواعد الترسيب (: )Creating rules of deposition
الساةػػدة يػ موقػػا الترمػػؿ لممػػادة رذ تكػػوف ةمػػى يػػكؿ قيػػاء رقيػػؽ ةمػػى
تمػ ػػؾ الساةػ ػػدة  .لسػ ػػد رسػ ػػت دمت قواةػ ػػد مػ ػػف الزجػ ػػاج ا ةتيػ ػػادي ب بعػ ػػاد
 )2.5×2.5cmوبس ػػمؾ  ،)0.1cmاذ ت ػػـ معالج ػػة السواة ػػد الزجاجي ػػة

طريقة العمل

لمػػت مص مػػف الي ػوايب رو الم ػواد العالسػػة ةمي ػػا اف وجػػود يػػذه الي ػوايب

المواد الكيميائية المستخدمة:

يػ ػػرمر ف ػ ػ

 -1لت ال ار يف Zn(CH3COO)2.H2O

ػ ػواص ا قيػ ػػية المر ػ ػرة .رذ يي ػ ػ ت ور ػ ػػرت ب ط ػ ػوات

متتابعة ومرتبطة ما بع

 -2رامض ال يدروكموريؾ HCL

ا البعض ][4,5وي :

 -1قط ػ ػ ػ ػ ػا الي ػ ػ ػ ػ ػرايح الزجاجيػ ػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػ ػػى مربعػ ػ ػ ػ ػػات

 -3الماء المسطر H2O

ػ ػ ػ ػ ػػغيرة وب بعػ ػ ػ ػ ػػاد

. )2.5×2.5cm

 -4ا سيتوف CH3COCH3

 -2قسؿ السواةد جيداً بالماء المسطر رذ تو ػا فػ دورؽ يرتػوي ةمػى

الم ػ ػػاء المسط ػ ػػر ويو ػ ػػا فػ ػ ػ ج ػ ػػاز الموج ػ ػػات الي ػ ػػوؽ ال ػ ػػوتية لم ػ ػػدة
.)10min.
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 -3مسؾ الساةدة الزجاجية بممسط اص وقمريا فػ دورؽ يرػوي ةمػى

رررته م ا وبالتال ف ػه يػرمر ةمػى طبيعػة المػادة ال اتجػة
والذي يستمد ا

ا سيتوف ال س و ساوتػه  )99%ازلػة اي امػار دي يػة او ةوالػؽ متبسيػة

بع ػػد التياة ػػؿ ل ػػذلؾ ت ػػـ تمبي ػػت درج ػػة الرػ ػ اررة لتك ػػويف قي ػػاء فػ ػ اف ػػؿ

ةمػػى س ػػطر ا م ػػـ تو ػػا دا ػػؿ ج ػػاز الموجػػات اليػ ػوؽ ال ػػوتية لم ػػدة

را ت ػػا م ػػف التج ػػا س .ورف درج ػػة رػ ػ اررة الساة ػػدة المس ػػت دمة فػ ػ ي ػػذا
البرث ولمادة اوكسيد ال ار يف ي

 )10min.مرة ا رى.
 -4تجي ػػؼ السواة ػػد باس ػػتعماؿ قطع ػػة س ػػيل ا ػػة بت ظي ػػؼ العدس ػػات
الب رية والت

-2

تترؾ اي يوايب ةمى سطح السواةد الزجاجية .

0

) ]. [9

معدل الرش)Spray Rate( :

يو معدؿ رش رجـ معيف مف المرموؿ ف الدقيسة الوارػدة ويػرمر معػدؿ

 -5ي ػػتـ ري ػػظ السواة ػػد برافظ ػػات م اس ػػبة بع ػػد رس ػػاب وزف ك ػػؿ قاة ػػدة

الرش ةمػى تجػا س الغيػاء  ،إذ وجػد اف اف ػؿ معػدؿ رش ر ػؿ م ػه

وتسجيمه ةمى الرافظة ال ا ة ب ا.

