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SPIS SYMBOLI I SKRÓTÓW
A - Pole powierzchni elektrody
AFM – Atomic Force Microscopy – Mikroskopia Sił Atomowych
a - współczynnik przeniesienia
c – stężenie depolaryzatora
CB – conducting band – pasmo przewodzenia
CM-AFM - Contact mode AFM - Tryb kontaktowy AFM
CV – cyclic voltammetry – chronowoltamperometria cykliczna
dhkl – odległość międzypłaszczyznowa
D – współczynnik dyfuzji
Dred , Dox – funkcje rozkładu poziomów energetycznych
d - grubość warstwy dyfuzyjnej
E – energia
Ec – energia krańca pasma przewodnictwa
Ef – poziom Fermiego
EV – energia krańca pasma walencyjnego
𝜖 – parametr energii zależny od pierwiastka chemicznego
F – Stała Faradaya
F - praca wyjścia
! - stała kreślona Plancka

HOPG – Highly Oriented Pyrolytic Graphite – Wysoce zorientowany grafit pirolityczny
i – natężenie prądu
Ip- prąd piku
jo – prąd wymiany
J – strumień depolaryzatora
k – stała szybkości reakcji
k - wektor falowy
kB – stała Boltzmana
l - energia reorganizacji
l - długość fali
me - masa elektronu swobodnego

9

me* - masa efektywna elektronów
mh* - masa efektywna dziur
n – liczba elektronów biorących udział w reakcji
n – rząd odbicia
N(E)- gęstość stanów
NC-AFM - Non Contact AFM - Tryb bezkontaktowy AFM
NHE – Normal Hydrogen Electrode – Normalna Elektroda Wodorowa
n - lepkość kinematyczna roztworu
w - szybkość kątowa elektrody
P- pęd
PANI – Polianilina
POMA – Poli-o-metoksyanilina/ poli-o-anizydyna
POEA – poli-o-etoksyanilina
Ψ - funkcja falowa jednoelektronowa
R – stała gazowa
R0 – odległość przy której potencjał osiąga minimum
r – odległość między oddziałującymi cząsteczkami
r - wektor wodzący
r – promień elektrody dyskowej
RDE – Rotating Disc Electrode – Elektroda Wirującego Dysku
SCE – Standard Calomel Electorde – Standardowa Elektroda Kalomelowa
SPM – Scanning Probe Microscopy – Mikroskopia sondy skanującej
STS – Scanning Tunneling Spectroscopy – Skaningowa Spektroskopia Tunelowania
T – Temperatura
TM-AFM (Tapping Mode AFM - tryb oscylującej dźwigni -metoda półkontaktowa
q - kąt odbicia
v – szybkość zmiany polaryzacji
VB – valence band – pasmo walencyjne
x – współrzędna osi, wzdłuż której zachodzi dyfuzja
XPS – X-Ray Photoelectron Spectroscopy- spektroskopia fotoelektronów w zakresie
promieniowania X
XRD – X-Ray Diffractometer – Dyfraktometr promieniowania X
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WPROWADZENIE
CELE PRACY
Celem pracy doktorskiej było otrzymanie na drodze syntezy elektrochemicznej układów
kompozytowych składających się z półprzewodnika nieorganicznego - selenku kadmu, oraz
polimeru przewodzącego z grupy polianilin. Selenek kadmu będący materiałem fotoaktywnym
o

właściwościach

odpowiednich

do

zastosowania

tego

związku

w

układach

fotoelektrochemicznych (prosta przerwa energetyczna o wartości 1,7 eV; wysoki współczynnik
absorpcji światła; przewodnictwo typu n), ulega w roztworze wodnym fotokorozji. Pokrycie
tego związku polimerową warstwą przewodzącą miało na celu zabezpieczenie CdSe przed
fotorozkładem oraz stworzenie heterozłącza p-n. W pracy autor skupił się na takich
zagadnieniach jak:
•

Dobór odpowiedniego podłoża do osadzania CdSe i polimeru

•

Dobór odpowiedniego polimeru przewodzącego z grupy pochodnych polianiliny

•

Dobór odpowiednich warunków syntezy

•

Sposób elektroosadzania polimeru, który nie doprowadzi do rozkładu CdSe

•

Wybór najbardziej fotoaktywneego i stabilnego układu kompozytowego

WSTĘP
Wzrastające zapotrzebowanie na energię w dzisiejszych czasach, zapewnienie
bezpieczeństwa jej dostaw, oraz troska o środowisko naturalne stało się głównym czynnikiem
rozwoju czystej energii. Energia odnawialna czerpana jest z naturalnych i niemal
niewyczerpywalnych źródeł takich jak: wiatr, światło słoneczne, ciepło ziemi, ruchy wody oraz
biomasa i biogaz.
Obecnie obiektem szczególnego zainteresowania jest energia słoneczna. Współczesna
technologia pozwala na przetwarzanie energii słonecznej na ciepło (kolektory słoneczne), prąd
elektryczny (ogniwa fotowoltaiczne) oraz wytwarzanie wodoru (ogniwa fotogalwaniczne).
Najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym w fotowoltaice jest krzem. Pomimo
powszechnego zastosowania pierwiastek jest mało wydajnym półprzewodnikiem ze względu
na mały współczynnik absorpcji światła wynikający z obecności skośnej przerwy energetycznej.
Dodatkowo metody wytwarzania czystego krzemu są energochłonne ze względu na
wykorzystywanie wysokich temperatur i ciśnienia. Te czynniki stały się motorem napędowym
11

do poszukiwania nowych, bardziej wydajnych materiałów półprzewodnikowych, oraz tanich,
prostych i ekologicznych metod wytwarzania tych półprzewodników.
Materiały półprzewodnikowe, które cieszą się największą popularnością w badania
fotoaktywności to nanostrukturalne półprzewodniki cząsteczkowe takie jak CdS, CdSe, CdTe,
TiO2, GaAs, WO3, ZnS, ZnSe oraz stopy półprzewodnikowe takie jak CIGS (CuInxGa(1-x)Se2).
Związki te wytwarzane są w postaci nanostruktur takich jak cienkie warstwy, nanodruty,
nanocząstki, kropki kwantowe itd. Wielkość struktury wpływa znacząco na budowę pasmową
półprzewodnika co w szczególności uwidacznia się w wartości przerwy energetycznej, która
dla nanostruktur jest zależna od wielkości kryształu (efekt studni potencjałowej. Im mniejszy
wymiar struktury tym wartość przerwy energetycznej wzrasta. To powoduje, że w zależności
od potrzeb można „projektować” materiał spełniający zapotrzebowania pod konkretne
zastosowanie).
Półprzewodniki jak i wiele innych materiałów występujących w przyrodzie ulega
korozji lub fotodegradacji co sprawia, że materiały te mają ograniczoną żywotność i tym
samym przydatność użytkową. W celu zabezpieczenia półprzewodników przed degradacją
podjęto próby pokrywania ich warstwami ochronnymi mającymi na celu odizolowanie
półprzewodnika od otoczenia jednocześnie nie blokując jego właściwości fotooptycznych.
Takimi materiałami są polimery półprzewodzące lub przewodzące. Związki te zostały odkryte
i scharakteryzowane z końcem lat 70-tych. Od klasycznych polimerów różnią się tym, że są
w stanie przenosić ładunek elektryczny. Związki te oprócz przewodnictwa cechuje również
elastyczność, lekkość, plastyczność. Cienkie warstwy polimerowe doskonale zabezpieczają
półprzewodnik przed fotokorozją. Odpowiedni dobór półprzewodnika i polimeru umożliwia
otrzymanie złącza p-n, które ułatwia separację wzbudzonych ładunków w wyniku absorpcji
światła. Zwiększa to tym samym wydajność układu. Takie zestawienie pozwala na dosyć
swobodne tworzenie materiałów fotoaktywnych, które w zależności od potrzeb można
zastosować w energetyce odnawialnej, w optoelektronice, jako diody elektroluminenscencyjne,
czujniki gazowe, czy heterozłącza p-n wykorzystywane w elektronice.

12
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I.1 Podstawy fizykochemii półprzewodników
I.1.1 ZARYS TEORII PASMOWEJ
Pochodzenie pasm energetycznych, tłumaczone jest za pomocą teorii pasmowej zwanej
także teorią strefową, w której rozpatruje się ruch i położenie elektronu w sieci krystalicznej.
Przyjmuje się, że elektrony w sieci nie oddziałują ze sobą oraz że elektrony nie oddziałują
z węzłami sieci, gdzie energia potencjalna wynosi zero. Elektrony walencyjne są stosunkowo
słabo związane. W wyniku oddziaływań odrywają się od pierwotnych rdzeni i poruszają się
niemal swobodnie po objętości kryształu. W związku z tym, model ten nazywany jest modelem
elektronu prawie swobodnego. Wychodząc z równania Schrödingera zależnego od czasu dla
elektronu swobodnego [1-3]:

-

!2 2
Ñ Y = EY
2m e

(1.1.1)

Gdzie:
Ψ - funkcja falowa jednoelektronowa
me - masa elektronu swobodnego
E - energia kinetyczna
! - stała kreślona Plancka

Rozwiązaniem równania (1.1.1) jest:

Yk (r ) =

1
V

Gdzie:
Ψ - funkcja falowa jednoelektronowa
r - wektor wodzący
k - wektor falowy

1
V

- stała normalizująca
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e ikr

(1.1.2)

Bazując na prawie de Broglie'a, pęd i energia kinetyczna elektronu w krysztale może być
wyrażona za pomocą wektora falowego:

P = !k

(1.1.3)

Gdzie:
P- pęd
k - wektor falowy

!2k 2
E (k ) =
2m 0

(1.1.4)

Zależność energii kinetycznej E od wektora falowego k przedstawiono na rysunku 1 a).

Rys. 1

a) Zależność energii elektronu swobodnego od wektora falowego; b) zależność
energii elektronu w krysztale rzeczywistym od wektora falowego [2]

Jak widać jest ona wyraźnie paraboliczna, a dozwolone wartości energii tworzą ciągłe pasmo
od zera do nieskończoności. W rzeczywistym krysztale, elektrony oddziałują z periodycznym
potencjałem U(r), tworzonym przez jony sieci krystalicznej. W tej sytuacji fala elektronowa
rozpraszana jest na węzłach sieci. W efekcie w ciągłym paśmie energetycznym powstaje obszar
zabroniony, który nazywany jest przerwą energetyczną. Zakres w przestrzeni wektora falowego
k pomiędzy ±π/a posiada pasma dozwolone i nazywa się I strefą Brillouina (Rys. 1b) [1].
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Wspomniana strefa jest komórką elementarną Wignera-Seitza zbudowaną dla sieci odwrotnej.
Istnieją także kolejne strefy Brillouina np. II, która jest obszarem zawartym między brzegiem
pierwszej strefy a płaszczyznami, które przepoławiają odcinki łączące wybrany węzeł sieci
odwrotnej z jego następnymi sąsiadami. W krystalografii rozpraszanie fal jest związane ze
strefami Brillouina. Każda fala o wektorze falowym, obranym ze środka pierwszej strefy do jej
krańca stanowi źródło fali ugiętej. Z punktu widzenia teorii pasmowej najistotniejszą jest
I Strefa Brillouina [1].
Wykres na rysunku 2a przedstawia pasma energetyczne krzemu w pierwszej strefie
Brillouina (Rys. 2b). Na podstawie tego wykresu można wyznaczyć przerwę energetyczną oraz
charakter przejścia elektronu ze stanu podstawowego do wzbudzonego.
(a)

(b)

Rys. 2. (a) Pasma energetyczne w pierwszej strefie Brillouina (czerwona strzałka – przerwa prosta,
czarna strzałka – przerwa skośna, szary obszar – pasmo zabronione; (b) Pierwsza strefa
Brillouina (PSB)[1]

Wykres zależności energii kinetycznej od wektora falowego, nie jest popularny wśród
chemików. Bardziej znanym jest uproszczony schemat przedstawiony na Rys. 3, gdzie
wyróżnione są trzy obszary: Pasmo walencyjne czyli pasmo podstawowe odpowiadające
maksimum pasma walencyjnego na wykresie Rys. 2a (pod obszarem szarym); pasmo
przewodnictwa - pasmo, w którym znajdują się wzbudzone elektrony, a które odpowiada
minimum pasma przewodnictwa na rysunku 2a (nad obszarem szarym); przerwa energetyczna,
czyli obszar niedozwolony dla elektronów znajdujący się pomiędzy pasmem walencyjnym
a pasmem przewodnictwa (obszar szary na Rys. 2a).
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Rys. 3. Uproszczony model pasm energetycznych w ciele stałym.

