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TÓM TẮT
Khi nghiên cứu một số đặc tính của màng mỏng Oxit Niken (NiOX) được lắng đọng bằng
phương pháp Phún xạ Từ trường điện cực âm, sử dụng nguồn xung công suất lớn (HiPIMSHigh Power Impuls Magnetron Sputtering). Chúng tôi nhận thấy rằng tính chất của màng
mỏng NiOx phụ thuộc nhiều vào điều kiện phún xạ. Cụ thể, một số tính chất như hình thái,
đặc tính quang đặc tính điện phụ thuộc mạnh vào độ rộng xung của nguồn điện phún xạ như:
khi tăng độ rộng xung từ 15 μs tới 45 μs cấu trúc thay đổi mạnh theo hướng phản xạ (111),
(200) và (220) như tăng khoảng cách giữa cấu trúc đơn vị, tham số mạng tăng, tăng kích
thước hạt cũng như độ nhám bề mặt. Tỉ lệ nguyên tử (O/Ni) giảm dần từ 1,15 tới xấp xỉ 1.
Bằng phương pháp phún xạ này chúng tôi cũng đã xác định được loại bán dẫn của lớp màng
NiOx đã tạo ra là bán dẫn loại n có vùng cấm (band gap) khá cao biến thiên từ 3,28 eV tới
4,18 eV khi độ rộng xung nguồn thay đổi từ 15 μs tới 45 μs.
Key word: Organic photovoltaic cells, anode buffer layer, NiO thin films, DC sputtering,
forming process, annealing.
như tạo ra các bán dẫn kích thước nano,
màng mỏng trong suốt dẫn điện 1, vật liệu
Chữ viết tắt
phản sắt từ 2, điện cực cho tế bào quang điện
3
, các bộ cảm biến hóa học 4, kính chuyển
sccm
Standard Cubic Centimeter per
đổi quang học và hiển thị điện tử 5, điều
Minute
khiển hiệu quả các đầu vào/ra cảu một số
ITO
Indium Tin Oxide
công trình năng lượng, ô tô và hàng không
vũ trụ 6 và đặc biệt đóng vai trò quan trọng
SEM
Hiển vi điện tử quét
trong nghiên cứu, lớp đệm trong tế bào
XPS
Phổ quang điện tử
quang điện và pin quang điện 7. Hiện nay, có
khá nhiều kỹ thuật trồng màng NiO như bay
hơi nhiệt, phún xạ âm cực, phương pháp Solgel, phương pháp nhiệt phân và một số phương
1. Mở đầu
pháp hóa-điện tử và bay hơi hóa học 8, 9, 10, 11, 12.
Oxide Nickel (NiO) được trồng dưới
Loại màng mỏng NiO là một bán dẫn vô
dạng màng mỏng có cấu trúc tinh thể dạng
cơ có băng dẫn điện là 1,8 eV và băng hóa
tinh thể muối NaCl. Những năm gần đây,
trị là 5,4 eV 13. Trong nghiên cứu của chúng
màng mỏng NiO đã được các nhà khoa học
tôi mô tả việc chế tạo màng NiOx bằng
quan tâm, nghiên cứu do nó có một số các
phương phương pháp bay hơi vật lý (PVD)
đặc tính quan trọng có thể ứng dụng trong
nhờ việc ứng dụng kỹ thuật phún xạ Từ
các lĩnh vực khoa học kỹ thuật như điện tử,
trường điện cực âm (Magnetron Sputtering
quang-điện…Nhờ vào một số tính chất đặc
Cathode) bằng nguồn điện xung công suất
biệt như siêu ổn định về tính hóa, lý, quang.
lớn (HiPIMS). Tiếp đó là nghiên cứu sự thay
Ứng dụng trong một số ứng dụng quan trọng
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đổi một số đặc tính của màng NiOx như tính
thù hình, thành phần hóa học, tính chất
quang và tính dẫn điện của chúng theo độ
rộng xung của nguồn điện.

Đặc tính quang được đo bởi máy quang
phổ Perkin Elmer Lambda 1050 trong vùng
cực
tím/nhìn
thấy/cận
hồng
ngoại
(UV/Vis/NIR) có bước sóng từ 300-1200 nm.

2. Thực nghiệm

Phân tích thành phần hóa học bằng kỹ
thuật phân tích phổ nhiễu xạ điện tử (EDSElectron Diffraction Spectroscopy) và hình
thái học của mẫu NiO bằng kính hiển vi điện
tử quét (Scanning Electron Microscopy SEM) loại JEOL 7600F.

