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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo produzir e estudar as propriedades elétricas 
de filmes finos de ZnTe de baixa resistividade depositados em células solares de 
CdS/CdTe através da técnica de sublimação em espaço reduzido. Os filmes de ZnTe 
foram depositados com temperatura de fonte de 680 oC, temperatura de substrato 
de 380oC, pressão de sistema de 1 Torr (argônio), tempo de deposição de 3 minutos 
e distância fonte-substrato de 2,7 mm. Após as deposições, os filmes foram dopados 
com prata por imersão em solução aquecida de AgNO3, seguido de tratamento térmi-
co para diminuir suas resistividades. Foram realizadas deposições de ZnTe:Ag sobre 
CdTe para avaliar a influência do ZnTe:Ag no comportamento elétrico do contato de 
fundo da estrutura vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag. As análises das curvas cor-
rente x tensão revelaram que a deposição do filme de ZnTe:Ag entre a camada de 
CdTe e o contato de fundo (também feito de prata) resultou em uma estrutura com 
comportamento ôhmico e melhorou a eficiência da célula solar de CdS/CdTe.
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ABSTRACT

The purpose of this work is to produce and to study the electrical properties of 
low resistivity ZnTe thin films deposited on CdS/CdTe solar cells by the close spa-
ced sublimation technique. ZnTe films were deposited with source temperature of 
680oC, substrate temperature of 380oC, pressure of 1 Torr (argon), deposition time 
of 3 min and source-substrate distance of 2.7 mm. After deposition, the films were 
doped with silver by immersion in a heated solution of AgNO3, followed by heat 
treatment to reduce its resistivity. Depositions of ZnTe:Ag on CdTe were carried out 
in order to evaluate the influence of ZnTe:Ag on the electrical behavior of the back 
contact of the structure glass/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag. The behavior of the 
current x voltage curves revealed that the deposition of the ZnTe:Ag layer between 
the CdTe film and the Ag-back contact favored the ohmic behavior of the back con-
tact, increasing the efficiency of CdS/CdTe solar cell.
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INTRODUÇÃO

A técnica de deposição em espaço reduzido (CSS – close spaced sublimation) 
é uma técnica de deposição física a vapor (PVD) em que fonte e substrato estão 
separados de poucos milímetros. As pressões de trabalho correspondem a médio 
ou baixo vácuo e os filmes podem ser depositados em atmosfera inerte (argônio ou 
hélio) ou reativa (oxigênio ou hidrogênio) (MAQSOOD, 2004). Esta técnica apre-
senta a vantagem de não necessitar de equipamento elaborado para estabelecer a 
pressão de deposição desejada, além de apresentar altas taxas de deposição em 
relação a outras técnicas PVD. As características dos filmes produzidos por CSS 
são dependentes das temperaturas da fonte (TF) e do substrato (TS), da distância 
entre fonte e substrato, da pressão do sistema (P) e dos gases presentes no siste-
ma (argônio, hélio, hidrogênio ou oxigênio). 

Células fotovoltaicas de CdS/CdTe podem ter a camada de janela (CdS) e a 
camada absorvedora (CdTe) depositadas por CSS. O telureto de zinco (ZnTe) é 
comumente utilizado nestas células como uma camada intermediária entre o CdTe 
e o contato de fundo, de acordo com a seguinte configuração: vidro/contato trans-
parente/CdS/CdTe/ZnTe/metal. A introdução do ZnTe favorece o comportamento 
ôhmico do contato de fundo que, em geral, é um metal. Desta forma, é desejável 
que a camada de ZnTe também seja depositada por CSS, a fim de minimizar a con-
taminação por impurezas provenientes da quebra de vácuo causada ao transportar 
o dispositivo de um equipamento de deposição para outro (GESSERT, 2007). Outro 
fator importante é o fato de que o ZnTe como depositado possui alta resitividade (da 
ordem de 105W.cm) (GONÇALVES, 2008). Por estas razões, é necessário estudar 
os parâmetros de deposição por CSS necessários para produzir filmes finos de 
ZnTe com características desejáveis para aplicações em células fotovoltaicas de 
CdS/CdTe, ou seja, baixa resistência elétrica. Com este objetivo foram produzidas 
camadas de ZnTe dopadas com prata, através de um processo de imersão em so-
lução de AgNO3 (AQILI, 2012).

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

As células solares de CdS/CdTe foram fabricadas por CSS com a seguinte 
configuração: vidro/SnO2/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag. A câmara de deposição 
do equipamento CSS consiste de uma campânula de vidro de borossilicato onde 
o sistema de aquecimento foi inserido. Todas as deposições foram realizadas com 
distância fonte-substrato de 2,7 mm e pressão constante de 1 Torr de argônio em 
regime dinâmico, ou seja, com fluxo constante de argônio durante a deposição. Os 
substratos utilizados foram de vidro aluminoborossilicato recoberto com uma bica-
mada de filme fino de óxido de estanho (SnO2) e de óxido de estanho dopado com 
flúor (SnO2:F). Na figura 1, é mostrado um diagrama esquemático do sistema de 
deposição visto lateralmente. 