Zapełnienie pasm dozwolonych przez elektrony jest analogiczne do obsadzania orbitali
molekularnych i atomowych. Prawdopodobieństwo zajęcia poziomu przez elektron w danym
paśmie, można opisać za pomocą statystyki Fermiego-Diraca, której rezultatem jest następujące
wyrażenie [3]
𝑓 (𝐸 ) =

'
(*+*, )/./0
'()

(1.1.5)

Gdzie:
E – energia poziomu
Ef – poziom Fermiego
kB – stała Boltzmana
T – Temperatura
Graficznym przedstawieniem omawianej funkcji jest rysunek 4, gdzie przedstawiono dwie
krzywe dla temperatury zera bezwzględnego oraz dla temperatury wyższej od zera
bezwzględnego.
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Rys. 4. Graficzne przedstawienie wzoru (1.1.5) dla temperatury
0K oraz temperatury większej od 0K

Zarówno z równania (1.1.5) jak i Rys. 4 wynika, że dla poziomu energetycznego Ef
prawdopodobieństwo znalezienia elektronu wynosi 0,5. Poziom Ef nazywany jest poziomem
Fermiego i definiowany jest następująco [2,3]:
2

∗
9:

?@ (?A

3

9<

B

𝐸1 = 𝑘𝑇𝑙𝑛 8

∗= +

(1.1.6)

Gdzie:
EV – energia krańca pasma walencyjnego
Ec – energia krańca pasma przewodnictwa
mh* - masa efektywna dziur
me* - masa efektywna elektronów

Z równania 1.1.6 wynika, że dla półprzewodnika samoistnego w temperaturze 0K, poziom Ef
znajduje się dokładnie w środku pomiędzy pasmem przewodnictwa a pasmem walencyjnym.
Położenie poziomu Fermiego zależy od domieszkowania półprzewodnika. Poziom Ef
w półprzewodniku typu n jest położony wyżej (bliżej pasma przewodnictwa) w stosunku do
swojego położenia w stanie samoistnym natomiast w półprzewodniku typu p znajduje się
poniżej swojego poziomu w stanie samoistnym (bliżej pasma walencyjnego). Poziom Fermiego
można interpretować także jako potencjał elektrochemiczny elektronu w fazie.
W ciele stałym stany energetyczne nie są rozłożone równomiernie w całym zakresie
wartości energii. Liczba stanów na jednostkę objętości zwiększa się wraz ze wzrostem energii.
Gęstość dostępnych stanów w przedziale energetycznym dE jest funkcją energii E [2]:

g ( E )dE =

4p
(2m) 3 / 2 E 1 / 2 dE
h3

18

(1.1.6)

Połączenie funkcji 1.1.5 oraz 1.1.6 prowadzi do wyrażenie znanego jako gęstość stanów
N(E):

N ( E )dE = f ( E ) g ( E )dE

(1.1.7)

Na rysunku 5 przedstawiono odpowiednio wykres funkcji f(E) oraz g(E).

Rys 5.

Graficzna interpretacja funkcji f(E) oraz g(E). Symbolem dE
oznaczono zmianę energii. Zielone pole interpretowane jest
jako gęstość zajętych stanów (szczegóły w tekście poniżej)

Oznaczone na zielono pole interpretowane jako iloczyn obu funkcji przedstawia gęstość
zajętych

stanów.

W

zależności

od

liczby

elektronów

walencyjnych

jak

i prawdopodobieństwa obsadzenia stanu, pasmo może być częściowo lub całkowicie obsadzone.
Materiały z częściowo obsadzonym pasmem są zaliczane do grupy metali (Rys. 6). Jeśli
materiał ma całkowicie wypełnione pasmo, a następne wyższe pasmo jest puste to materiał
posiada właściwości półprzewodnika lub izolatora (Rys. 7).
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Rys. 6. Obsadzenie poziomu energetycznego elektronami w metalu

Rys. 7. Obsadzenie pasm przez elektrony w półprzewodniku bądź izolatorze

Wspomniane obsadzone pasmo w półprzewodnikach (oraz izolatorach) nosi nazwę pasma
walencyjnego (VB - valence band), natomiast wyższe nieobsadzone pasmo przyjęto nazywać
pasmem przewodnictwa (CB - conducting band). Różnica energetyczna między granicami obu
pasm nosi nazwę przerwy energetycznej Eg. Szerokość przerwy energetycznej decyduje o tym,
czy dany materiał jest półprzewodnikiem czy izolatorem. Przyjęło się definiować, że
półprzewodnik posiada przerwę energetyczną nie większą niż 3 eV. Izolator natomiast to
materiał o przerwie energetycznej większej niż 3 eV[2-3].
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I.1.2 TEORIA ORBITALI MOLEKULARNYCH
Rozpatrując zagadnienia związane z przewodnictwem polimerów, lepiej jest posłużyć
się teorią orbitali molekularnych niż teorią pasmową. Co prawda jedna teoria jest związana
z drugą, jednak polimery, które cechuje budowa łańcuchowa, nie dostrzega się tak znaczącego
rozszczepienia poziomów energetycznych. Z tego wynika, że struktura poziomów jest
dyskretna a nie jak przypadku ciała stałego ciągła (wyraźnie wykształcone pasma). Orbitale
molekularne są tworzone poprzez nakładanie się orbitali atomowych. Funkcja falowa orbitalu
molekularnego traktowana jest jako liniowa kombinacja funkcji falowych opisujących orbitale
atomowe [4]:
ΨDE = cD ΨD + cE ΨE

(1.2.1)

Gdzie:
YAB - funkcja falowa orbitalu molekularnego
YA, YB - funkcja falowa orbitalu atomowego
cA, cB – współczynniki dobierane tak by energia orbitalu molekularnego była minimalna.
Dla cząsteczki składającej się z dwóch takich samych atomów rozwiązaniem równania (1.2.1)
są dwie funkcje: orbital molekularny wiążący i orbital molekularny antywiążący (Rys.8).

Rys. 8 Energia orbitali atomowych i molekularnych

Warunkiem trwałości wiązania jest ilość elektronów na orbitalach wiążących i antywiążących.
Jeśli liczba elektronów na orbitalach wiążących jest wyższa od liczby elektronów na orbitalach
antywiążących, wtedy wiązanie uważa się za trwałe.
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Orbitale s i s*
Orbitale wiążące s stanowią trzon budowy cząsteczek organicznych. Posiadają najniższą
energię w porównaniu do orbitali n czy p, natomiast orbitale antywiążące s* mają wyższą
energię porównując ją do orbitali n* czy p*. Orbitale te charakteryzują się cylindryczną symetrią
w stosunku do osi łączącej oba centra – przechodzi przez jądra atomów biorących udział
w tworzeniu wiązania.
Orbitale p i p*
Orbitale p są zdelokalizowane między dwoma jądrami, chociaż delokalizacja może sięgać
większej liczby jąder (np. w przypadku wiązań sprzężonych). Powstają na skutek nakładania
się orbitali p wg. kombinacji symetrycznej lub antysymetrycznej. Orbitale te nie są tworzone
na osi łączącej oba centra.

Rys. 9 Kształt orbitali molekularnych wiążących

Orbitale są molekularne są obsadzane przez elektrony w następującej kolejności:
∗
∗
∗
𝜎 < 𝜎 ∗ < 𝜎JK < 𝜋JM = 𝜋JN < 𝜋JM
= 𝜋JN
< 𝜎JK

Najwyższy obsadzony orbital nosi nazwę orbitalu HOMO (Highest occupied molecular orbital),
natomiast pierwszy orbital nad HOMO, który jest nieobsadzony nosi nazwę LUMO (Lowest
unoccupied molecular orbital).
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Jeśli w cząsteczce występują sprzężone wiązania podwójne wtedy orbitale p zdelokalizowane
są na całym obszarze, w którym występuje sprzężenie. Im więcej orbitali p nakłada się na siebie,
wtedy pojawia się więcej pasm energetycznych orbitali molekularnych[5].

Rys.10 Graficzny przykład zależności struktury energetycznej orbitali
molekularnych p od ilości sprzężonych wiązań podwójnych

Na Rys. 10 przedstawiono zależność struktury orbitali molekularnych od ilości orbitali p
zaangażowanych w tworzenie układu sprzężonego. W przypadku polimerów przewodzących
ilość sprzężonych wiązań podwójnych jest tak duży, że dyskretna struktura poziomów
energetycznych zamienia się w pasma. Odległość między krańcem pasma walencyjnego
i pasma przewodnictwa podobnie jak w przypadku ciał stałych nosi nazwę przerwy
energetycznej. W przypadku oligomerów gdzie nie ma wykształconych pasm a struktura
pozostaje nadal dyskretna przerwę energetyczną definiuje się jako różnicę między energią
poziomu LUMO a energią poziomu HOMO.
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I.1.3 PÓŁPRZEWODNIKI SAMOISTNE ORAZ ICH DOMIESZKOWANIE
Gęstość stanów powyżej krańca pasma przewodnictwa Ec opisana jest równaniem[2]:
Nc =

8 2p
(me* ) 3 / 2 ( E - E c )1 / 2
3
h

(1.3.1)

Analogicznie gęstość stanów poniżej krańca pasma walencyjnego Ev opisana jest
równaniem[2]:
8 2p
(mh* ) 3 / 2 ( E - E v )1 / 2
h3

Nv =

(1.3.2)

Dla półprzewodników o małej przerwie energetycznej nie większej niż 1 eV, energia termiczna
w

temperaturze

pokojowej

jest

wystarczająca

by

wzbudzić

kilka

elektronów

z pasma walencyjnego do pasma przewodzenia. Stężenie elektronów (n) w paśmie
przewodnictwa i dziur w paśmie walencyjnym (p) opisane są równaniami[2]:

æ Ec - E F ,n ö
÷÷
n = N c expçç k
T
B
è
ø

(1.3.3)

æ Ec - E F , p
p = N c expçç k BT
è

(1.3.4)

ö
÷÷
ø

W przypadku równowagi poziomy Fermiego EF,n oraz EF,p są sobie równe. Stężenia nośników
tak samo są sobie równe:
n= p

Ruchliwość elektronów w CB oraz dziur w VB wpływa na przewodnictwo danego
półprzewodnika. Półprzewodnik, w którym ilość elektronów i dziur jest sobie równa, nosi
nazwę półprzewodnika niedomieszkowanego lub samoistnego.
Wprowadzenie dodatkowych par elektron-dziura może nastąpić poprzez dodanie do
sieci krystalicznej półprzewodnika samoistnego obcych atomów. Taki półprzewodnik staje się
wtedy półprzewodnikiem domieszkowanym. Dla przykładu, po dodaniu do kryształu krzemu,
atomy fosforu, arsenu lub antymonu (atomy zawierające dodatkowy elektron walencyjny),
w przerwie energetycznej krzemu pojawiają się stany donorowe (zawierające elektron).
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EF

EF

Rys. 11 Graficzne przedstawienie położenia stanów donorowych
i akceptorowych w półprzewodnikach domieszkowanych

W średnio domieszkowanym półprzewodniku stany donorowe znajdują się w odległości
do 0.03 eV poniżej pasma przewodnictwa. Odległość ta jest na tyle mała, żeby wzbudzić
elektrony ze stanów donorowych do pasma przewodnictwa na drodze termicznej. W tym
przypadku elektrony w paśmie przewodnictwa nie tylko pochodzą z pasma walencyjnego lecz
również, ze stanów donorowych. Oznacza to, że stężenie elektronów jest większe od stężenie
dziur.

Mówimy

wtedy,

że

nośnikami

większościowymi

są

elektrony,

natomiast

mniejszościowymi dziury. Całkowite stężenie elektronów opisane jest równaniem[2]:

æ E ö
n = (n0 N D )1 / 2 expçç - D ÷÷
è 2k B T ø

(1.3.5)

Półprzewodnik, w którym większościowym nośnikiem ładunku są elektrony nazywamy
półprzewodnikiem domieszkowanym typu n.
Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy krzem domieszkujemy obcymi atomami,
które posiadają jeden elektron walencyjny mniej od krzemu. Skutkiem pojawienia się
domieszki w sieci krystalicznej krzemu jest utworzenie stanów akceptorowych (Rys. 11). Są to
puste stany znajdujące się do 0.03 eV powyżej pasma walencyjnego, które na drodze
termicznego wzbudzenia są obsadzane elektronami pochodzącymi z pasma walencyjnego.
Elektrony w paśmie walencyjnym pozostawiają po sobie dziury, które stają się nośnikiem
większościowym ładunku (stężenie dziur jest większe w porównaniu ze stężeniem elektronów
w paśmie przewodnictwa). Stężenie dziur jako nośnika większościowego jest opisane
równaniem[2]:
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æ E ö
p = ( p0 N A )1 / 2 expçç - A ÷÷
è 2k B T ø
Półprzewodnik

o

przewodnictwie

dziurowym

nazywany

(1.3.6)

jest

półprzewodnikiem

domieszkowanym typu p.

I.1.4 ZŁĄCZE METAL-PÓŁPRZEWODNIK (ZŁĄCZE SCHOTTKIEGO)
W momencie zetknięcia metalu i półprzewodnika (np. elektroda metaliczna, na której
naniesiony jest półprzewodnik) dochodzi do zaburzenia stanu równowagi termodynamicznej
na ich powierzchniach. Warunkiem nowego stanu równowagi złączonych materiałów jest
zrównanie się ze sobą ich poziomów Fermiego. Przed ustaleniem się stanu równowagi,
elektrony zaczynają przepływać z obszaru o mniejszej pracy wyjścia Ф11 do obszaru o większej
pracy wyjścia Ф2. Proces ten zachodzi tak długo, aż nastąpi zrównanie się poziomów[3,6].

Ф2

Ф1

Rys. 12 Zachowanie pasm w układzie metal-półprzewodnik (A) przed kontaktem,
(B) w kontakcie w stanie równowagi. Czerwona strzałka oznacza kierunek
przypływu elektronów

1

Pracę wyjścia definiujemy jako różnicę między poziomem energetycznym elektronu swobodnego w próżni a
poziomem Fermiego danego materiału.
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Jak można zauważyć na Rys. 12 zrównanie poziomów Fermiego nie jest jedynym zjawiskiem
występującym w układzie metal-półprzewodnik. Pasmo przewodnictwa i pasmo walencyjne
półprzewodnika uległo ugięciu na granicy z metalem. Zjawisko ugięcia pasm jest
charakterystyczne dla wszystkich ciał i jest ono zależnego od stężenia nośników
większościowych. Im większe stężenie tym zjawisko ugięcia pasm jest mniejsze, dlatego też
nie zaznaczono ugięcia pasm w metalu, gdyż są one pomijalnie małe (obszaru ugięcie pasma
jest rzędu jednej stałej sieciowej). Obszar, w którym możemy zaobserwować ugięcie pasm
nazywamy obszarem ładunku przestrzennego. Charakter obszaru przestrzennego ładunku silnie
zależy od pracy wyjścia metalu, który tworzy granicę faz z półprzewodnikiem oraz od typu
przewodnictwa półprzewodnika. Jeśli praca wyjścia metalu jest zdecydowanie mniejsza niż
półprzewodnika typu n to następuje przepływ elektronów od metalu do półprzewodnika
(Rys. 13 A)[3].

