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Abstract 
        In this work preparation and characterization of a zinc metal target in isopropanol 

liquid at room temperature is carried out by PLAL technique at different laser fluency. 

The effect of laser fluencies during laser ablation process on the structure properties of 

the NPs is investigated. 

We have use UV-visible spectroscopy, Atomic force microscopy and Energy dispersive 

X-ray (EDX) was used to evaluate the bulk atomic composition of NPs. The absorption 

peak of samples prepared in isopropanol solution is seen to be substantially blue shifted 

relative to that of the bulk zinc oxide due to the strong confinement effect. The technique 

offers an alternative for preparing the nanoparticles of active metal. The morphological 

investigation, carried out using (AFM), showed that the root mean square roughness is 

increased and the grain size of the obtained NPs are found to increase with the laser 

fluency. The use of isopropanol as solvent yielded spherical nanoparticles of 30–60 nm. 
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 تحضير ودراسة خصائص اوكسيد الزنك النانوية بواسطة االستئصال المحتث بالليزر

في االيزوبروبونال للخارصين  
 الخالصة:

هذا البحث تم تحضير ودراسة خصائص اوكسيد الزنك النانوية بواسطة االستئصال المحتث بالليزر في في 

حضر اوكسيد الزنك من معدن الزنك في محلول طاقات ليزر مختلفة. لوسط السائل وبكثافة ا

على  التم دراسة تأثير طاقات الليزر اثناء عملية االستئصزوبروبونال في درجة حرارة الغرفة حيث االي

( UV-visibleتم استخدام جهاز مطياف االمتصاص) .البصرية والتركيبية للمادة الناتجة الخصائص

لدراسة الخصائص البصرية والتركيبية  (EDX)،وجهاز تشتت الطاقة   (AFM )،ومجهر القوة الذرية 

حدوث ازاحة نحو االطوال الموجية القصيرة  حيث اظهرت نتائج الخصائص البصرية  للمواد النانوية

مقارنة بمادة اوكسيد الزنك في الحالة الصلبة. تم ايضا فحص طبوغرافية السطح باستخدام مجهر القوة 

كثافة نانوية المحضرة تزداد بزيادة ال( ووجد ان خشونة السطح والحجم الحبيبي للمادة AFMالذرية ) 

دام محلول االيزوبروبونال الى تكوين جسيمات نانوية كروية الشكل ادى استخ الليزر المستخدمة. طاقات
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