2.1. Chế tạo màng NiOx
Trong nghiên cứu chúng tôi nền kính và
ôxit thiếc Indium (ITO) kích thước 2x2 cm
của nhà sản xuất SOLEMS. ITO có độ dầy
100 nm, điện trở suất 25 Ohm.cm-1, độ
truyền quang trung bình trong vùng ánh nhìn
thấy 93%, công thoát là 4,7 eV 14. Sau khi
điện cực được làm sạch bằng xà phòng và
rửa bằng nước tinh khiết (pH=7), nền sẽ
được thổi khô bằng khí nitơ, sau đó được
đưa vào buồng phún xạ để phủ màng mỏng
NiO. Để tạo ra lớp màng mỏng NiO trên bề
mặt của nền chúng tôi đã dùng phương pháp
phún xạ từ trường điện cực âm với nguồn
dòng xung, đích là loại niken có độ tinh
khiết 99,99%, đường kính 2 inch, khoảng
cách từ đích (điện cực âm) tới đế là 3 cm.
Hỗn hợp khí argon và oxy được đưa vào
buồng phún xạ để tạo plasma và tạo phản
ứng, được điều khiển quá trình phún xạ bằng
hệ thống khí và máy tính trung tâm. Các
tham số phún xạ được chọn như trong bảng:
Nguồn - HiPIMS
Công suất (W)
Tần số (Hz)
Áp suất riêng (mTorr)
Áp suất tổng (mTorr)
Độ rộng xung (μs)

Liên kết của các thành phần hóa học được
đo lường bằng phân tích phổ quang điện tử
XPS loại Kratos Nova nguồn đơn sắc Al Kα =
1486,6 eV. Việc phân tích phổ của mẫu được
thực hiện bằng phần mềm CASA-XPS.
Loại bán dẫn được xác định bằng phân
tích phổ quang điện tử tia X (XPS) và kiểm
tra bằng phương pháp đầu dò nóng. Điện trở
suất của phim NiO được xác định bởi
phương phương pháp 4 điểm theo cấu hình
Vander Pauw.

3. Kết quả thực nghiệm
3.1 Ảnh hưởng của tốc độ phún xạ
Trong quá trình thực nghiệm thí nghiệm
các thông số làm việc được cho trong bảng
1. Việc duy trì áp suất riêng phần và toàn
phần được đặt cố định lưu lượng khí argon là
10 sccm. Áp suất riêng phần của oxy được
xác định theo biểu thức (1):

Bảng 1
HiP3 Solvix
100
500
6
6,4
15-45

%O2 = 100%.fluxO2/( fluxO2+ fluxAr) (1)
Tốc độ phún xạ phụ thuộc vào năng
lượng của nguồn dòng kích thích được phản
ánh qua độ rộng xung của tín hiệu. Trên hình
1 cho thấy khi tăng độ rộng xung từ 14 μs
tới 45 μs thì tốc độ phún xạ tăng từ 10
nm/phút tới 80 nm/phút. Mẫu thu được trong
khoảng xung này được phân thành 2 loại có
các đặc tính tương đối khác nhau. Loại mẫu
NiOx giầu oxi có mầu nâu sẫm, độ truyền
quang thấp, cấu trúc nguyên tử thừa oxi, tốc
độ phún xạ thấp khi độ rộng xung của nguồn
nhỏ hơn 20 μs. Khi độ rộng xung lớn hơn 20
μs thì các mẫu thu được là loại màng NiO

2.2 Các kỹ thuật đặc tính hóa
Cấu trúc của màng mỏng NiO được
phân tích bằng nhiễu xạ tia X loại SIEMENS
D5000, tia nhiễu xạ loại Cu Kα với bước
sóng λ = 0,15406 nm. Độ dầy của mẫu được
đo bằng profilometer (DEKTAK8) và được
kiểm tra bằng kính hiển vi điện tử quét
JEOL-760F.
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mặt phản xạ (111), (200), (220) và (222).
Tuy nhiên, khi độ rộng xung từ 20 μs trở lên
có sự thay đổi mạnh về cấu trúc theo xu
hướng tăng mặt phản xạ (111), (200) và
(220) trong khi (222) giảm dần.

mầu nâu xanh truyền quang tốt, tiệm cận cân
bằng hóa học.

Films
bruns

Phân tích phổ DRX hình 2, xác định
được các thông tin về cấu trúc tinh thể như
khoảng cách các mặt phản xạ (d) theo công
thức Scherrer và thông số cấu mạng (a) được
cho tương ứng trên hình 3a và 3b.