ةمى قياء متجا س يو . )10ml/min

تحضير االغشية الرقيقة )Preparation of thin films( :

-3

لتر ير رقيػية ال ار ػيف  )ZnOاسػت دمت مػادة ػلت ال ار ػيف

لتر ػػير الغي ػػاء المطم ػػوب فػ ػ ي ػػذه الد ارس ػػة ت ػػـ تردي ػػد م ػػدة ال ػػرش ب ػ ػ

الماييػػة ذات المػػوف ا بػػيض  Zn(CH3COO).2H2Oر ػػر مرمػػوؿ

 )7secبعػديا يكػوف توقػػؼ فػ الػرش ولمػػدة  )2min.مػـ تعػاد العمميػػة

لت ال ار يف المايية بتركيز  )0.1Mوذلػؾ ب ذابػة )2.1949gm

يمك ػػف رف يك ػػوف ال ػػرش ةم ػػى السواة ػػد الزجاجي ػػة دفع ػػة

م ػػا فػ

مدة الرش )Spray period( :

مػ ػرة ا ػػرى رذ

 )100mlمػػف المػػاء المسطػػر مػػا ا ػػافة بعػػض السطػرات مػػف

واردة تج بػاً لبرودت ػا .ويعػاد الػرش بعػد  )2minرتػى تسػتعيد اليػريرة

اريػؽ ػال مػػف العوالػؽ ومتجػػا س .ويػتـ مػط المرمػػوؿ باسػت داـ ج ػػاز

المرسبة ،وتعاد يذه العممية لمػرات ةديػدة وةمػى الػوتيرة يسػ ا لمر ػوؿ

ر ػؿ ةمػى مرمػوؿ

رامض ال يدروكموريؾ المركز  )HClوذلؾ لكػ

الزجاجيػػة ر اررت ػػا المطموبػػة ومػػف مػػـ

 )Magnetic stirrerلمػػدة  )20Min.وبعػػد ذلػػؾ يػػتـ رش المرمػػوؿ
وترسػػيبه ةمػػى قواةػػد زجاجيػػة سػػا ة بدرجػػة

0

ػػمف ر ػػوؿ مػػاء بمػػوري لممػػادة

ةمى الغياء المطموب ]. [10
-4

ريػػث ر ػػؿ

المسافة العمودية)Vertical Distance( :

ةمى قياء  . [6])ZnOرسب المعادلة التالية-:

ع ػ ب ػػا المسػػافة العموديػػة مػػف ايػػة ا بوبػػة اليػػعرية الموجػػود في ػػا

Zn(CH3COO)2.2H2O → ZnO+CO+CH4+steam
الخصائص الفيزيائية الوكسيد الخارصين المحضر (:)ZnO

المرم ػػوؿ ال ػػى س ػػطح الساة ػػدة الزجاجي ػػة لمر ػػوؿ ةم ػػى اف ػػؿ ال ت ػػايل

روكسػ ػ ػػيد ال ار ػ ػ ػػيف ال س ػ ػ ػ

المطموبػ ػػة لمغيػ ػػاء إذ يكػ ػػوف ا رتيػ ػػاع العمػ ػػودي بػ ػػيف الساةػ ػػدة الزجاجيػ ػػة

 )ZnOيػ ػ ػػو ررػ ػ ػػد مركبػ ػ ػػات ال ار ػ ػ ػػيف

و اية ا بوبة اليعرية مسافة  )29cmتسريباً وفػ يػذا ا رتيػاع يكػوف

الكيمياييػػة ومػػادة يػػبه مو ػػمة وي تمػ الػػى مجموةػػة ا كاسػػيد المو ػػمة

رذاذ المرمػػوؿ قي ػػر متجمػػا فػ ػ بسع ػػة وارػػدة وقي ػػر متطػػاير بعي ػػداً ة ػػف

ةالية ف الم طسة المريية ].[7

ترسيب االغشية الرقيقة)Thin films deposition ( :