F
F

Rys. 13 Zachowanie pasm półprzewodnika (A) typu n i
(B) typu p w kontakcie z metalem

Tym samym pasma w półprzewodniku uginają się w dół, a stężenie nośników większościowych
w obszarze ładunku przestrzennego wzrasta. Obszar ten nosi nazwę wzbogaconego. Odwrotną
sytuację mamy w przypadku, gdy praca wyjścia metalu jest większa niż półprzewodnika typu
n. Następuje przepływ elektronów do metalu. Pasma uginają się w górę, a stężenie nośników
większościowych w obszarze ładunku przestrzennego maleje w porównaniu z obszarem
objętościowym. Obszar taki nazywamy zubożonym. Skrajnym przypadkiem, jest taki układ,
w którym metal na tyle dużą pracę wyjścia, że z obszaru ładunku przestrzennego
półprzewodnika typu n zostają wyciągnięte nośniki większościowe do tego stopnia, że ich
stężenie jest mniejsze niż stężenie nośników mniejszościowych. Obszar taki nazywamy
obszarem inwersyjnym. W przypadku półprzewodników typu p tworzy się ujemna obszar
ładunku przestrzennego, ponieważ praca wyjścia tego typu półprzewodnika jest wyższa od
metalu (Rys. 13 B).
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Parametrem, który charakteryzuje ugięcie pasma, jest tzw. wysokość bariery potencjału,
która jest definiowana jako różnica między krawędzią pasma przewodnictwa w obszarze
ładunku przestrzennego półprzewodnika a krawędzią pasma przewodnictwa w obszarze
objętościowym.

I.1.5 HOMOZŁĄCZE P-N
Jeśli w tym samym krysztale sąsiadują ze sobą obszary p i n, obszar graniczny nazywany
jest złączem p-n (Rys. 14A)[1,3]. Jak już opisano w obszarze typu n nośnikiem
większościowym są elektrony natomiast w obszarze p-typu nośnikami większościowymi są
dziury. Jeśli do złącza nie doprowadzono zewnętrznego pola elektrycznego, to dziury na drodze
dyfuzji przechodzą od obszaru p do obszaru n i vice versa (Rys.14B). Taka początkowa dyfuzja
generuje w złączu podwójną warstwę elektryczną, której pole zapobiega dalszej dyfuzji
nośników przez złącze (Rys.14C). Złącze po wytworzeniu się podwójnej warstwy znajduje się
w stanie równowagi termodynamicznej.

Rys. 14 Ilustracja przedstawiająca zachowanie złącza PN dążącego do równowagi. (A) Przed osiągnięciem
stanu równowagi, (B) W trakcie dyfuzji nośników, (C) Stan równowagi z utworzeniem podwójnej
warstwy elektrycznej. (+) - większościowy ładunek półprzewodnika typu p; (-) - większościowy
ładunek półprzewodnika typu n
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Równowaga zostaje zaburzona jeśli przyłożone zostanie napięcie zewnętrzne.
Polaryzacja złącza zależy od biegunowości napięcia zewnętrznego. Gdy przyłożymy napięcie
w kierunku przewodzenia tzn. ujemny potencjał do obszaru typu n a dodatni potencjał do
obszaru typu p, wtedy bariera potencjału zmniejsza się o wartości przyłożonego napięcia.
Zmniejsza się tym samym szerokość obszaru ładunku przestrzennego. Przekroczenie wartości
napięcia dyfuzyjnego UD skutkuje tym, że nośniki mniejszościowe bez przeszkód dyfundują
z obszaru n do p i z obszaru p do n.

Rys. 15

(A) Złącze PN spolaryzowane w kierunku przewodzenia. (B) Złącze PN spolaryzowane
w kierunku zaporowym. Niebieska strzałka – kierunek ruchu elektronów, czerwona strzałka –
kierunek ruchu dziur, zielona strzałka – kierunek przepływu elektronów w obwodzie
zamkniętym.

Wynika to z faktu, że obszar ładunku przestrzennego praktycznie zanika. Nośniki wytworzone
w wyniku przyłożenia napięcia równego, bądź większego niż UD powoduje, rekombinują
z nośnikami większościowymi w danym obszarze. W przypadku złącza spolaryzowanego
w kierunku przewodzenia (Rys. 15A) dyfuzja nie zatrzymuje się, lecz ma miejsce cały czas,
gdyż nośniki większościowe dopływają ze źródła zasilania. Efektem tego jest pojawienie się
prądu dyfuzyjnego, którego wartość opisuje równanie Shockleya [2,3]:
æ
æ eV ö ö
I = I S çç expç
÷ - 1÷÷
è kT ø ø
è

(1.4.1)

W przypadku, gdy układ zostanie spolaryzowany odwrotnie (Rys. 15B) tj. dodatni
potencjał zostanie przyłożony do obszaru n a ujemny do obszaru p, wtedy mamy do czynienia
z polaryzacją zaporową. Bariera potencjału zwiększa się, ponieważ napięcie dyfuzyjne sumuje
się z zewnętrznym. Wraz ze zwiększeniem się bariery potencjału poszerza się obszar ładunku
przestrzennego. Pomimo tego, przez układ przepływa niewielki prąd zwany prądem unoszenia,
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bądź prądem wstecznym. Wartość prądu wstecznego nie zależy od przyłożonego napięcia
a jedynie od własności materiału i temperatury.
Skrajnym przypadkiem polaryzacji w kierunku zaporowym, jest przebicie lawinowe.
Przy odpowiednio dużym napięciu nośniki przechodzące z obszaru ładunku przestrzennego
uzyskują dużą energię kinetyczną. Energia ta jest na tyle duża, że elektron uderzając w węzeł
siatki krystalicznej jest w stanie przekazać taką energię, która wzbudzi elektrony atomów sieci
do pasma przewodnictwa, pozostawiając w pasmie walencyjnym dziurę. W rezultacie tworzą
się dodatkowe nośniki ładunku. Nowo wygenerowane nośniki przyspieszają w polu
elektrycznym i także uderzają w atomy, generując następne pary dziura-elektron. Proces ten ma
charakter lawinowy (Rys. 16). Efektem tego procesu jest nagły i gwałtowny wzrost prądu
w obwodzie. Prąd ten nazywany jest lawinowy, a sam proces przebiciem lawinowym.

Rys. 16 Przykłądowa zależność prądowo-napięciowa dla złącza pn

I.1.6 HETEROZŁĄCZE P-N
W poprzednim podrozdziale przedstawiono, układ p-n tworzony w jednym i tym samym
monokrysztale poprzez odpowiedni rozkład domieszek. Takie złącza nazywane są
homozłączami. Istnieją jednak złącza składające się z dwóch różnych półprzewodników, które
charakteryzują się różnymi szerokościami przerwy energetycznej i różnym powinowactwie
elektronowym [7].
W zależności od zawartych domieszek oba półprzewodniki mogą mieć zarówno
jednakowy typ przewodnictwa (izotypowe heterozłącza np. n-n), lub różny (anizotypowe
złącza p-n). Przy opisie heterozłączy przyjęto pewną konwencję zapisu złącza, w której wielką
literą, określającą typ domieszkowania półprzewodnika, oznacza się materiał charakteryzujący
się większą przerwą energetyczną od drugiego. Małą literą oznacza się półprzewodnika, który
ma mniejszą przerwę energetyczną od drugiego tworzącego heterozłącze. Dla przykładu:
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w heterozłączu N-p, półprzewodnik typu n ma większą przerwę energetyczną od
półprzewodnika typu p.
Żeby rozważyć podstawowe własności heterozłączy i scharakteryzować je posłużymy się
przykładem złącza anizotypowego p-N. Analogicznie do homozłącza p-n, po połączeniu dwóch
półprzewodników p i N, tworzy się warstwa przestrzennego ładunku. W wyniku dyfuzji
nośników ładunku, powstaje napięcie dyfuzyjne równe (F1 - F2 ) / e , gdzie F1 - praca wyjścia
półprzewodnika p , a F2 - praca wyjścia półprzewodnika N .

Rys.17 Struktura pasmowa złącza

przed zetknięciem (a) oraz po połączeniu (b);

Charakterystyka kształtów pasm opisana na str.33

Wyrównanie poziomów Fermiego powoduje, że pasma energetyczne w obszarze ładunku
przestrzennego uginają się (Rys. 17). Ze względu na fakt, że przerwy energetyczne oraz
powinowactwa elektronowe obu półprzewodników różnią się, obszar zaporowy złącza
charakteryzuje się brakiem ciągłości pasm walencyjnego i przewodnictwa. Żeby wyznaczyć
nieciągłość pasm, stosuje się regułę powinowactwa (znaną także jako regułę Andersona).
W myśl tej reguły nieciągłość pasma przewodnictwa definiuje się jako różnicę między
powinowactwami elektronowymi:

DEC = EC - EC = χ1 - χ 2 = Dχ
1

2

(1.5.1)

Natomiast nieciągłość pasma walencyjnego wyznacza się za pomocą wzoru:

DEV = EV - EV º ( χ 2 + Eg 2 ) - ( χ1 + Eg1 ) = DE g - Dχ
2

1
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(1.5.2)

Nie tylko przerwa energetyczna, czy powinowactwo elektronowe są kluczowymi
parametrami charakteryzującymi heterozłącze. Bardzo istotne jest położenie pasm
energetycznych obu półprzewodników względem siebie. Pasma energetyczne mogą układać się
na trzy różne sposoby, co sprawia, że heterozłącza są klasyfikowane według trzech różnych
typów [7].

Rys. 18 Typy heterozłącz

Typ I (Stradding Gap) przedstawiony na Rys. 18, przedstawia układ dwóch półprzewodników,
w którym pasma walencyjne i przewodnictwa tego o mniejszej przerwie energetycznej znajdują
się wewnątrz przerwy półprzewodnika o większej przerwie energetycznej. Typ II (Straggered
Gap), przedstawiony na Rys. 18, przedstawia układ podobny do homozłącza. Pasma
walencyjne i przewodnictwa jednego półprzewodnika znajdują się odpowiednio poniżej pasma
walencyjnego i przewodnictwa drugiego półprzewodnika. Trzecim rodzajem heterozłącza jest
Typ III (Broken Gap), przedstawiony na Rys. 18. W tym przypadku pasmo przewodnictwa
jednego półprzewodnika leży poniżej pasma walencyjnego drugiego. Transport nośników staje
się tym samym skomplikowany, ponieważ funkcja falowa elektrony, zmienia się z typu
elektronowego na typ dziurowy, kiedy elektron przechodzi przez złącze.
Diagramy pasmowe przedstawione na Rys. 18 nie uwzględniają zmian w pasmach
w obszarze ładunku przestrzennego. Poniżej przedstawiono przykłady zachowań pasm
układów heterozłącz w stanie równowagi.
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Rys. 19 (A) Zachowanie pasm półprzewodników w heterozłączu I Typu; (B) Zachowanie
pasm półprzewodników w heterozłączu III Typu.

Przykłady pokazane na Rys. 19A odnoszą się do heterozłącza typu I, natomiast
Rys. 19B odnosi się do heterozłącza typu III. Zasady dotyczące tworzenia się obszaru ładunku
przestrzennego jest taki sam jak w przypadku tworzenia homozłączy. Elektrony przepływają
z półprzewodnika o wyższym poziomie Fermiego do półprzewodnika o niższym poziomie
Fermiego, do momentu, w którym oba poziomy się zrównają i wytworzy się bariera
potencjałowa. Pasma, według tej samej zasady, która odnosi się do homozłącz, uginają się
w obszarze zaporowym.

Rys. 20 Rodzaje nieciągłości w heterozłączach
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Jak można zauważyć na diagramach pasm energetycznych heterozłączy istnieją dwa
rodzaje nieciągłości w obszarze ładunku przestrzennego. Pierwszy typ to ściana (cliff)- Rys. 20.
Ściana stanowi obniżenie bariery potencjału na złączu, co w rezultacie zwiększa
prawdopodobieństwo rekombinacji w obszarze złącza. Drugim typem nieciągłości jest hak
pasmowy (spike), który tworzy barierę dla nośników mniejszościowych, utrudniając im
przejście.

I.1.7 UKŁAD PÓŁPRZEWODNIK ELEKTROLIT
Jeśli elektroda metalowa lub półprzewodnikowa znajduje się w kontakcie z elektrolitem,
na granicy faz wytwarza się obszar, gdzie natężenie pola elektrycznego jest różne od zera.
Źródłem tego pola są indywidua posiadające ładunek elektryczny np. jony lub cząsteczki
o niezerowym momencie dipolowym, które zostały zaadsorbowane na powierzchni elektrody
lub związane chemicznie. Obszar, w którym zgromadzony jest nadmiarowy ładunek
elektryczny nosi nazwę podwójnej warstwy elektrycznej. Model podwójnej warstwy
elektrycznej zakłada istnienie dwóch obszarów (Rys. 21). Pierwszy obszar utworzony jest przy
samej elektrodzie przez cząstki rozpuszczalnika oraz zaadsorbowanych jonów. Obszar ten
nazywany jest wewnętrzną warstwą Helmholtza (Inner Helmholtz Plane – IHP) [2,3,8].

Rys. 21 Budowa podwójnej warstwy elektrycznej [3]

Odległość między powierzchnią elektrody a płaszczyzną przechodzącą przez jony
specyficznie zaadsorbowane jest grubością wewnętrznej warstwy Helmholtza. Drugi obszar
stanowi Zewnętrzna Warstwa Helmholtza (Outer Helmholtz Plane OHP) i definiowany jest
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jako odległość między środkiem jonów solwatowanych znajdujących się w minimalnej
odległości od elektrody. Odległość ta nie jest możliwa do utrzymania przez jony, ponieważ
siłom elektrostatycznym przeciwstawia się ruch termiczny. Skutkiem tego jest powstanie
rozmytej granicy między zewnętrzną warstwą Helmoltza a wnętrzem roztworu.
We wcześniejszych rozważaniach przedstawiono, silny wpływ stężenia nośników
ładunku w fazie stałej na głębokość wnikania pola elektrycznego wytworzonego przez
nadmiarowy ładunek znajdujący się przy powierzchni elektrody w elektrolicie. Pole
elektryczne wnika tym głębiej im mniejsze jest stężenie nośników większościowych. Zmiany
rozkładu ładunku w wyniku oddziaływania z polem zewnętrznym tworzą obszar
przypowierzchniowy

ładunku

przestrzennego

(Surface

Space

Charge

Region)

w półprzewodniku.

