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Abstract  
       In the present work pure and doped ZrO2 with (Al and Co 5wt%) thin film has 
been deposited on glass and stainless steel 304 substrates by spray pyrolysis technique 
The film were tested by XRD and the topography of the films has been examined by 
using SEM. Open porosity, rate of deposition, surface roughness and apparent density 
was calculated . The results of XRD show that the films was crystalline with tetragonal 
phase of ZrO2 .The grain size of pure ZrO2  was (148.6 nm)  and lattice strains was 
0.27%.Apparent density for pure ZrO2  and with(Al,Co) dopents were (4.5,5 and 5.5  
g/cm3) respectively ,and open porosity  for the films are respectively(2.5,2 and 1.5 
pore/cm2). Surface roughness (Ra) was(0.218μ m) for pure ZrO2 film and(0.904μm) 
for ZrO2 doped with Al. 
 

 ZrO2 دراسة بعض الخواص التركيبية لطالءات الزركونيا
اوي الحراري يالسيراميكية المحضرة بطريقة الرش الكيم  

  الخالصة
ن  مـن  النقية و الزركونيا المشابة بنـوعي ZrO2 ترسيب طالء من الزركونيا  في هذا البحث تم     

لكل )wt 5(%بطريقة الرش الكيميائي الحراري وبنسب وزنيه بلغت المعادن وهي االلمنيوم و الكوبلت
تم اوال تحليل االغشية بأستخدام حيـود األشـعة السـينية    .304منهما على قواعد من الزجاج والفوالذ

XRD   يـاس المسـامية   و فحص البنية المجهرية باستخدام المجهر ا اللكتروني الماسح وكذلك تـم ق
ان   XRDبينـت نتـائج  . و الخشـونة أيضـا   ,المفتوحة و حساب الكثافة الظاهرية و معدل الترسيب
و الحجـم الحبيبـي   ) مربع الزوايا و اإلضالع(االغشية المترسبة كانت متبلورة والطور المتكون هو

قيمة الكثافة الظاهريـة  بلغت ).%0.27( ونسبة االجهادات الداخلية) nm 148.6  ( للزركونيا النقية بلغ
  (  5.5g/cm3, 5)و لألغشية المشابه بااللمنيوم و الكوبلت هـي )(4.5g/cm3الغشية  الزركونيا النقية 

بااللمنيوم و الكوبلـت   و للمشابة (Pore/cm2 2.5)للزركونيا النقية بلغت  قيمة المسامية, على الترتيب
(1.5,2 Pore/cm2)  ة السطحية الغشية الزركونيا النقيةبلغت قيمة الخشون.على التوالي(Ra=0.218μ 

m)  و المشابة باأللمنيوم.(0.904μm)     
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