Films marron
verts

Công thức Scherrer:
d=0,9 λ/(β.sinφ)

Hình 1: Đường cong quan hệ tốc độ phún xạ-độ
rộng xung nguồn V = f(t)

Trong đó:
d là khoảng cách tinh thể (nm),
λ = 0,15406 nm là bước sóng tia X,
β là độ rộng nửa đỉnh (rad),
φ là góc phản xạ (độ).

a)

(111)

4500

(200)

(220)

ITO

4000

Intensité (a.u)

(222)
45µs

3500
35µs

3000
2500

25 µs

2000

20µs

1500

15µs
1000
30
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60
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2θ (°)
4500
3600
2700

b)

1800
900

3.2. Phân tích hình thái của phim NiO
bằng nhiễu xạ tia X (DRX).
Cấu trúc tinh thể NiO được phân tích
bằng phương pháp nhiễu xạ tia X được cho
trong hình 2. Trong nghiên cứu này sử dụng
cấu hình Bragg-Brentano (θ-2θ). Từ kết
quả cho thấy, cấu trúc tinh thể của NiO là
lập phương tâm mặt (FCC-Face-Centered
Cubic) trên nền kính và nền ITO ứng với

(111) (200)

30

40

(222)

50

60

70

Intensité (u.a)

Tốc độ phún xạ có ảnh hưởng trực tiếp
tới tính chất của mẫu thu được có thể giải
thích rằng với độ rộng xung ngắn sẽ không
đủ thời gian và năng lượng để giải thoát các
nguyên tử Nickel ra khỏi bề mặt đích với số
lượng lớn làm cho tốc độ xói mòn (erosion)
bề mặt đích thấp hơn tốc độ oxi hóa bề mặt
bởi các nguyên tố oxi. Khi đó mẫu thu được
là màng bán dẫn NiOx giầu oxi. Ngược lại,
khi tăng độ rộng xung nguồn thì tốc độ giải
thoát các nguyên tử và ion Ni+ từ bề mặt
tăng theo và dần đạt tới tỉ lệ cân bằng giữa
ion (và nguyên tử) nickel/nguyên tử oxi và
như vậy mẫu thu được là các mẫu tiệm cận
cân bằng hóa học của NiO. Việc giải thích
như vậy cho thấy hoàn toàn phù hợp với kết
quả nghiên cứu của S. Konstantinidis khi
nghiên cứu trên vật liệu đích là Titan tinh
khiết 15avec une cible de titane Thản ứng
trên bề mặt âm cực mà chúng có thể gây ra
một trong hai trạng thái của bề mặt đích
hoặc trạng thái kim loại hoặc trạng thái oxit
kim loại 16.

(2)

15µs
16µs
17µs
18µs
19µs
20µs
25µs
45µs

80

o

2θ ( )

Hình 2: Phổ DRX của phim NiO ứng với độ rộng
xung từ 15 μs – 40 μs.
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a. NiO/kính
b. NiO/ITO

a)

và C1s. Trong đó đỉnh chính của C1s được lấy
làm một đại lượng qui chuẩn ứng với mức
năng lượng bằng 284,8 eV17. Các tương
quan về vị trí (mức năng lượng liên kết),
cường độ và độ rộng cực đại nửa đỉnh
(FWHM) được phân tích phù hợp với tài liệu
17, 18
. Trên hình 5 là phổ của các điện tử nhận
được khi đo quét tia X lên bề mặt mẫu (NiO)
có độ dầy 150 nm ứng với độ rộng xung 15
và 30 μs. Từ kết quả phân tích cho thấy
(hình 5c), bề mặt mẫu (NiO) bao gồm C=C
với năng lượng liên kết 284,8 eV, và 2 mức
năng lượng khác ở vị trí 286,3 eV và 288 eV
tương ứng với liên kết CO và COO thuộc
nhóm hữu cơ. Điều này giải thích rằng
Carbon có trong màng NiOx là do hấp thụ từ
môi trường không khí và phản ứng với các
nguyên tử Oxi có trong phim NiOx. Phân
tích phổ năng lượng liên kết của O1s thành 2
thành phần ứng với mức năng lượng liên kết,
một có mức năng lượng 529,7 eV ứng với
liên kết Ni-O trong mẫu (NiO), một ở 231,7
eV ứng với năng lượng của Oxi do lỗi cấu
trúc tinh thể (vị trí nút nguyên tử Oxi được
thay bằng nguyên tử Ni hoặc ngược lại) hoặc
do liên kết C=O. Đối với Ni2p3/2 trong hình
5a được phân tích thành 5 thành được thống
kê với các mẫu cho trong bảng 2.

b)

4,1944 Ao

Hình 3: a. Khoảng cách mặt phản xạ,
b. Thông số cấu trúc tinh thể.

