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Розвиток сучасної технології виробництва електронних приладів потребує 

безперервного пошуку нових матеріалів. Одним із таких матеріалів може бути 

напівпровідникова сполука SnS, яка завдяки своїм унікальним фізичним та оптичним 

властивостям є перспективним матеріалом для застосування у фотоелектричних 

перетворювачах [1]. Ширина забороненої зони SnS складає 1,3 еВ та є близькою до 

оптимальної для отримання максимальної ефективності перетворення сонячної енергії, 

сполука не містить рідкісних та екологічно небезпечних елементів, разом з тим вона 

має великий коефіцієнт поглинання світла (≈10
4
 см

-1
) [2]. Найбільш перспективним 

застосуванням даної сполуки є використання в якості поглинаючого шару в сонячних 

елементах та в газових сенсорах. Даний матеріал завдяки своїй дешевизні та наявності 

в великих кількостях в земній корі може стати альтернативною заміною таким 

традиційним поглинаючим шарам як CdTe, CIGS, CIS при створенні сонячних 

елементів. 
Для отримання плівок SnS використовуються такі методи, як електроосадження, 

хімічне осадження з водного розчину, хімічне осадження з газової фази, термічне 

вакуумне випаровування [3]. В порівнянні з іншими методами отримання плівок SnS 

спрей-піроліз є більш простим, економічним та зручним методом нанесення тонких 

шарів матеріалу на великі площі при низьких температурах, який не потребує 

особливих технологічних умов осадження (високого тиску та температури, тощо) [4]. 

В даній роботі для отримання плівок SnS використовувався метод спрей-

піролізу. Для реалізації даного методу була застосована лабораторна установка, яка 

схематично представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схематичне зображення лабораторної установки, яка використовувалась для отримання 

тонких плівок SnS 

 

В якості прекурсорів був використаний розчин SnCl2 та тіомочевина CS(NH2)2 з 

дистильованою водою при концентрації 0,05 М обох вхідних сумішей. Нанесення 

розчинів відбувалось на очищене покривне скло при температурах 423 К, 473 К, 523 К, 



 

 

573 К. Швидкість розпилення складала 7 мл/хв, час кожного циклу напилення – 4 хв. 

Відстань від отвору сопла до підкладки встановлювалась експериментально (5 см). 

Структурні дослідження плівок були виконані на автоматизованому 

ренгенодифрактометрі ДРОН 4-07 в Ni-фільтрованому Kα випромінюванні мідного 

аноду з використанням програмного забезпечення Difwin. Вимірювання здійснювалось 

в діапазоні кутів 2θ від 20° до 80°, де 2θ – кут Вульфа-Брегга. 

Фазовий аналіз проводився шляхом співставлення міжплощинних відстаней і 

відносної інтенсивності рентгенівських піків від досліджуваних зразків і еталону за 

даними PDF-2 (ICDD) (картки № 14-0619 та №14-0620). 

 

 
Рис. 2. Дифрактограма від плівок SnS при температурах підладки, Ts: 423 К (1), 473 К (2), 523 К 

(3), 573 К (4), 623К (5) 

 

На рис. 2 представлені дифрактограми від плівок SnS при різних температурах 

підкладки. Слід відзначити, що при температурах 423 К, 473 К, 573 К наявна фаза SnS 

орторомбічної структури з піком (111). При температурі 623 К з’являється вторинна 

фаза Sn2S3, про що свідчать піки (111), (221), (250), які притаманні саме Sn2S3 на 

відповідних кутах відбивання. 

В результаті виконання даної роботи слід відмітити, що були обрані оптимальні 

технологічні параметри отримання тонких плівок SnS методом спрей-піролізу. В 

результаті фазового аналізу виявилось, що при температурах підкладки до 573 К наявна 

фаза SnS із орторомбічною структурою. При збільшенні температури до 623 К на 

дифрактограмі з’являються нові піки, які відповідають сполуці Sn2S3. 
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