اليػيافة  )Transparent conducting oxidesوالتػ تمتػاز ب ياذيػة

الساةدة الزجاجية].[11

قياس سمك االغشية الرقيقة المحضرة
Film Thickness Measurement
توجػػد طػػرؽ كمي ػرة لسيػػاس سػػمؾ ا قيػػية الرقيسػػة وم ػػا الطريسػػة الوز يػػة

ي ػػتـ و ػػا السواة ػػد الزجاجي ػػة الم ػ ػ وةة م ػػف الزج ػػاج ا ةتي ػػادي ةم ػػى
المس ػ ف الك ربػػاي

بعد التاكد مف رف المرموؿ يسسط ب ورة ةمودية ةمى جميػا اجػزاء يػذه

.رذ تػ ػ ػػوزف الساةػ ػ ػػدة الزجاجيػ ػ ػػة ال ظييػ ػ ػػة بمي ػ ػ ػزاف ك ربػ ػ ػػاي رسػ ػ ػػاس ذي

السواةد  ،ويػتـ الر ػوؿ ةمػى اقيػية اوكسػيد ال ار ػيف  )ZnOبػرش

رساسية  ،)10-4gmرذ اف وزف الساةدة قبػؿ رش المرمػوؿ ةمي ػا يرمػز

المرمػ ػػوؿ ةمػ ػػى قواةػ ػػد سػ ػػا ة مػ ػػف الزجػ ػػاج وبدرجػ ػػة ر ػ ػ اررة

ل ا  )W1وبعد الرش  )W2ويكوف اليرؽ ف الوزف  )ΔWةبػارة ةػف

تترؾ السواةد الزجاجيػة ةمػى المسػ ف الك ربػاي لمػدة

الغياء  )Tبتطبيؽ العلقة ا تية :

ػؼ سػاةة بعػد

ركم ػػاؿ ةممي ػػة ال ػػرش وذل ػػؾ لمس ػػماح للقي ػػية المر ػ ػرة ب كم ػػاؿ ةممي ػػة

)T=(ΔW/P.Sإذ إف:

ا كسدة ولتج ب تكسر الغيػاء ة ػد مراولػة رفػا الغيػاء ب ػورة مياجيػة

 : )Pكمافة مادة الغياء  )ZnOيعرؼ بوردات .)gm/cm3

ة د سطح المس ف تيجة

 :)Sمسارة الغياء  )cm2ومف ػلؿ اسػت داـ الطريسػة الوز يػة وجػد

تلؼ درجات الر اررة ]. [12

دراسةةةةة الخصةةةةائص البصةةةةرية غشةةةةية اوكسةةةةيد الخارصةةةةين )(ZnO

اف سمؾ الغياء المرظر كاف بمسدار )500±50nm

المحضرة:

النتائج والمناقشة

 -0االمتصاصية )(Absorptance

تحديد العوامل المؤثرة في تحضير االغشية الرقيقة :

لس ػ ػػد رجري ػ ػػت قياس ػ ػػات ا مت ا ػ ػػية

درجة حرارة القاعدة)Substrate Temperature( :

ػ ػػمف م ػ ػػدى ا طػ ػ ػواؿ الموجي ػ ػػة

 )044-444nmلجميػػا ا قيػػية المر ػرة وكمػػا فػ اليػػكؿ رقػػـ )2

إف لدرجة الر اررة تامي ار وا را ةمى تجا س ا قيية المرسػبة وتماسػك ا
وف ػ

0

)

وبيعػػؿ الر ػ اررة ويبسػػى الغيػػاء ةمػػى الساةػػدة  .ومػػف ال ػػروري اي ػػا اف

وزف م ػػادة الغيػ ػػاء المترس ػػبة ةػ ػػؿ الساةػ ػػدة ] ،[8ويمك ػػف رسػ ػػاب سػ ػػمؾ