Rys. 22 (a) układ półprzewodnik typu n – roztwór przed kontaktem (b) układ półprzewodnik
typu n – roztwór w kontakcie (c) układ półprzewodnik typu p – roztwór przed
kontaktem (d) układ półprzewodnik typu p – roztwór w kontakcie

Obecność przypowierzchniowego ładunku przestrzennego kompensuje się z ładunkiem
przypowierzchniowym po stronie elektrolitu. W metalu stężenie elektronów swobodnych jest
dużo większe niż w półprzewodniku, dlatego głębokość wnikania pola jest na tyle mała, że
można ją pominąć. W półprzewodnikach pole elektryczne penetruje strukturę elektrody na tyle
głęboko, że możliwe jest zaobserwowanie zjawiska ugięcia pasm energetycznych.
W zależności od typu półprzewodnika i położenia poziomu Fermiego (i tym samym potencjału
elektrochemicznego) pasma potrafią uginać się w stronę niższych lub wyższych wartości
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energii. W trakcie kontaktu elektrolitu z elektrodą półprzewodnikową następuje przepływ
elektronów z fazy o wyższej wartości energii poziomu Fermiego do fazy o niższej wartości
poziomu Fermiego. Przykładowo półprzewodnik typu n znalazł się w kontakcie z elektrolitem,
którego potencjał elektrochemiczny był niższy niż poziom Fermiego półprzewodnika (Rys.21).
Po zetknięciu obu faz nastąpił przepływ elektronów z fazy stałej do roztworu. Oba poziomy
Fermiego zostały zrównane. W warstwie przypowierzchniowej nastąpiło zubożenie nośników
większościowych a pasma energetyczne przewodzenia i walencyjne ugięły się w kierunku
wyższych energii. W wyniku tego powstała warstwa, w której stężenie nośników
większościowych jest mniejsze niż w głębi struktury półprzewodnika. Warstwa taka jest
nazywana zubożoną. W przypadku półprzewodnika typu p poziom Fermiego znajduje się
poniżej poziomu elektrolitu. W kontakcie następuje przepływ nośników większościowych
z półprzewodnika do elektrolitu. Po zrównaniu się obu poziomów układ osiąga stan równowagi
a pasma energetyczne półprzewodnika ulegają ugięciu w stronę niższych wartości energii.
Podobnie jak poprzednio stężenie nośników większościowych warstwy przypowierzchniowa
jest mniejsza niż wewnątrz półprzewodnika. Na Rys. 22 przedstawiono zachowanie elektrod
półprzewodnikowych w zależności od typu przewodnictwa. W zależności od stężenia nośników
większościowych w przypowierzchniowym obszarze ładunku przestrzennego wyróżniamy trzy
rodzaje warstw:
•

Warstwę wzbogaconą – stężenie nośników większościowych jest większe w obszarze
ładunku przestrzennego niż w głębi półprzewodnika

•

Warstwę zubożona – stężenie nośników większościowych jest mniejsze w obszarze
ładunku przestrzennego niż w głębi półprzewodnika

•

Warstwę inwersyjna – nośnikami większościowymi są nośniki mniejszościowe
w głębi roztworu
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Rys. 22 Ugięcia pasm półprzewodników w stanie równowagi na granicy z roztworem elektrolitu. (a)-(c)
półprzewodnik typu n: (a) obszar wzbogacony, (b) obszar zubożony, (c) obszar inwersyjny,
(d)-(f) półprzewodnik typu p: (d) obszar wzbogacony, (e) obszar zubożona, (f) obszar inwersyjny
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Czynnikiem wpływającym na kształt i ugięcie pasm energetycznych jest zewnętrzny potencjał
przyłożony do elektrody półprzewodnikowej. Rys. 23 ilustruje zachowanie się półprzewodnika
typu n w zależności od wartości przyłożonego potencjału.

Efb

Rys. 23 Efekt ugięcia pasm w półprzewodniku typu n w zależności od przyłożonego potencjału (a) bardzo
duży potencjał dodatni - przebicie (efekt tunelowania), (b) i (c) przejście elektronów pokonujących
barierę, która zmniejsza się wraz z przykładanym napięciem ujemnym; (d) Przy potencjale pasm
płaskich zanika obszaru łądunku przestrzennego; prąd zaczyna wzrastać ekspotencjalnie; (e) w wyniku
przykładania bardzo ujemnego potencjału następuje inwersja w obszarze ładunku przestrzennego;
półprzewodnik typu n zaczyna zachowywać się jak metal [2]

Charakterystycznym punktem jest potencjał, przy którym zanika obszar ładunku
przestrzennego a pasma w całej objętości materiału oraz przy granicy faz są płaskie. Potencjał
ten nosi nazwę potencjału pasm płaski i oznaczany jest jako Efb (Flat band potential).
Pary redoks znajdujące się w elektrolicie także posiadają rozkład poziomów
energetycznych podobnych do budowy pasmowej w półprzewodniku (Rys. 24). Zostały one
opisane poraz pierwszy przez Gerishera [2], jako gaussowska funkcja rozkładu.
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Rys. 24 Rozkład stanów energetycznych układu redoks. [2]

Funkcje rozkładu Dred i Dox odnoszą się odpowiednio do formy zredukowanej i utlenionej.
𝐷P)Q = 𝑒𝑥𝑝 U−
𝐷cM = 𝑒𝑥𝑝 U−

(?W?X,Z<[\] (^)_
3`/ a^

(?W?X,Z<[\] W^)_
3`/ a^

Gdzie:
Dred , Dox – funkcje rozkładu poziomów energetycznych
l - energia reorganizacji
E – poziom energetyczny
EF, redox – poziom Fermiego
kB – stała Boltzmana
T - temperatura
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b

(1.6.1)

b

(1.6.2)

I.1.8 ZJAWISKA FOTOELEKTROCHEMICZNE W UKŁADZIE
PÓŁPRZEWODNIK-ELEKTROLIT
Naświetlanie elektrody półprzewodnikowej powoduje, że w proces przeniesienia ładunku
zaangażowane są nośniki mniejszościowe. Na schemacie pasmowym na Rys. 25 A i B
przedstawiono zjawisko wzbudzenia i rekombinacji wewnątrz półprzewodnika [2]. Absorpcja
fotonu zawsze prowadzi do utworzenia pary elektron-dziura. Utworzona para wewnątrz
półprzewodnika ulega rekombinacji, natomiast utworzona w obszarze ładunku przestrzennego
ulega separacji. Ładunek mniejszościowy przechodzi do roztworu i redukuje bądź utlenia
związek, natomiast ładunek większościowy transportowany jest do obszaru objętościowego
półprzewodnika. Dla półprzewodnika typu n (Rys. 25A) nośnikiem większościowym jest
elektron. Oznacza to że w wyniku wzbudzenia w obszarze ładunku przestrzennego powstaje
para elektron-dziura, która ulega separacji. Elektron transportowany jest do obszaru
objętościowego natomiast dziura przeniesiona zostaje do roztworu, gdzie utlenia formę
zredukowaną związku. Na wykresie prądowo-napięciowym półprzewodnik typu n wykazuje
utleniającą fotoaktywność. Oznacza to że fotoprąd typu n jest prądem utleniającym.

Rys. 25 Tworzenie sią par elektron-dziura w wyniku absorpcji kwantu światła oraz
zależność prądowo-napięciowa dla półprzewodnika (A) typu n (B) typu p.[2]
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Dla półprzewodnika typu p (Rys. 25B) nośnikiem większościowym są dziury.
Wzbudzenie światłem elektrody powoduje wygenerowanie pary dziura-elektron w obszarze
ładunku przestrzennego. Para ulega separacji. Dziura jest transportowana do obszaru
objętościowego półprzewodnika natomiast elektron transportowany jest do roztworu, gdzie
redukuje utlenioną formę znajdującą się w roztworze. Efektem tego jest przepływ fotoprądu
typu p, który jest katodowy (redukcyjny).
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I.2 Kadm i Selen
I.2.1 Kadm
Kadm razem z cynkiem i rtęcią tworzą 12 grupę układu okresowego. Wszystkie
pierwiastki tej grupy wykazują charakter metaliczny. Kadm jest srebrzystym metalem
o niebieskawym połysku. Ważną cechą kadmu jest jego niska temperatura topnienia
i parowania w stosunku do innych metali. Struktura ciała stałego kadmu jest jest typową dla
metali heksagonalną strukturą gęstego upakowania z charakterystycznym dla tej grupy
zniekształceniem struktury [9]. Zniekształcenie jest wynikiem silnie związanych elektronów d
z jądrem, a jedynymi elektronami, które tworzą wiązanie metaliczne są elektrony s powłoki
walencyjnej. Podstawowe właściwości kadmu zostały zebrane w tabeli 1

Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne kadmu

Liczba atomowa

48

Masa atomowa

112.411(8)

Konfiguracja elektronowa

[Kr]4d105s2

Elektroujemność

1,7

Energia jonizacji I/kJmol-1

876,5

Energia jonizacji II/kJmol-1

1631

Temperatura topnienia /oC

320,8

Temperatura parowania /oC

765

Gęstość (25oC)/gcm-3

8,65

Kadm występuje na +2 i 0 stopniu utlenienia. Bardzo szybko utlenia się w wilgotnym
powietrzu a także wiąże się z tlenem, siarką, fosforem i halogenami przy podgrzaniu. Tworzy
także związki z selenem, tellurem tworząc odpowiednio selenki i tellurki. Tlenki, selenki,
tellurki i siarczki tworzą grupę związków zwaną chalkogenkami. Kadm nie reaguje z wodorem,
węglem i azotem. Nieutleniające kwasy rozpuszczają kadm z wydzieleniem wodoru.
W przypadku kwasów utleniających kadm także się rozpuszcza, jednak w zależności o stężenia
kwasu i temperatury tworzą się dodatkowo tlenki na różnych stopniach utlenienia. Kadm
tworzy najczęściej kompleksy o liczbie koordynacyjnej 4 i 6.
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I.2.2 Selen
Selen to pierwiastek niemetaliczny należący do 16 grupy układu okresowego – grupy
tlenowców. Pomimo swojej przynależności do rodziny pierwiastków niemetalicznych
wykazuje

on

w

niektórych

przypadkach

właściwości

metaliczne.

Właściwości

fizykochemiczne pierwiastka silnie zależą od odmiany alotropowej, w której występuje.
Wybrane właściwości fizyczne selenu zostały zestawione w tabeli 2

Tabela 2. Właściwości fizyczne selenu [9,10]
Liczba atomowa

34

Masa atomowa

78,96

Promień atomowy [Å]

1,40

Promień kowalnecyjny [Å]

1,16

Konfiguracja elektronowa

[Ar]4s23d104p4

Elektroujemność

2,4

Energia jonizacji I/kJmol-1

940,7

Temperatura topnienia /oC

217

Temperatura parowania /oC

685

Gęstość (25oC)/gcm-3

Heksagonalna (4,189)
Jednoskośna (4,389)
Szklista (4,285)

I.2.2.1 Odmiany alotropowe selenu
Selen występuje w ośmiu różnych formach alotropowych. Wyróżnia się trzy odmiany
należące do układu jednoskośnego (odmiana czerwona), odmianę heksagonalną (odmiana szara,
metaliczna), koloidalną oraz szklistą (czarną)[9].
Na układ jednoskośny selenu składają się trzy odmienne formy: a-Se, b-Se, g-Se. Każda
odmiana zawiera w swojej sieci krystalicznej ośmioatomowe pierścienie o koronowej
strukturze konformacyjnej (Rys. 26) Poszczególne odmiany krystalograficzne różnią się
sposobem upakowania pierścieni. Wpływa to głównie na gęstość odmiany przy czym odmiana
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a-Se ma największą gęstość a g-Se najmniejszą. Odmiana jednoskośna należy do grupy
izolatorów elektrycznych.

Rys. 26 Budowa cząsteczkowa odmiany jednoskośnej selenu

Selen heksagonalny zwany potocznie selenem szarym lub metalicznym, tworzą
równolegle ułożone helikalne łańcuchy (Rys. 27), które oddziałują między sobą siłami van der
Waalsa ze nieznacznym wkładem wiązania metalicznego. Układ heksagonalny jest najbardziej
stabilną termodynamicznie strukturą. Przewodnictwo elektryczne selenu jest silnie zależne od
naświetlania, co wskazuje na właściwości półprzewodzące.