5 2o Trimestre de 2015 – 

Figura 1 - Esquema do sistema de deposição CSS. 

 As temperaturas TF e TS, os tempos de deposição (t) e espessuras (d) obti-
das em cada deposição estão mostrados na Tabela.1.

Tabela1. Parâmetros de deposição e espessuras dos filmes. 

TF (°C) TS (°C) t (min) d (nm)

CdS 660 540 8 100

CdTe 610 480 5 8000

ZnTe 680 380 10 1000

 
Ao final da deposição da camada de CdTe, foi realizado um tratamento com 

CdCl2 com a finalidade de promover o crescimento dos grãos e a passivação dos 
sítios de recombinação dos contornos de grãos. Este tratamento consistiu em man-
ter a célula solar no equipamento por 30 min em presença de vapor de CdCl2, a 
380°C, em atmosfera de 100 Torr de argônio. Após o tratamento com CdCl2, a célu-
la foi submersa em solução contendo 1ml de HNO3 (65%), 79ml de  H3PO4 (85%) e 
33ml de H2O por 20 segundos, até que a superfície do filme de CdTe ficasse com-
pletamente coberta de bolhas. Esta etapa é referida como ataque NP e teve como 
objetivo remover óxidos superficiais formados durante o tratamento com CdCl2. Em 
seguida, a camada de ZnTe foi depositada.

Para diminuir a resistividade do ZnTe, os filmes foram dopados com prata. 
Para isso, a célula foi imersa por 10 minutos em solução contendo 0,6g/L de AgNO3, 
aquecida a 60°C, seguida de tratamento térmico a 380°C por 2 h, em atmosfera de 
1 Torr de argônio. Após este tratamento térmico, foi usado um pincel para aplicar 
cola prata sobre a superfície do ZnTe para atuar como contato de fundo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para determinar a influência da camada de ZnTe no contato de fundo da cé-
lula solar, um filme fino de ZnTe, com espessura de 1113 nm,  foi depositado so-
bre vidro/SnO2:F, seguido de aplicação de um contato de cola prata, produzindo a 
estrutura vidro/SnO2:F/ZnTe/Ag. Em seguida, foi levantada a curva densidade de 
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corrente (J) x tensão (V), no escuro, da estrutura, conforme mostrada na figura 2.

Figura 2 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/ZnTe/Ag.

A forma da curva da figura 2 deixa clara a retificação da junção ZnTe/Ag e/ou 
da junção SnO2:F/ZnTe.

A seguir, foi realizada outra deposição deZnTe dopado com prata (ZnTe:Ag), 
com espessura de 977 nm, sobre vidro/SnO2:F, produzindo a estrutura vidro/SnO2:F/
ZnTe:Ag/Ag. A curva J x V desta estrutura está mostrada na figura 3.

Figura 3 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/Ag

Observa-se um comportamento ôhmico da estrutura SnO2:F/ZnTe:Ag/Ag, dei-
xando claro que o efeito da dopagem do ZnTe com prata, e a consequente diminui-
ção de sua resistência, favoreceu o transporte de portadores no contato de fundo. 
Uma vez que a área de contato era conhecida (A = 2,1 cm2), foi possível determinar 
a resistência do sistema como sendo de 30 Ω.

Para estudar o comportamento da junção ZnTe/CdTe, foi realizada, sobre 
vidro/SnO2:F, uma deposição de CdTe, com espessura de 7629 nm, seguida de 
deposição de filme fino de ZnTe, com espessura de 1047 nm, dopado com prata, 
utilizando os mesmos parâmetros de imersão na solução de AgNO3, antes da apli-
cação do contato de cola prata, produzindo a estrutura vidro/SnO2:F/CdTe/ZnTe:Ag/
Ag. A curva J x V, no escuro, desta estrutura é apresentada na figura 4. Observa-se 
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a presença de retificação na estrutura vidro/SnO2:F/CdTe/ZnTe:Ag/Ag, além de alta 
resistividade. Ficou estabelecido pela análise da curva da figura 3 que a interface 
ZnTe:Ag/Ag não gerava efeito retificador, mas, como o SnO2:F é um semicondutor 
tipo N e o CdTe um semicondutor tipo P, certamente a retificação ocorreu na interfa-
ce SnO2:F/CdTe, não sendo possível determinar se também ocorreu alguma perda 
no transporte de portadores de carga na interface CdTe/ZnTe. A alta resistência 
elétrica presente na curva J x V da figura 4 pode ser consequência direta do efeito 
de retificação da interface SnO2:F/CdTe.

Figura 4 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/CdTe/ZnTe:Ag/Ag.