-0

)Heaterف ػ الم ت ػػؼ تسريب ػاً رسػػيؿ ج ػػاز الػػرش

ال ػػذي يب ػػيف تغيي ػػر طي ػػؼ ا مت ػػاص كدال ػػة لمط ػػوؿ الم ػػوج ري ػػث اف

وةيػػة مػػادة الغيػػاء المرسػػبة ،إذ وجػػد رف ا يػػاض وارتيػػاع درجػػة

ا مت ا ػ ػ ػػية لكقيػ ػ ػػية كافػ ػ ػػة تكػ ػ ػػوف اةظػ ػ ػػـ مػ ػ ػػا يمكػ ػ ػػف ة ػ ػ ػػد رافػ ػ ػػة

رػ اررة الساةػػدة يػػرمر كميػ اًر فػ طبيعػة التياةػػؿ الكيميػػاي الرا ػػؿ ةمي ػػا

ا مت اص ا ساسية ا طواؿ الموجية الس يرة) ري اف ا قيية
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المرظػ ػرة تمت ػػاز با مت ا ػػية العالي ػػة ة ػػد ا طػ ػواؿ الموجي ػػة الس ػػيرة
و لرظ ا ا تسا

مف الم طسة المريية

وبذلؾ يمكف است دام ا ف تطبيسات ال ليا اليمسية [.]13
pure
1%-Sn
3%-Sn
5%-Sn
7%-Sn

1
0.9
0.8
0.7

0.5
0.4
0.3

Absorptance

0.6

شكل ( )4يوضح معامل االمتصاص كدالة لطاقة الفوتون غشية أوكسيد

0.2

الخارصين()ZnOالمحضرة.

0.1

 -2معامؿ ال مود)Extinction coefficient :

0
900

1000

700

800

500
600
)Wavelength(nm

400

300

200

تػ ػػـ رسػ ػػاب معامػ ػػؿ ال مػ ػػود لجميػ ػػا ااقيػ ػػية المرظ ػ ػرة وفػ ػػؽ العلقػ ػػة

الشكل ( )2يبين االمتصاصية كدالة لمطول الموجي غشية أوكسيد

)

الخارصين(.)ZnO

𝜆 = )Κₒوكمػػا مو ػػح ف ػ يػػكؿ رقػػـ  )5الػػذي يبػػيف تغيػػر

معامؿ ال مػود كدالػة لطاقػه اليوتػوف لغيػاء اوكسػيد ال ار ػيف )(ZnO

النفاذية )(Transmithance

وكمػػا لرػػظ ف ػ اليػػكؿ اف سػػموؾ م ر ػ ال مػػود لكقيػػية المر ػرة

امػػا طيػػؼ ال ياذيػػة وكمػػا مو ػػح ف ػ اليػػكؿ رقػػـ  )3فسػػد ابػػدى سػػموكا

يسػػؿ ب سػػب قميمػػة ة ػػد الطاقػػات اليوتو يػػة الواطيػػة مػػـ يػػزداد بيػػكؿ س ػريا

معاكسػػا للمت ا ػػية اذ اف ال ياذيػػة اقيػػية اوكسػػيد ال ار ػػيف تكػػوف

ومي ػ ػػاجم فػ ػ ػ م ػ ػػدى الطاق ػ ػػات المسابم ػ ػػة لراف ػ ػػة ا مت ػ ػػاص ا ساس ػ ػػية

اق ػػؿ م ػػا يمك ػػف ة ػػد راف ػػة ا مت ا ػػية ا ساس ػػية ا طػ ػواؿ الموجي ػػة

الطاقػػات اليوتو ي ػػة العاليػػة) وي ػػذه الزي ػػادة قػػد تك ػػوف اتجػػة ة ػػف الزي ػػادة

الس ػػيرة) واف ال ياذيػػة تػػزداد مػػا زيػػادة الطػػوؿ المػػوج مػػـ تبػػدي زيػػادة

السريعة لمعامؿ ا مت اص ة ػد يػذه الطاقػات والتػ تػدؿ ةمػى رػدوث

مياجيػػة وقويػػة الػػى المبػػات بعػػد الطػػوؿ المػػوج ) (500nmفػ الم طسػػة

ا تسا ت الكترو ية مبايرة[.]15

المريية وترت الرمراء السريبة [.]14

ريث اف : Κₒ :معامؿ ال مود
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الشكل ( )3يبين النفاذية كدالة لمطول الموجي غشية أوكسيد
الخارصين( )ZnOالمحضرة.