Rys. 27 Struktura selenu szarego [11]

Odmiana koloidalna i szklista tworzą grupę amorficzną. Koloidalna nazywana jest
potocznie odmianą czerwoną bezpostaciową natomiast selen szklisty nazywany jest czarnym.
Strukturę obu formy tworzą zdeformowane pierścienie selenowe i silnie zniekształcone
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łańcuchy. Przewodnictwo grupy amorficznej selenu wskazuje na jej właściwości izolacyjne[12].
Przy naświetlaniu przewodnictwo selenu amorficznego wielokrotnie rośnie. Przewodnictwo
odmiany bezpostaciowej jest także silnie zależne od grubości warstwy oraz stosunku ilości
pierścieni selenowych do łańcuchów w strukturze, przy czym przewaga łańcuchów nad
pierścieniami zwiększa przewodnictwo i charakter półprzewodzący odmiany.
W Tabeli 3 zestawiono dane liczbowe odnoszące się do wybranych właściwości
niektórych odmian selenu pierwiastkowego.
Tabela 3. Wybrane właściwości różnych odmian selenu

Właściwości

Odmiana

Literatura

Heksagonalna

Jednoskośna

Bezpostaciowa

(metaliczna, szara)

(czerwona)

(czerwona, czarna)

Tt/oC

217

-(1)

-(1)

Tw/oC

685

-(1)

-(1)

4,189

4,389 (a)

4,269

[13]

10-5-10-6

~10-13

~10-12

[14]

1,8

2,1-2,5

1,7

[15]

Gęstość/gcm-1 (25oC)
Przewodnictwo
elektryczne/ W-1cm-1
Przerwa

[13]

energetyczna/eV
(1

) Zarówno odmiana jednoskośna jak i bezpostaciowa nie posiada temperatury topnienia i parowania, ponieważ w 200OC

przechodzą w formę heksagonalną.

I.2.2.2 Właściwości chemiczne selenu
Selen klasyfikowany jest jako pierwiastek o średniej aktywności chemicznej. Jego
chemia zależy od odmiany jaką przyjmuje. W podwyższonej temperaturze ulega reakcji
z wodorem, siarką, tlenem, halogenami i metalami. Selen bezpostaciowy reaguje
w temperaturze 100OC z wodą z wytworzeniem kwasu selenowego(IV) i selenowodoru. Selen
metaliczny nie ulega reakcji z wodą. Selen bardzo dobrze rozpuszcza się w kwasie azotowym
oraz oleum [16,17].
Selen ma słabą zdolność do tworzenia między swoimi atomami wiązań, prowadzących
do powstania łańcuchowych związków chemicznych (katenacja). Polikationy otrzymuje się na
drodze reakcji z silnymi kwasami w środowisku niewodnych [9]. W zależności od długości
łańcucha otrzymuje się inną barwę preparatu np. Se42+ - żółta; Se82+ - zielona[9]. Poza
polikationami występują także polianiony. Do syntezy wykorzystuje się Na2Se, Na2Se2, selen
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w etanolowym rozwtworze halkogenków tetraalkiloamoniowych [9,16]. Otrzymany związek
przyjmuje ciemnozieloną lub czarną strukturę krystaliczną.
W silnie zasadowym środowisku selen ulega dysproporcjonacji na jony selenkowe
i selenianowe(IV).

Nadmiar jonów selenkowych w reakcji z jonami selenianowymi(IV)

prowadzi do wytrącenia się selenu elementarnego. Dalsze reakcje jonów selenkowych
z selenem elementarnym prowadzą do wytworzenia jonów poliselenkowych.
Selen ogrzany na powietrzu tworzy SeO2. Pod wpływem średnich utleniaczy
w środowisku kwaśnym utlenia się do kwasu selenowego(IV). W kontakcie z silnymi
utleniaczami selen utlenia się do kwasu selenowego(VI).

I.2.2.3 Związki chemiczne selenu
Selen tworzy bardzo liczną grupę związków zarówno nieorganicznych jak
i organicznych. W tej pracy ograniczono się do omówienia tylko tych, które są istotne z punktu
widzenia rozprawy.
Selenowodór – H2Se
Związek, w którym selen występuje na stopniu utlenienia –II. Jest to substancja lotna,
bezbarwna o charakterystycznym przykrym zapachu. Selenowodór jest związkiem bardzo
dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Wodny roztwór H2Se jest słabym kwasem, nietrwałym
w obecności tlenu[16,18]. Selenowodór można otrzymać działając w podwyższonej
bezpośrednio wodorem na selen. Innym sposobem jest redukcja kwasu selenowego (IV) za
pomocą tetrahydroboranu sodu [16].
Potencjał redoks selenowodoru wynoszący -0,369V vs. NHE, wskazuje na jego silne
właściwości redukujące. W Tabeli 4 zestawiono niektóre właściwości selenowodoru.
Właściwość

Wartość

Literatura

Tt/oC

-65,7

[14]

Tw/oC

-41,3

[14]

Gęstość/gdm-1

c. 2,004
g. 3,664

[14]

Stałe dysocjacji kwasowej
pK1

3,74

pK2

14,01

[18]
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Tabela 4. Właściwości fizykochemiczne
selenowodoru

Kwas selenowy (IV) – H2SeO3
Kwas selenowy występuje w postaci wodnego roztworu. Stałe dysocjacji zestawiono
w Tabeli 5. Zarówno kwas selenowy(IV) jak i jego sole są związkami trwałymi w środowisku
wodnym. Przy stężeniu powyżej 0,02M cząsteczki kwasu asocjują tworząc dimery [19].
Asocjacja nie zachodzi w środowisku silnie kwasowym, ponieważ do tworzenia dimerów
wymagana jest obecność jonów selenianowych(IV). Kwas selenowy w zależności od mocy
reduktora może zostać zredukowany do selenu elementarnego lub do selenowodoru [16].
W obecności silnego utleniacza może ulec utlenieniu do kwasu selenowego (VI) [20]. Kwas
selenowy tworzy sole i wodorosole dobrze lub trudno rozpuszczalne w wodzie.
Bezwodnikiem kwasu selenowego(IV) jest dwutlenek selenu – biała substancja
krystaliczna dobrze rozpuszczalna w wodzie.
Tabela 5. Stałe dysocjacji kwasu selenowego (IV)

Stała dysocjacji

Wartość

Literatura

pK1

2,57

[12]

pK2

6,58

Kwas selenowy (VI) – H2SeO4
Metodą otrzymania kwasu selenowego (VI) jest utlenienie mocnym utleniaczem selenu
elementarnego, kwasu selenowego (IV) lub dwutlenku selenu. Wodny roztwór kwasu
selenowego jest mocniejszy od kwasu siarkowego i w swoim działaniu jest podobny do
mieszaniny kwasu solnego i azotowego (woda królewska) [16]. Tworzy sole z metalami. Jest
silnym utleniaczem. Zarówno kwas selenowy (VI) jak i jego sole są związkami raczej
nietrwałymi. Bezwodnikiem kwasu selenowego(VI) jest trójtlenek selenu – związek nietrwały
chemicznie.

I.2.2.4 Elektrochemia selenu i jego związków
Wyczerpujące

badania

odnośnie

podstawowej

elektrochemii

selenu

zostały

przedstawione przez Zdanova [12]. Na podstawie tej pracy w Tabeli 6 przedstawiono listę
potencjałów standardowych i formalnych dla roztworów wodnych związków nieorganicznych
selenu. Większość z przedstawionych potencjałów obliczona jest na podstawie danych
termodynamicznych i mogą posłużyć jako orientacyjne dane do prowadzenia eksperymentów.
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Więcej informacji można uzyskać z diagramów Pourbaix, które są teoretycznym
przedstawieniem jednocześnie zarówno chemicznej jak i elektrochemicznej termodynamiki
danego układu. Diagramy tworzą układ potecjał-pH. Analizując diagramy Pourbaix jesteśmy
na poziomie teoretycznym przewidzieć jakie indywidua mogą występować w badanym
układzie przy danym pH i potencjale.
Tabela 6. Potencjały standardowe [12,21]
Reakcja połówkowa
𝐻𝑆𝑒𝑂3W + 𝑒 + 𝐻( → 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 𝐻B 𝑂

Potencjał/
V vs. NHE
+1.090

𝑆𝑒𝑂3BW + 2𝑒 + 4𝐻 ( → 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 𝐻B 𝑂

+1.15

𝑆𝑒𝑂3BW + 2𝑒 + 3𝐻 ( → 𝐻𝑆𝑒𝑂2W + 𝐻B 𝑂

+1.075

𝑆𝑒𝑂3BW + 2𝑒 + 2𝐻 ( → 𝑆𝑒𝑂2BW + 𝐻B 𝑂

+0.880

𝑆𝑒𝑂3BW + 2𝑒 + 𝐻B 𝑂 → 𝑆𝑒𝑂2BW + 2𝑂𝐻 W

+0.05

𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝑒 + 4𝐻 ( → 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

+0.740

𝐻𝑆𝑒𝑂2W + 4𝑒 + 5𝐻 ( → 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

+0.778

𝑆𝑒𝑂2BW + 4𝑒 + 6𝐻 ( → 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

+0.875

𝑆𝑒𝑂2BW + 4𝑒 + 3𝐻B 𝑂 → 𝑆𝑒 + 6𝑂𝐻 W

-0.366

𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 6𝑒 + 6𝐻 ( → 𝐻B 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

+0.360

𝐻𝑆𝑒𝑂2W + 6𝑒 + 7𝐻 ( → 𝐻B 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

+0.386

𝐻𝑆𝑒𝑂2W + 6𝑒 + 5𝐻 ( → 𝐻𝑆𝑒 W + 3𝐻B 𝑂

+0.349

𝑆𝑒𝑂2BW + 6𝑒 + 7𝐻 ( → 𝐻𝑆𝑒 W + 3𝐻B 𝑂

+0.414

𝑆𝑒𝑂2BW + 6𝑒 + 6𝐻 ( → 𝑆𝑒 BW + 3𝐻B 𝑂

+0.276

𝑆𝑒 + 2𝑒 + 𝐻 ( → 𝐻𝑆𝑒 W

-0.510

𝑆𝑒 + 2𝑒 → 𝑆𝑒 BW

-0.92

𝑆𝑒 + 2𝑒 + 2𝐻 ( → 𝐻B 𝑆𝑒(n)

-0.369
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Należy pamiętać, że diagramy Pourbaix są narzędziem teoretycznym. W praktyce należy
uwzględnić kinetykę procesów elektrochemicznych, a ta jest silnie zależna od wielu czynników
takich jak stężenie czy rodzaj elektrody. Nie mniej jednak diagramy są niezastąpione przy
planowaniu eksperymentów elektrooasadzania czy badania procesów korozyjnych.
Diagram Pourbaix Rys. 28 dla układu selen–woda zawiera tylko związki na
podstawowych stopniach utlenienia: -2,0,+4,+6. Dodatkowo diagram zawiera obszary rozkładu
wody. W tabeli 7 przedstawiono zarówno równowagi kwasowo zasadowe jak u reakcje
połówkowe.

Rys. 28 Diagram Pourbaix dla roztworów wodnych związków selenu [21]
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Tabela 7. Zestawienie reakcji dysocjacji i reakcji redoks dla Rys. 28 [22]

Na diagramie można wyróżnić trzy typy linii: pionowe – odnoszące się do równowag
kwasowo-zasadowych; poziome – odnoszące się do do reakcji redoks, które nie są zależne od
pH roztworu (na diagramie selenowym poziome linie nie występują); diagonalne – odnoszące
się do reakcji redoks zależnych od pH. Diagram dla tego układu został stworzony
z wykorzystaniem homogenicznych i heterogenicznych równowag (ciało stałe/ciecz, gaz/ciecz),
w których wszystkie wymienione substancje są rozpuszczonymi związkami selenu.
Selen jest związkiem stabilnym w wodzie w całym zakresie pH przy nieobecności
związków utleniających i redukujących. Może on zostać elektrochemicznie zredukowany do
selenowodoru lub selenku. Oba związki są niestabilne w roztworach wodnych. Selen można
utlenić do kwasu selenowego (IV) lub selenianów (IV). Utlenianie przy wyższych potencjałach
utlenia kwas selenowy(IV) i seleniany(IV) do odpowiednio kwasu selenowego(VI)
i selenianów(VI). Oba wcześniej wspomniane kwasy jak i ich sole są stabilne w wodzie. Sole
selenianowe metali innych niż alkaliczne są przeważnie nierozpuszczalne. Szczegółowe
badania elektrochemiczne nad selenem zostały przeprowadzone w latach 40-tych przez
Lingane

i

Niedracha

[23,24].

Przedstawione

przez

nich

wyniki

eksperymentów

polarograficznych potwierdziły obecność dwóch stanów selenu w roztworze (-II,+IV).