A curva da figura 3 mostrou que não ocorre retificação na interface SnO2:F/
ZnTe:Ag, nem na interface ZnTe:Ag/Ag. Assim sendo, para determinar se ocorre 
retificação na interface CdTe/ZnTe, foi produzida a estrutura vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/
CdTe/ZnTe:Ag/Ag, com a primeira camada de ZnTe:Ag com espessura de 912 nm, 
camada de CdTe com 6944 nm e a segunda camada de ZnTe:Ag com espessura 
de 1142 nm. A figura 5 mostra a curva J x V obtida. 

A forma da curva da figura 5 é característica de ausência de retificação. Esse 
resultado mostra que a camada de ZnTe:Ag estabeleceu um comportamento ôhmi-
co tanto na interface com o SnO2:F quanto na interface com o CdTe e com a cola 
prata. Sem efeitos retificadores e com a baixa resistência elétrica do ZnTe:Ag, a 
resistência elétrica da estrutura apresentou um valor de 173Ω.

Para verificar o efeito da dopagem do ZnTe com prata na interação com o 
CdTe, foi produzida outra estrutura vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/CdTe/ZnTe:Ag/Ag, com 
a primeira camada de ZnTe:Ag com espessura de 1091 nm, camada de CdTe com 
8424 nm e a segunda camada de ZnTe:Ag com espessura de 1007 nm. Mas, nes-
ta configuração, as duas camadas de ZnTe:Ag foram submetidas à dopagem por 
imersão em solução de AgNO3 por 20 minutos. A curva J x V desta estrutura esta 
mostrada na figura 6.
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Figura 5 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/CdTe/ZnTe:Ag/Ag.

.
Observa-se a ausência de retificação na estrutura vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/

CdTe/ZnTe:Ag/Ag. O aumento do tempo de imersão de dopagem, de 10 para 20 
min, diminuiu as resistividades do filme, diminuindo a resistência da estrutura de 
173 Ω para 149 Ω.

Figura 6 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/ZnTe:Ag/CdTe/ZnTe:Ag/Ag.

Para verificar a influência da camada de ZnTe:Ag na célula solar de CdS/CdTe, 
foi produzida a estrutura vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/Ag. A camada de CdS foi deposi-
tada com espessura de 122 nm e a camada de CdTe com espessura de 6217 nm, 
seguida de tratamento com CdCl2 e ataque NP. Esta célula solar foi cortada ao meio 
antes da aplicação do contato de fundo de prata em uma das metades. A curva J x 
V desta estrutura, quando iluminada com uma potência de 1 kW/m2 (KAZMERSKI, 
1997), está mostrada na figura 7. 

Observa-se uma baixa eficiência de conversão fotovoltaica, além de uma pe-
quena tendência a desenvolver “roll-over” no final da curva, que é uma característi-
ca de retificação na interface CdTe/Ag.
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Figura 7 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/Ag.

Em seguida, foi depositada a camada de ZnTe com espessura de 912 nm, 
seguida de tratamento em solução de AgNO3 e tratamento térmico, na segunda 
metade da célula solar produzida anteriormente, antes da aplicação da prata, crian-
do a estrutura vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag. A curva J x V desta estrutura 
quando iluminada está mostrada na figura 8. 

Também neste caso observa-se uma baixa eficiência de conversão fotovoltai-
ca, entretanto, o valor é maior do que o obtido na figura 7. Além disso, não há mais 
o sinal de “roll-over”, observado na figura 7 e indicativo da retificação. Isto mostra 
que as interfaces de contato de fundo se comportam de forma ôhmica. A figura 8 
também mostra que, embora a densidade de corrente de curto circuito tenha sido 
baixa (JSC = 10mA/cm2), a tensão  de circuito aberto foi satisfatória (VOC = 567mV).

Figura 8 - Curva JxV da amostra vidro/SnO2:F/CdS/CdTe/ZnTe:Ag/Ag.

Os baixos valores de eficiência e de JSC podem ser explicados pelo fato de a deposi-
ção de CdTe não ter sido feita em presença de oxigênio, o que diminui a eficiência da célula. 

Comparando as duas curvas J x V mostradas na figura 9, pode-se notar que a 
presença da camada de ZnTe:Ag, aumentou os valores do fator de preenchimento, 
do VOC e do JSC e, consequentemente, da eficiência da célula.
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Figura 9 - Curva JxV das células solares de CdS/CdTe com e sem ZnTe:Ag.

Também é possível notar pelas formas das curvas mostradas na figura 9, que 
a resistência em série da célula diminuiu após a inserção da camada de ZnTe:Ag.

CONCLUSÃO

A inserção de filme fino de ZnTe:Ag entre a camada de CdTe e o metal de con-
tato de fundo (neste caso cola prata) resultou no desaparecimento do efeito retifica-
dor causado pela barreira Schottky formada na interface CdTe/metal, melhorando a 
eficiência da célula solar. Durante o desenvolvimento do trabalho foi observado que 
a estrutura SnO2:F/ZnTe:Ag também possui um comportamento ôhmico.
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