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В даний час кестерит Cu2ZnSnS4 (CZTS) привернув багато уваги як 

потенційний кандидат для задоволення глобального попиту на енергію [1]. 

Cu2ZnSnS4 – напівпровідник р-типу з прямою забороненою зоною 1,4-1,5 еВ і 

коефіцієнтом поглинання ~ 10
4
 см

-1
 [1-3]. Тим не менш, не тільки ідеальна 

енергія забороненої зони і високий коефіцієнт поглинання роблять його 

хорошим кандидатом для високоефективних тонкоплівкових сонячних 

елементів. Крім цього, CZTS містить достатньо поширені і нетоксичні 

матеріали і його тонкі плівки можуть бути виготовлені з використанням 

відносно недорогих процесів. З усіх цих причин, кестерит привертає до себе 

велику увагу як перспективний матеріал для наступного покоління 

високоефективних недорогих тонкоплівкових сонячних елементів 

Постановка задачі – отримати шарову композицію Al/Mo/р-Cu2ZnSnS4/n-

ZnS/Al, виготовлену за допомогою електроосадження прекурсорів плівок міді, 

олова та цинку і подальшій їх сульфурізації, а також з осадженими методом 

SILAR наночастинками Cu2ZnSnS4 в порах цих плівок та осадженим n-шаром 

ZnS для отримання діодної гетероструктури.  

Мета роботи – дослідження структури, морфології поверхні, електричних 

властивостей діодної гетероструктури р-Cu2ZnSnS4/n-ZnS і окремих її шарів. 

 

 
Рис. 1 – Схематичне зображення тонкоплівкової композиції для кестеритного сонячного 

елемента 

 

На рис. 1 схематично зображено діодну гетероструктуру р-Cu2ZnSnS4/n-

ZnS, яку виготовляли як основу нової конструкції тонкоплівкового 

кестеритного сонячного елемента. Сульфурізацією електроосадженого на 
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молібденову підкладку стеку із металевих шарів Cu/Sn/Zn утворювали 

основний кестеритний шар, який на рисунках позначений коричневими 

кубиками. Для усунення шунтів в основному шарі р-Cu2ZnSnS4, в тому числі 

для закриття можливих пор, його покривали нанокристалічною кестеритною 

плівкою, яка осаджувалася методом SILAR (рожеві кульки). Таким чином 

створювався комбінований кестеритний шар. Для утворення гетеропереходу 

зверху методом SILAR наносили шар n-ZnS (білі кульки). Після цього 

вакуумнім випаровуванням створювали смужкові алюмінієві контакти. 

 
Рис. 2 – ВАХ отриманих гетероструктур ZnS/Cu2ZnSnS4, де (а) –ВАХ для зразка під номером 

1, та (б) – під номером 2. Вставка показує зворотну гілку відповідної I-U характеристики у 

збільшеному масштабі 

 

Кристалічну структуру кестеритного шару, ВАХ якого представлено на 

рис. 2а, не досліджували. При його виготовлені були можливі порушення 

технології. На рисунку 2б зображено вольт-амперну характеристику 

гетероструктури р-CZTS/n-ZnS, основний базовий шар якої складався із 

однофазної кристалічної фази кестериту, при виготовленні цієї гетероструктури 

додержувалися всіх технологічних вимог. 

Аналіз темнової ВАХ зразків гетероструктури Mo/р-Cu2ZnSnS4/n-ZnS/Al 

під дозволив отримати розраховані значення шунтуючого опору RШ
*
 = 6.52 та 

212.5 Ом·см
2
, послідовного опору RП

*
 = 1.61 та 0.34 Ом·см

2
, висоти 

випрямляючого бар'єру Φ ≈ 0,91 еВ та 0,61 еВ і коефіцієнту ідеальності діода А 

= 3.1 та 1.8 для зразка під номером 1 та 2 відповідно. 
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