الثوابت البصرية لألغشية المحضرة:

الشكل ( )5يوضح معامل الخمود كدالة لطاقة الفوتون غشية أوكسيد

 -1معامؿ ا مت اص (Absorption coefficient
تػػـ رسػػاب معامػػؿ ا مت ػػاص مػػف العلقػػة
مو ح فػ يػكؿ رقػـ  )4الػذي يو ػح تغيػر معامػؿ ا مت ػاص

الخارصين)(ZnO

كمػػا

 -3معامؿ ا كسار )(Refractive Index

)

تـ رساب معامؿ ا كسار وفؽ العلقة

كدالة لطاقة اليوتوف اقيية روكسيد ال ار يف المرظرة ريػث ار ػ ا
مػػف اليػػكؿ تتيػػابه سػػموؾ م ر ػ معامػػؿ ا مت ػػاص ولجميػػا ا قيػػية
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وكمػػا مو ػػح فػ ػ يػػكؿ رق ػػـ  )6وال ػػذي يممػػؿ تغي ػػر معام ػػؿ ا كس ػػار

المرظػ ػرة اذ يك ػػوف قم ػػيل ة ػػد الطاق ػػات اليوتو ي ػػة الواطي ػػة وفي ػػا تك ػػوف
ارتمالي ػػة ا تس ػػا ت ا لكترو ي ػػة قميم ػػة وت ػػزداد ق ػػيـ معام ػػؿ ا مت ػػاص

كدالػػة لطاقػػة اليوتػػوف لغيػػاء اوكسػػيد ال ار ػػيف ) (ZnOو لرػػظ ف ػ

ة ػػد رافػػة ا مت ػػاص ا ساسػػية باتجػػاه الطاقػػات اليوتو يػػة العاليػػة واف

الي ػػكؿ اف س ػػموؾ م ر ػ ػ معام ػػؿ ا كس ػػار للقيػ ػػية المرظػ ػرة يكػ ػػوف

معامػ ػ ػػؿ ا مت ػ ػ ػػاص ة ػ ػ ػػد يػ ػ ػػذه الطاقػ ػ ػػات يمتمػ ػ ػػؾ قيمػ ػ ػػة اكبػ ػ ػػر مػ ػ ػػف

تسريب ػػا ماب ػػت م ػػا زي ػػادة طاق ػػة اليوت ػػوف م ػػـ يػ ػ يض فػ ػ م ػػدى الطاق ػػات

ممػػا يػػرجح رػػدوث ا تسػػا ت الكترو يػػة مباي ػرة مسػػمورة

المسابمة لرافة ا مت اص ا ساسية الطاقة اليوتو ية العالية) [.]15

[.]15
ريث اف  :Aا مت ا ية  :t ,سمؾ الغياء

ريث اف  :R :تممؿ ا عكاسية و  Κₒمعامؿ ال مود
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.) المحضرةZnO() يوضح معامل االنكسار كدالة لطاقة الفوتون غشية أوكسيد الخارصين6( الشكل
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Preparation and Thermal hydrolysis chemistry of Thin film from Zinc
Oxide (ZnO) and studying of the factor which dependent on
Alaa E. Sultan
Department of Chemistry , College of Science , University of Diyala , Diyala , Iraq
alaa.essa90@yahoo.com

Abstract
Thin films of Zinc oxide was prepared by using thermal chemical hydrolysis and precipitate on glass base at
(450 ). Then Physical properties of the prepared thin films was studied as well as of studying of thickness of
this films and the factors which dependent on such as ( Temperature degree, Rate of Spray , The time of Spray,
The vertical distance of Spray) ,which need to get films with good properties.
Key word: Thin layer , Zinc Oxide, Spray rate, Spray time.
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