50

Zarówno kształt fali polarograficznej jak i wartości potencjałów półfalowych, wyraźnie zależą
od składu jak i odczynu roztworu.
Omawiając zagadnienie elektrochemii selenu należy w szczególności skoncentrować
się na elektrochemii związków selenu na +IV stopniu utlenienia. Kwas selenowy(VI) jak i jego
sole są substancją wyjściową przy elektroosadzaniu selenu jak i selenków metali.
Elektrochemia Se(IV) należy do jednych z najbardziej złożonych. Składają się na to następujące
czynniki:
- Czułość powierzchni elektrody: osadzanie warstw selenu pasywuje powierzchnie
wielu elektrod [16].
- Osadzanie przedpotencjałowe (Underpotential deposition UPD): Niektóre elektrody
takie jak złoto, faworyzują proces UPD selenu poprzez silneoddziałuywania metal-Se. Andrews
i Johnson [25] na podstawie swoich badań pokazali dwa sygnały redukcji selenianu(IV) na
złocie. Pierwszy sygnał bardziej anodowy został oznaczony jako UPD
- Produkt redukcji angażujący powierzchnię elektrody: W badaniach polarograficznych
w pracy Christiana [26,27] zmiany występujące w falach polarograficznych Se(IV) były
związane z wytworzeniem związku HgSe. Andrew i Johnson [25] wykazali obecność związku
Au-Se. Inne materiały elektrodowe takie jak Ag,Cd, Cu, czy In także chemicznie reagują
z osadzonym selenem lub z Se2- [22,28]
- Sprzężona reakcja chemiczna: Na samym początku badań elektrochemicznych nad
selenem wykazano, że powstały selenowodór w wyniku elektroredukcji Se(IV) reaguje na
drodze chemicznej z substratem:
𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 2𝐻B 𝑆𝑒 ↔ 3𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

(R1)

Wynikiem tej reakcji jest strącanie się koloidalnego selenu.
- Nieaktywne elektrochemicznie produkty redukcji Se(IV). Osadzony warstwy selenu
pasywują elektrodę.
Mechanizm redukcji selenianów był tematem dyskusji na przestrzeni wielu dekad.
Pierwsze badania polarograficzne jak i badania woltamperometryczne wskazują na
dwuetapową redukcję Se(IV) -> Se(0) -> Se(-II), gdzie redukcja selenu elementarnego ma
miejsce przy bardziej ujemnych potencjałach. Kazacos i Miller [29] wysunęli śmiałą tezę, że
redukcja Se(IV) do Se(-II) przebiega jednoetapowo jako 6-elektronowy proces w przy
wyższych potencjałach.
𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 6𝐻 ( + 6𝑒 → 𝐻B 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂
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(R2)

Wei i współpracownicy [30] badali reakcję redukcji Se(IV) na elektrodzie złotej za
pomocą techniki chronowoltamperometrii cyklicznej sprzężonej z mikrowagą kwarcową. Na
podstawie

badań

stwierdzono,

że

bezpośrednia

reakcja

6-elektronowa,

konkuruje

z 4-elektronową reakcją redukcji. Powstały Se(-II) reaguje szybko z obecnym w roztworze
Se(IV) tworząc selen elementarny. Przy bardziej ujemnych potencjałach ujawnia się złożona
współzależność między procesem 4-elektronowym a 6-elektronowym i wspomnianej reakcji
chemicznej oraz procesowi rozpuszczania warstwy selenowej osadzonej wcześniej na
powierzchni elektrody. Informacje na temat mechanizmu redukcji Se(IV) jakkolwiek dotąd nie
jeszcze całkowicie nie opisanego, daje pogląd jak istotnymi parametrami przy planowaniu
eksperymentów elektroosadzania selenu czy selenków metali ma odpowiedni dobór
potencjałów oraz kontrola stężenia Se(-II).
Grupa Machado [31-35]

poza badaniem mechanizmu elektroosadzania Se na

elektrodach złotej i platynowej, wykonała szereg interesujących eksperymentów opisujących
zjawisko osadzania przedpotencjałowego (UPD) selenu. Do badań wykorzystano technikę
chronowoltamperometrii cyklicznej sprzężonej z mikrowagą kwarcową oraz metodę wirującej
elektrody dyskowej z pierścieniem [31]. Na Rys. 29 przedstawiono woltamogramy dla
elektrody platynowej w roztworze kwasu selenowego(IV) (warunki eksperymentu opisane pod
rysunkiem). Na półcyklu katodowym wyraźnie widoczne są trzy sygnały katodowe. Półcykl
anodowy zawiera dwa sygnały anodowe. Interpretację poszczególnych sygnałów zestawiono
w Tabeli 8
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Rys. 29 Pierwszy cykl woltamperometryczny elektrody Pt w 0,1M HClO4 + 1mM SeO2.
Szybkość polaryzacji 0,2 Vs-1. Potencjał końcowy przy (linia ciągła) -0,12V; (linia
przerywana) 0,1V; (linia kropokowana) 0,6V[31]

Tabela 8. Reakcje utlenienia i redukcji selenu dla Rys, 29

Sygnał

Reakcja

C1

Redukcja do selenu UPD 4e

C2

Osadzanie selenu objętościowe 4e

C3

Redukcja do selenowodoru 4e lub 6e

A1

Utlenianie monowarstwy Se 4e

A2

Utlenianie objętościowe selenu

Sygnały A1 i C1 oraz A2 i C2 są ze sobą powiązane. Para A2 i C2 są silnie zależne od
takich parametrów jak stężenie Se(IV), szybkość polaryzacji, potencjał zwrotny. Para sygnałów
A1 i C1 jest od tych parametrów niezależna. Sygnał C3 nie jest powiązany z żadnym sygnałem
anodowym jednak jego obecność na woltamogramie wpływa na sygnał A2. Dodatkowo można
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zaobserwować na półcyklu anodowym w zakresie potencjałów 0,4 – 0V wyraźny prąd
katodowy, który można interpretować jako osadzanie objętościowe selenu.
W innym eksperymencie Machado badał zachowanie Se(IV) na elektrodzie złotej
sprzężonej z mikrowagą kwarcową [34]. Na Rys. 30 przedstawiono dwa woltamogramy dla
elektrody złotej w obecności elektrolitu podstawowego oraz w obecności kwasu
selenowego(IV) (szczegóły eksperymentalne w opisie pod rysunkiem). W tabeli 9 przypisano
poszczególne sygnały do reakcji elektrochemicznych.

Rys. 30 Woltamogram elektrody Au w 1,0 mM SeO2 + 1M H2SO4.
Szybkość polaryzacji 0,10Vs-1. Woltamogram oznaczony linią
kropkowaną odnosi się do elektrody złotej w roztworze 1M
H2SO4[34]
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Tabela 9 Reakcje utlenienia i redukcji selenu [34]
Sygnał

Reakcja

R1

Redukcja tlenku złota

R2

Osadzanie przedpotencjałowe Se 4e

R3

Osadzanie objętościowe selenu 4e

R4

Wydzielanie selenowodoru 6e

Ox1

Objętościowe utlenianie selenu

Ox2

Osadzanie monowarstwy selenu

Ox3

Utlenianie złota lub układu Au-Se

Podobnie jak w poprzednim eksperymencie sygnał R2 i Ox2 oraz R3 i Ox1 są ze sobą
powiązane. Sygnały ostaniej pary są zależne od stężenia, szybkości polaryzacji oraz potencjału
zwrotnego. Sygnał R4 jest niepowiązany z żadnym sygnałem anodowym. Tak jak w przypadku
eksperymentu z wykorzystaniem elektrody platynowej, można zaobserwować w półcyklu
anodowym w przedziale -0,3 – 0,3V prąd katodowy. Jest on związany z osadzaniem selenu
w tym zakresie potencjałów. O ile platyna nie reaguje z wytworzonym osadem. Na powierzchni
złota w wyniku redukcji Se(IV) powstaje powierzchniowy związek Au-Se. Na podstawie
analizy wyników badań z użyciem mikrowagi kwarcowej potwierdzono w obu eksperymentach
zjawisko osadzania przedpotencjałowego związanego z wytworzeniem monowarstwy selenu.
Oba przedstawione woltamogramy doskonale opisują zachowanie się kwasu
selenowego(IV) na elektrodach, które nie wchodzą w reakcję z osadem.
Ze względu na szeroki zakres badań elektrochemicznych nad selenem, autor tej pracy
odsyła czytelnika do obszernej pracy Zumana i Somera [28], w której opisano dokładnie
badania zarówno polarograficzne jak i woltamperometryczne kwasu selenowego(IV)
i selenianów(IV). Uwzględniono w nich układy kwasowo zasadowe, tworzenie soli i związków
kompleksowych, chemiczne reakcje redukcji i reakcje ze związkami organicznymi
i nieorganicznymi. Praca zawiera obszerny opis badań elektrochemicznych Se(IV)
prowadzonych na elektrodach Ag, Au, C, Cu, Ti, SnO2.
Osadzanie selenu można prowadzić na dwa sposoby: katodowy i anodowy. Pierwsze
prace dotyczące osadzania selenu przeprowadzili von Hippel i Bloom [36], którzy wykorzystali
do osadzania wodny roztwór kwasów Se(VI)/Se(IV). Autorzy zwrócili uwagę, że produkt
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osadzania cechuje jako polimorficzny izolator. Oznacza to, że proces osadzania jest limitowany
do momentu utraty kontaktu elektrycznego i pełnej pasywacji elektrody. Wykazano, że
ograniczenie osadzania można zdjąć poprzez naświetlanie elektrody silnym światłem [36].
W pracy swojej pracy Graham i współpracownicy wykazali, że dodatek środka
powierzchniowo czynnego poprawia proces osadzania selenu, w wyniku którego można
otrzymać grubszy osad selenu.
Szara odmiana selenu jak już wspomniano wykazuje największe właściwości
fotoelektrochemiczne, ze względu na swoje półprzewodzące cechy. Fotoelektrochemia selenu
została dokładnie opisana przez Gisslera [37]. Wykazano, że wyniku naświetlania elektrody
selenowej dochodzi do fotorozkadu, czego produktem jest wydzielony selenowodór.
Stabilizacja fotoprądów i zahamowanie procesu fotorozkładu jest możliwe jeśli w elektrolicie
podstawowym znajduje się para redoks o względnie anodowym potencjale standardowym.

I.2.2.5 Badanie współczynnika dyfuzji selenu
Kluczowym zjawiskiem mającym miejsce w elektrochemii podczas transportu
depolaryzatora do powierzchni elektrody jest dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania
się depolaryzatora w kierunku od ośrodka o wyższym stężeniu do ośrodka o niższym stężeniu
depolaryzatora. Prawem opisującym dyfuzję jest prawo Ficka.
𝐽 = −𝐷

qr
qM

(1.2.5.1)

Gdzie:
J – strumień depolaryzatora
D – współczynnik dyfuzji
c – stężenie depolaryzatora
x – współrzędna osi, wzdłuż której zachodzi dyfuzja
Istotnym parametrem przy próbie opisania danego mechanizmu reakcji elektrochemicznej jest
wyznaczenie współczynnika dyfuzji. W tej pracy poświęcono uwagę zagadnieniu dotyczącego
optymalnego stosunku stężeń wyjściowych związków kadmu do selenu przy elektroosadzaniu
selenku kadmu [38]. Sam mechanizm reakcji nie daje odpowiedzi na pytanie, dlaczego związki
kadmu używane są w nadmiarze w stosunku do związków selenu. Wiele grup badawczych
podjęło próbę wyznaczenie współczynnika dyfuzji selenu różnymi metodami [39-41].
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Najbardziej znaną techniką elektrochemiczną służącą do wyznaczania współczynnika dyfuzji
jest technika elektrody wirującego dysku (Dokładniej opisana w Rozdziale II.1). Kressin
i współpracownicy [39] techniką RDE wyznaczyli współczynnik dyfuzji H2SeO3 , którego
wartość wyniosła 6,1*10-6 cm2s-1 (współczynnik wyznaczony przy szybkości polaryzacji
10V/s) oraz 7,6*10-6 cm2s-1 (współczynnik wyznaczony przy szybkości polaryzacji 2mV/s).
Wyznaczono również współczynnik HSeO3= metodą konduktometryczną [40]. Współczynnik
dyfuzji jonów HSeO3= wyznaczony wspomnianą metodą wyniósł 1,22*10-5 cm2s-1.
Autor niniejszej rozprawy także, wyznaczył współczynnik dyfuzji jonów selenianowych
w środowisku 0,1M HClO4 [39]. W tym celu wykorzystano podobnie jak w pracy Kressin
reakcję 6-elektronowej redukcji selenianów do selenowodoru (R2) Wartość D wyniosła
1,1*10-5 cm2s-1 i jest zbliżona do wartości wyznaczonej metodą konduktometryczną. Oprócz
współczynnika dyfuzji wyznaczono stałą szybkości reakcji oraz prąd zerowy oraz
współczynnik symetrii. Szczegóły dotyczące eksperymentu opisano w części doświadczalnej
tej pracy.
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I.3 Selenek kadmu
I.3.1 Ogólna charakterystyka chalkogenków
Chalkogenki (wł. Chalkogenki metali) to związki zawierające co najmniej jeden anion
chalkogenu (S, Se, Te) i kation metalu. Z grupy chalkogenków wyłączony jest tlen, który
tworzy w połączeniu z metalami tlenki metali. Tlenki metali posiadają inną strukturę
i właściwości chemiczne i fizyczne w stosunku do chalkogenków metali. Z grupy
chalkogenków wyłączony jest również Polon ze względu na swoje właściwości metaliczne.
Grupa związków chalkogenków metali jest bardzo ogólną nazwą zwierającą w sobie,
związki stałe, kompleksy czy klastry. Różnorodność związków wynika z tendencji
chalkogenów do katenacji czy wiązania się z wieloma centrami atomowymi metali. W tej pracy
ograniczono się tylko do związków dwucząsteczkowych (binarnych) chalkogenu z metalem.
Związki dwucząsteczkowe należą do najpopularniejszych związków chalkogenków
metali. Wszystkie związki binarne krystalizują tworząc następujące struktury: soli kuchennej
RS, blendy cynkowej ZB i wurcytu W[22]. Proste związki tworzone z udziałem selenu i telluru
są izomorficzne ze swoimi siarkowymi analogami z pewnymi różnicami wyraźnie
zarysowanymi w przypadku związków telluru[22]. W zależności od zdolności polaryzacyjnej
kationu, elektroujemności czy strukturze koordynacyjnej, chalkogenki krystalizują w wybranej
grupie. W sposób podstawowy zostało to opisane w pracy Bouroushiana [22]. Struktury
krystaliczne chalkogenków niepozbawione są charakterystycznych defektów krystalicznych.
Często posiadają wakanse po kationach metali, które zaburzają strukturę kryształu. To skutkuje
różnymi właściwościami magnetycznymi i elektrycznymi, które w bardzo dużym stopniu
zależne są od typu wspomnianych wakansów.