3.3. Hình ảnh NiO chụp bằng kính
hiển vi điện tử quét (SEM).
Hình ảnh bề mặt và mặt cắt của phim
NiO cho thấy quá trình trồng phim phụ
thuộc vào độ rộng xung điện áp nguồn. Đối
với xung 15 μs cho thấy bề mặt phim tương
đối nhẵn do kích thước hạt nhỏ ứng với
khoảng cách d(111) = 2,5 nm, d(200) = 4,8 nm
và d(220) = 7,5 nm (hình 3a). Ngược lại, khi
độ rộng xung điện áp nguồn từ 20 μs thì kích
thước hạt tăng mạnh đặc biệt với mặt (111)
khoảng cách mặt tinh thể tăng từ 2,5 nm lên
17 nm. Chúng ta có thể quan sát kích thước
và hình dạng hạt qua kết quả phân tích SEM
trên hình 4a và 4b.

15μs

20μs

3.4. Phân tích thành phần hóa học
của phim NiOx bằng XPS.
Nghiên cứu về thành phần và cấu tạo
hóa học của NiO dựa trên đo lường và phân
tích phổ tia X (XPS) trên cơ sở phổ điển
hình (năng lượng liên kết của điện tử) của
các điện tử của các nguyên tố như Ni2p, O1s

Hình 4: Hình ảnh SEM,
a. NiO_15 μs,
b. NiO_15 μs
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a)

b)

Ngoài ra, khi phân tích XPS ở dải năng
lượng hóa trị (band valance) xác định được
các mẫu thu được là bán dẫn loại p
(semiconductor type p) có mức năng lượng
Fermi EF = 0,98 eV (hình 6) và 1,2 eV ứng
với mẫu 15 μs và 30 μs. Phân tích này phù
hợp với những nghiên cứu trước đây được
thực hiện với nguồn điện áp một chiều (DC),
xác định được các mẫu NiO là bán dẫn có
vùng năng lượng cấm Eg (band gap) thay
đổi từ 3,2 đến 3,8 eV 19 và 3,28 đến 4,18 eV
20
.

Hình 6: Mức năng lượng Fermi (EF) của
mẫu 15 μs

Khi so sánh vị trí các đỉnh (XPS) của
Ni2p3/2 giữa các mẫu 15 μs và 30 μs (bàng 2)
với các vị trí tương ứng của mẫu NiO cân
bằng hóa học có mức năng lượng là 853,7
eV 17 lớn hơn từ 4 đến 6 eV, cho thấy rằng
mức độ oxy hóa của cation Nix+ với x>2. Kết
quả nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp với
các mẫu thu được là bán dẫn loại p với cấu
trúc tinh thể Ni1-εO khuyết nguyên tử Ni (với
ε<1 là phần trăm khuyết nguyên tử oxy trong
cấu trúc mạng tinh thể).

Hình 5: a. Phổ năng lượng Ni_2p,
b. Phổ năng lượng O_1s,
c. Phổ năng lượng C_1s.

Bảng 2
Đỉnh

Năng lượng
liên kết (eV)

1

30 μs
854,1

15 μs
854,3

2

855,6

855,9

3
4
5

860,8
864,2
866,8

861,1
863,9
867,5

Thành phần
hóa học
NiO
Ni(OH)2
NiOOH (2+)
NiO
NiO
Ni(OH)2

Để tường minh về điều này, chúng tôi
sử dụng kỹ thuật phần tích EDS để xác định
giá trị ε của các mẫu. Kết quả phân tích phổ
EDS được cho trong hình 7.
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4. Kết luận

có năng lượng vùng cấm biến thiên từ 3,28
eV đến 4,18 eV. Trong khoảng xung này các
mẫu NiO kết tinh tốt với mặt phản xạ ưu tiên
(111) và (200) tăng dần theo độ rộng của
xung nguồn, đồng thời tiệm cận mức độ cân
bằng hóa học.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã
trồng màng mỏng NiO bằng kỹ thuật bay hơi
vật lý với phương pháp phún xạ từ trường
điện cực âm áp dụng nguồn điện áp xung
(HiPIMS). Bằng cách thay đổi độ rộng xung
từ 15 μs đến 45 μs, chúng tôi đã thu được
các mẫu màng mỏng NiO là bán dẫn loại p

Hình 7: Kết quả phân tích EDS của các mẫu NixO 15 μs, 20 μs, 25 μs, 30 μs.
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