I.3.1.1 Przykłady związków
Spośród obszernej grupy chalkogenków metali postanowiono w tej pracy skupić się na
najpopularniejszej grupie II(B) zawierającej Cd, Zn i Hg. Kationy tych metali tworzą
z chalkogenami związki dwucząsteczkowe (binarne), krystalizujące w formie blendy cynkowej
ZN lub wurcytu W jak pokazano w tabeli 10
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Tabela 10. Formy krystalograficzne chalkogenków

S

Se

Te

Zn

W, ZB

ZB

W, ZB

Cd

W, ZB

W, ZB

ZB

Hg

ZB

ZB

ZB

Siarczek cynku (blenda cynkowa) to jedna z najbardziej rozpowszechnionych rud cynku
i główne źródło tego metalu. Związek powszechnie wykorzystywany jako luminofor
w telewizorach kineskopowych, Ekranach fluorescencyjnych w rentgenografii, scyntylatorach,
fosforyzujących farbach, sensorach i laserach. ZnS charakteryzuje się szeroką przerwą
energetyczną 3,6 eV. Szczegółowy opis właściwości ZnS, jego pochodnych i stopów zostały
przedstawiony w pracy Nicolau i innych [42].
Selenek cynku (ZnSe), jest często wykorzystywany w połączeniu z ZnS jako luminofor.
Ze względu na swoje właściwości elektroniczne i strukturalne ZnSe jest wykorzystywany jako
materiał do produkcji niebieskich diod fotoelektronicznych. Przerwa energetyczna ZnSe
wynosi 2,7 eV i należy do typu przerw prostych. Te właściwości umożliwiają jego
zastosowanie w ogniwach słonecznych jako związek światłoczuły w połączeniu z CdSe i CdTe.
Tellurek cynku (ZnTe) ma również właściwości pozwalające z powodzeniem na
wykorzystanie w optoelektronice i fotowotltaice (przerwa energetyczna równa 2,26 eV).
Związek wykorzystywany jest jako kontakt omowy w wysoce wydajnych ogniwach
fotowoltaicznych bazujących na CdTe lun GaAs.
Chalkogenki kadmu należą do związków o wąskiej przerwie energetycznej:
CdSe – 2,4 eV; CdSe – 1,7 eV; CdTe – 1,4 eV). Materiały te wykorzystuje się w fotowoltaice,
fotokatalizie czy fotogalwanice. Aktywowane związki CdS i CdSe wykorzystywane są jako
luminofory. Selenek kadmu wykorzystywany jest w sensorach radarowych, natomiast CdTe
jako materiał paneli fotowoltaicznych. Wspomniane związki wykorzystuje się do budowy
cienkowarstwowych

tranzystorów

TFT,

pamięci,

urządzeń

magnetooptycznych

jak

i optoelektronicznych [22], ogniwach fotoelektrochemicznych (CdSe), fotoprzewodników,
detektorów promieniowania rentgenowskiego i podczerwieni.
Siarczek rtęci (HgS) występuje w dwóch formach. Formie a - zniekształconej strukturze
soli kuchennel - trygonalnej, która stanowi wyjątek w grupie monosiarczków. a-HgS posiada
szeroką przerwę energetyczną równą 2,1 eV i jest przezroczysty dla światła czerwonego
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i bliskiej podczerwieni. Druga forma polimorficzna b-HgS ze strukturą blendy cynkowej.
Podczas ogrzewanie forma b-HgS przechodzi w formę stabilną a-HgS. Siarczek rtęci w formie
b-HgS jest zdegenerowanym półprzewodnikiem o „zerowej” przerwie energetycznej. Struktura
energetyczna jest odwrócona i posiada ujemną przerwę energetyczną -1,19 eV[43]. HgSe także
posiada strukturę odwrotną i ujemną przerwę energetyczną o wartości -0,27 eV oraz prostą,
wąską przerwę o wartości 0,81 eV i skośną przerwę o wartości 0,45 eV. HgTe posiada w swojej
strukturze pasmowej nieznacze przykrycie się pasm o wartości mniejszej niż 10-3 eV co zostało
wykazane
w

podczas

zmodyfikowanej

pomiarów
technice

oporności
Bridgmana

elektrycznej
[44].

Wiele

i

współczynników

interesujących

Halla

właściwości

poszczególnych związków chalkogenków metali zostało opisanych pracy Weia i Zungera [45].

I.3.2 Charakterystyka selenku kadmu
Selenek kadmu należy do grupy II-VI

półprzewodników dwucząsteczkowych.

Podobnie jak pozostałe związki grupy II-VI, selenek kadmu tworzy strukturę blendy cynkowej
lub wurcytu (Rys. 31).

B

A
Rys. 31 Struktura Blendy cynkowej (A) i Wurcytu (B)
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Forma blendy cynkowej jest niestabilna i ulega zmianie w strukturę wurcytu. Szybkość procesu
zależy silnie od temperatury [46]. Istnieje również trzecia forma krystalograficzna regularna,
kubiczna (struktura soli kamiennej - halitu). Występuje ona tylko pod wysokim ciśnieniem [46].
Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne zestawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Właściwości fizykochemiczne CdSe [47]

Masa molowa

191,39 gmol-1

Gęstość (w temp. 300K)

5,81 gcm-3 (wurcyt), 5,655 gcm-3 (blenda cynkowa),

Faza stabilna w temp. 300K

Wurcyt

Temperatura topnienia

>1350 oC

Współczynnik załamania

2,5

Przerwa Energetyczna (eV)

1,714

Typ przerwy energetycznej

Prosta

Ruchliwość elektronów

900 cm2V-1s-1

Naturalny selenek kadmu występuje jako półprzewodnik typu n jednak istnieje możliwość
otrzymania p-CdSe na drodze domieszkowania wspomnianego związku atomami azotu [48].
Wartość przerwy energetycznej wynosi 1,714 eV co oznacza, że półprzewodnik absorbuje
światło już przy 722 nm tj. przy świetle czerwonym. Pasmo zabronione należy do typu prostego,
czego rezultatem jest wysoki współczynnik absorpcji światła przez półprzewodnik. Te
właściwości sprawiają, że CdSe jest materiałem odpowiednim do zastosowań w ogniwach
fotoelektrochemicznych, lub materiałach światłoczułych. W pracy doktorskiej materiał ten
został wykorzystany ze względu na wspomniane właściwości – przerwę energetyczną oraz
prosty jej typ. Dodatkowo materiał można w prosty sposób otrzymać techniką
elektrochemiczną, która jest zdecydowanie mniej kosztowna niż techniki np. napylania
wymagające użycia wysokich ciśnień i temperatur.

I.3.3 Elektrochemia i elektroosadzanie selenku kadmu
Zainteresowanie elektrochemią selenku kadmu sięga końca lat 60-tych. Pierwsze prace
dotyczące elektroosadzania datuje się na rok 1968, kiedy litewska grupa [22,49] stosując silnie
kwaśne środowisko (pH=0), osadzała selenek kadmu wychodząc z siarczanu kadmu i kwasu
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selenowego(IV). Miller i współpracownicy otrzymywali na drodze elektrochemicznej CdSe
używając 1M K2Se/1M KOH. Przy anodowej polaryzacji elektrody kadmowej na jej
powierzchni zachodziła reakcja:
𝑆𝑒 BW + 𝐶𝑑 → 𝐶𝑑𝑆𝑒 + 2𝑒 W

(R3)

Metoda osadzania jaką przedstawił Miller i współpracownicy napotkała jednak na poważny
problem. Osadzony film CdSe na powierzchni elektrody kadmowej, blokuje dostęp jonów
selenu do kadmu co w rezultacie powoduje zatrzymanie reakcji elektroosadzania.
Katodowe osadzanie CdSe jest pozbawione wspomnianego problemu, ponieważ
wymagany jest jedynie transport elektronu z elektrody do roztworu. Do katodowego
elektroosadzania zazwyczaj wykorzystuje się kąpiel zawierającą CdSO4 i związki selenu
(zazwyczaj H2SeO3). Selen w wyniku redukcji katodowej wiąże się z kadmem na powierzchni
elektrody pracującej tworząc osad wg reakcji:
𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 𝐶𝑑 B( + 4𝐻 ( + 6𝑒 W → 𝐶𝑑𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

(R4)

Produktem elektroosadzania jest zarówno CdSe o strukturze regularnej jak i heksagonalnej.
Wymiary kryształów tworzących film zazwyczaj nie przekraczają 0,1 µm.
W trakcie osadzanie CdSe może wystąpić współosadzania pierwiastkowego selenu i kadmu.
𝐶𝑑 B( + 2𝑒 W → 𝐶𝑑

(R5)

𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻( + 4𝑒 W → 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

(R6)

Zanieczyszczenie CdSe współosadzonymi pierwiastkami zależy silnie od stężenie obu
substratów. Czysty CdSe wykazuje właściwości fotoelektrochemiczne n-typu, natomiast
zanieczyszczony CdSe selenem wykazuje właściwości fotoelektrochemiczne zarówno n-typu
jak i p-typu.
Wiele interesujących eksperymentów dotyczących elektroosadzania CdSe technikami
innymi

niż

katodowa,

z

wykorzystaniem

związków

zarówno

organicznych

jak

i nieorganicznych zostały opisane w pracy Gruszeckiego i Holmstroma [50] oraz obszernej
monografii Bouroushiana [22]. W tej pracy autor skupia się na problematyce osadzania
katodowego.
Badania osadzania selenku kadmu prowadzono na wielu podłożach: Au, Pt, Ag, Cu,
AuHg, Ti, ITO, HOPG [22, 29, 51-55]. Tomkiewicz w swojej pracy [55] podzielił niektóre
elektrody na dwie grupy: Grupa I – zawierająca podłoża, które nie reagowały z osadem (Pt, Au,
C, Ti); Grupa II – zawierająca podłoża aktywne (Cu, Ag, AuHg).
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Skyllas Kazacos i Millier jako pierwsi podjęli próbę wytłumaczenia mechanizmu
osadzaniem CdSe na drodze katodowej redukcji [29]. Badania potwierdzili także Mishra
i Rajeshwar wykorzystując techniki fotowoltamperometryczne [56]. Na Rys. 32 przedstawiono
woltamogram elektrody GC (węgiel szklisty) w roztworze 5x10-4 H2SeO3 + 0,1M CdSO4 +
0,5M H2SO4 (Szczegóły eksperymentu w opisie rysunku).

Rys. 32 Woltamogram elektrody GC w 0,5 H2SO4 + 0,5 mM H2SeO3 + 0,1M CdSO4. Szybkość
polaryzacji 0,02Vs-1[56]

Polaryzując elektrodę w kierunku katodowym na woltamogramie zaobserwowano dwa sygnały
katodowe. Pierwszy sygnał A przy potencjale ok. -0,6V vs. Ag/AgCl (Rys. 32) odpowiedzialny
jest za osadzanie CdSe. Sygnał B przy potencjale -0,7V vs. Ag/AgCl odpowiada redukcji jonów
kadmu. Natomiast anodowy sygnał C przy potencjale ok. -0,65V vs. Ag/AgCl związany jest
z rozpuszczaniem osadzonego kadmu na elektrodzie. Na podstawie badań elektrochemicznych
i fotoelektrochemicznych zaproponowano następujący mechanizm reakcji. Związek selenu
ulega sześcioelektronowej redukcji do selenowodoru w myśl reakcji:
𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 6𝐻 ( + 6𝑒 W → 𝐻B 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

(R7)

Po której następuje reakcja chemiczna:
𝐶𝑑 B( + 𝐻B 𝑆𝑒 → 𝐶𝑑𝑆𝑒 + 2𝐻 (
Co w rezultacie prowadzi do równania:
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(R8)

𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 𝐶𝑑 B( + 4𝐻 ( + 6𝑒 W → 𝐶𝑑𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

(R9)

Skyllas Kazacos i Miller prowadzili badania elektrochemicznego osadzania CdSe na
elektrodzie złotej [29]. Pomimo elektroosadzania CdSe w innych warunkach, woltamogram
eksperymentu wygląda podobnie (Rys. 33).

Rys. 33 Woltamogram elektrody Au w 0,5 mM H2SeO3 + 0,1M CdSO4 + 0,1M H2SO4.
Szybkość polaryzacji 10mVs-1[29]

Elektroda złota w tym eksperymencie była polaryzowana w stronę katodową w roztworze
zawierającym: 0,1M CdSO4 + 0,5 mM H2SeO3 + 1M H2SO4 (szczegóły eksperymentu w opisie
pod rysunkiem 33). Rys. 33 przedstawia woltamogram dla wyżej wspomnianych warunków
eksperymentalnych.

Pierwsza

fala

katodowa,

która

pojawia

się

przy

potencjale

-0,5V vs. SCE powiązana jest z reakcją sześcioelektronowej redukcji H2SeO3. Przy potencjale
-0,7V vs. SCE prąd katodowy gwałtownie rośnie, co związane jest z redukcją jonów Cd2+. Po
zmianie kierunku polaryzacji w stronę anodową pojawia się sygnał anodowy przy potencjale
ok. -0,65V vs. SCE, który wynika z utleniania osadzonego kadmu na powierzchni elektrody.
W przedziale potencjałów -0,2V - -0,6V vs. SCE można zaobserwować histerezę prądową.
Wynika ona z faktu, że powierzchnia złota uległa modyfikacji – została pokryta warstwą CdSe.
Zredukowany

do

Se2-

selenian

gwałtownie

przereagował

na

drodze

chemicznej

z obecnymi jonami Cd2+ tworząc CdSe. W wyniku zmiany powierzchni elektrody przesunęły
się nadpotencjały redukcji H2SeO3 w kierunku anodowym. Przykład ten pokazuje jak wysoki
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jest nadpotencjał zarodkowania powiązany z tworzeniem się CdSe. Podobny efekt
zaobserwowano na elektrodzie węglowej [56].
Bardzo obszerne wyniki badań dotyczących elektrochemii CdSe zaprezentowała grupa
Pennera [54]. W przedstawionym poniżej eksperymencie osadzano CdSe na elektrodzie
grafitowej HOPG. Badano wpływ elektrolitu podstawowego na na zarodkowanie CdSe oraz
przedstawiono osadzanie poszczególnych substratów na HOPG porównując je do
woltamogramów osadzania CdSe.
Na Rys. 34 a przedstawiono dwa woltamogramy. Linią ciągłą zaznaczono woltamogram
dla mieszaniny 100mM CdSO4 + 0,5mM SeO2 bez obecności elektrolitu podstawowego 0,5M
Na2SO4. Linią kropkowaną natomiast ten sam układ w obecności elelktrolitu podstawowego
(Szczegóły eksperymentu w opisie rysunku).

Rys. 34

(A) Woltamogram HOPG w roztowrze 100mM CdSO4 + 0,5 mM SeO2 (szybkość polaryzacji
20mVs-1 z elektrolitem podstawowym 0,5M Na2SO4 (linia przerywana); bez elektrolitu
podstawowego (linia ciągła); Powiększenie: obszar z zakresu -0,9V-0,1V (B) Woltamogramy
HOPG dla różnych roztworów: (linia przerywana) 2mM SeO2 (Se); (linia kropkowana) 80 mM
CdSO4 (Cd); (linia ciągła) 0,8mM SeO2 + 80 mM CdSO4 (Cd+Se). Szybkość polaryzacji
20mVs-1.[54]

Oba woltamogramy na Rys. 34 przedstawiają fale redukcyjne oraz utleniające, które są ze sobą
powiązane. Ze względu na brak elektrolitu podstawowego woltamogram jest spłaszczony,
a prądy katodowych i anodowych sygnałów są mniejsze w porównaniu do woltamogramu, dla
elektrody HOPG zanużonej w elektrolicie podstawowym. Efekt ten wynika z faktu, że opór
wewnętrzny roztworu pozbawionego elektrolitu podstawowego jest większy w porównaniu do
tego posiadającego wspomniany elektrolit. Rysunek wewnętrzny Rys. 34a pokazuje zbliżenie
obu woltamogramów w zakresie 0V - -0,8V vs. SCE. Przy potencjale bliskim -0,1V vs. SCE
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dla woltamogramu bez elektrolitu podstawowego można zaobserwować wzrost prądu
katodowego. Natomiast przy potencjale -0,62V vs. SCE można zaobserwować drugi proces
elektrochemiczny. Doświadczalnie grupa Pennera wykazała, że w przedziale od -0,1V do
-0,65V vs. SCE przy nieobecności elektrolitu podstawowego rozpoczyna się proces osadzania
nanodrutów CdSe. Przy obecności elektrolitu podstawowego, nie pojawiają się nanodruty CdSe
ponieważ, jak tłumaczą autorzy zarodki CdSe są znacząco rozproszone. Żeby wytłumaczyć jaki
proces zachodzi we wspomnianym przedziale potencjałów autorzy wykonali szereg
eksperymentów elektrochemicznego osadzania poszczególnych pierwiastków (Rys. 34b).
Woltamogram oznaczony linią kropkowaną odnosi się do osadzania Cd na elektrodzie HOPG
bez elektrolitu podstawowego (szczegóły eksperymentu w opisie rysunku). Przy potencjale 0,76V vs. SCE można zaobserwować ostry wzrost prądu katodowego związany z redukcją
jonów kadmowych (R5). Proces ten jest odwracalny i sygnał związany z utlenianiem ma swoje
maksimum przy potencjale równym -0,71V vs. SCE. Odwracalność procesu na HOPG jest
podobna do procesów utleniania/redukcji kadmu zachodzących na elektrodach Ag, Cu, Ni itd.
[57,58].
Woltamogram na Rys. 34b oznaczony linią przerywaną odnosi się do osadzania Se na
graficie i podobnie jak poprzednio elektroda zanurzona jest w roztworze pozbawionym
elektrolitu podstawowego (szczegóły eksperymentu w opisie rysunku). W przeciwieństwie do
poprzedniego procesu, elektroosadzanie selenu jest silnie nieodwracalnym procesem. Początek
reakcji rozpoczyna się przy potencjale -0,38V vs. SCE. W półcyklu anodowym nie
zaobserwowano sygnału utleniania powiązanego z procesem katodowym wspomnianym
wcześniej. Autorzy powiązali proces katodowy z sześcioelektronową redukcją H2SeO3 (R7)
[29].Na podstawie danych z Atlasu Elektrochemicznego [59] stwierdzono, że w warunkach
tego eksperymentu (pH i stężenie SeO2) selenowodór utlenia się do pierwiastkowego selenu.
𝐻B 𝑆𝑒 → 𝑆𝑒 + 2𝐻 ( + 2𝑒 W

(R10)

Woltamogram oznaczony ciągłą linią przedstawia eksperyment elektroosadzania selenku
kadmu. Przy potencjale -0,6V vs. SCE rozpoczyna się proces katodowy osadzania CdSe. Prąd
redukcyjny tej reakcji jest większy w porównaniu do prądu redukcji samych selenianów. Prąd
katodowy gwałtownie wzrasta przy potencjale -0,78V vs. SCE co związane jest z drugą,
szybszą reakcją osadzania kadmu. Przy odwróceniu kierunku polaryzacji przy potencjale
-0,70V vs. SCE zachodzi proces utleniania nadmiarowego kadmu. Autorzy osadzanie CdSe
wiążą z reakcją R9 zaproponowaną przez Mishrę [56] oraz Skyllas Kazacos [29]. Na podstawie
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zdjęć wykonanych mikroskopem elektronowym SEM autorzy zaobserwowali podobieństwo
w osadzaniu samego selenu jak i selenku kadmu. Dodatkowe badania elektrochemiczne oraz
SEM i analiza EDX wykazały, że współosadzany selen na powierzchni HOPG obniża barierę
energetyczną zarodkowania CdSe [54].
Osadzony CdSe nie jest w pełni czysty. O ile w procesie anodowego utleniania kadmu
można jego nadmiar usunąć z powierzchni elektrody i tym samym oczyść CdSe
z nadmiarowego kadmu, nieodwracalność procesu związanego redukcją H2SeO3 powoduje, że
osad CdSe zawiera współosadzony selen pierwiastkowy. Sposobem na pozbycie się selenu jest
wygrzewanie elektrody w temp. 3000C [54], ponieważ temperatura jest wystarczają do
utlenienia selenu i odparowania związku z powierzchni elektrody bez zmian w strukturze CdSe
Jednym z bardzo interesujących eksperymentów wykonanych przez grupę Pennera jest
badanie elektrochemiczne na HOPG (Rys. 35) dla szerokiego zakresu potencjałów w roztworze

Prąd

120nM CdSO4 + 1mM SeO2, pH=2,70 [54].

Rys. 35 Woltamogram elektrody HOPG w 120 mM CdSO4 + 1mM SeO2 ; pH=2,70;
Szybkość polaryzacji 20mVs-1. [54]

Woltamogram przedstawiony na Rys. 35 wykonano dla zakresu potencjałów od -1V vs. SCE
do 1,9V vs. SCE. Zakres w tym eksperymencie został przesunięty w kierunku bardziej
katodowych potencjałów ze względu na nadpotencjał osadzania CdSe na elektrodzie HOPG,
który jest znacznie większy w porównaniu do nadpotencjału osadzania CdSe na elektrodach
metalicznych. Na woltamogrami możemy wyróżnić trzy wyraźne sygnały anodowo. W Tabeli
12 zestawiono potencjały pików z reakcjami elektrochemicznymi.
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Tabela 12. Potencjały pików powiązanych z reakcjami chemicznymi na woltamogramie z Rys. 35 [54]

Sygnał

Potencjał/V vs. SCE

Reakcja elektrochemiczna

1

-0,42 V

𝐶𝑑 → 𝐶𝑑 B( + 2𝑒 W

2

0,8 V

𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂 → 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻 ( + 4𝑒 W

3

1,3V

𝐶𝑑𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂 → 𝐶𝑑 B( + 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻(
+ 6𝑒 W

Sygnał 1 to utlenianie nadmiarowego kadmu osadzonego w wyniku redukcji kadmu, selenu
i CdSe w zakresie potencjałów -0,5V - -1,0V vs. SCE. Sygnał 2 to utlanianie selenu
znajdującego się na powierzchni elektrody. Autorzy wykazali, że selen nie rozpuszcza się
w całości ponieważ część pierwiastka znajduje się wewnątrz osadzonego CdSe. Sygnał 3
związany jest z całkowitym rozpuszczeniem CdSe. Powyżej potencjału 1,6V pojawia się sygnał
związany z utlenianiem HOPG.
Obserwacje na podstawie różnych badań pokazują jak bardzo złożonym procesem jest
elektrochemiczne osadzanie CdSe. Problemy z jakimi mierzą się grupy badawcze zajmujące
się elektroosadzaniem CdSe to:
•

Współosadzanie pierwiastkowego selenu. Im większe stężenie jonów selenianowych
w kąpieli wyjściowej tym większa ilość współosadzonego selenu na powierzchni
elektrody

•

Zjawisko synproporcjonowania. Duże stężenie jonów selenianowych powoduje, że
w wyniku reakcji elektrochemicznej redukcji selenianów do selenowodoru zachodzi
uboczna reakcja chemiczna selenowodoru z jonami selnianowymi
2𝐻B 𝑆𝑒 + 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 → 3𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

•

(R11)

Odpowiednie proporcje kadmu do selenu. Różne grupy badawcze wykorzystywały
różne kąpiele gdzie stosunek kadmu do selenu zawierał się w przedziale od 1:200 do
200:1. W badaniach Bieńkowskiego [60] wykazano, że optymalny stosunek stężeniowy
kadmu do selenu to 5:1
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I.3.4 Fotoelektrochemia selenku kadmu
Zainteresowanie selenkiem kadmu dotyczy przede wszystkim jego właściwości
fotoelektrochemicznych. Objętościowy CdSe posiada prostą przerwę energetyczną równą
1,714 eV. W przypadku nanostruktur CdSe szerokość przerwy energetycznej jest zależna od
wielkości kryształów i potrafi osiągnąć 2,8 eV [61].
Wartość graniczna jest osiągalna dla kryształów o wielkości 1,2 nm i odpowiada
długości fali równej 420 nm. Dzięki tym właściwościom CdSe rozpatruje się jako materiał,
który

można

zastosować

w

ogniwach

fotoelektrochemicznych,

urządzeniach

optoelektronicznych czy markerach biologicznych.
Pasma walencyjne i pasma przewodnictwa objętościowego CdSe mają energię
odpowiednio -6,0 eV i -4,3eV (Rys. 36)[62-65]. Porównując położenie pasm CdSe do prac
wyjścia Au, Pt, HOPG pokazuje, że osadzony na tych powierzchniach selenek kadmu jest
dobrym materiałem fotoanodowym.

Rys. 36 Położenie pasm energetycznych objętościowego CdSe i nanocząstki CdSe
z przerwą energetyczną o maksymalnej szerokości, oraz poziomy metali
odnoszące się do pracy wyjścia

Jako półprzewodnik typu n CdSe ujawnia swoje właściwości fotoelektrochemiczne
w obszarze anodowym. Pierwsze eksperymenty fotoelektrochemiczne prowadzone nad
n-CdSe dotyczyły jego zachowania w obecności roztworu zawierającego związki redoks
[66-73].
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W swojej pracy badawczej Tenne [70] przedstawia dwa woltamogramy dla elektrody
n-CdSe polaryzowanej w środowisku Na2SO3 o różnych stężenia. (Rys. 37 - Szczegóły
eksperymentu w opisie rysunku). Woltamogramy zaznaczone linią ciągłą odnoszą się do
pierwszego cyklu bez naświetlania elektrody n-CdSe. Linią przerywaną oznaczono
woltamogramy odnoszący się do drugiego cyklu prowadzonego dla naświetlanej elektrody nCdSe. Trzeci cykl dla obu wolatamogramów oznaczono linią kropkowaną i odnosi się on do
elektrody polaryzowanej, ponownie, bez obecności światła.
Polaryzując elektrodę w kierunku anodowym w obecności światła (linia przerywana
Rys. 37 do potencjału 0,5V vs. SCE w obszarze od -0,5V do 0,5V vs. SCE można
zaobserwować proces fotoanodowy. W następnym cyklu (linia kropkowana), w którym
elektroda była polaryzowana najpierw w kierunku katodowym, ujawniają się dwa sygnały
redukcyjne.

Rys. 37 Woltamogram CdSe w 0,1M Na2SO3. Szybkość polaryzacji 200 mVs-1. (linia ciągła) Bez
naświetlania elektrody; (linia przerywana) Naświetlana elektroda; (linia kropkowana) bez
naświetlania elektrody [70]

Pierwszy sygnał przy potencjale ok -0,8V vs. SCE odnosi się redukcji jonów kadmu, natomiast
drugi sygnał rozpoczynający się powyżej potencjału 1V vs. SCE odnosi się do redukcji selenu
pierwiastkowego. Na podstawie powyższego eksperymentu pokazano jak zachowuje się
elektroda n-CdSe podczas naświetlania. Selenek kadmu polaryzowany anodowo w obecności
światła ulega reakcji fotokorozji:
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𝐶𝑑𝑆𝑒 + ℎ𝑣 → 𝐶𝑑𝑆𝑒 + 2ℎ( + 2𝑒 W

(R12)

𝐶𝑑𝑆𝑒 + 2ℎ( → 𝐶𝑑 B( (𝑎𝑞. ) + 𝑆𝑒

(R13)

W wyniku kumulowania się wytworzonych w procesie fotoelektrochemicznym dziur
(kumulacja na powierzchniowych poziomach rozkładu) na powierzchni CdSe dochodzi do
rozpuszczenia elektrody zgodnie z powyższymi reakcjami. Do stabilizacji układu niezbędny
jest akceptor dziur (np. elektrolit o odpowiednim potencjale położonym wewnątrz przerwy
energetycznej półprzewodnika, modyfikacja powierzchni elektrody). Oprócz pracy Tenne [70]
inne grupy badały zjawisko fotokorozji n-CdSe w różnych warunkach eksperymentalnych:
w roztworze 1M KCl [71], 1M Na2S [66,68,69], w polisiarczkach. Szczególnie interesującymi
i zarazem obszernymi pracami są artykuł Frese [67,77] oraz grupy Wrightona [73] gdzie
zaprezentowano

wpływ

różnych

par

redoks,

zarówno

organicznych

jak

i nieorganicznych, na zjawisko fotoaktywności n-CdSe w układach elektrochemicznych.
Najnowsze badania dotyczące CdSe pokazują możliwość jego zastosowania do
elektrochemicznego rozkładu wody zgodnie z następującymi reakcjami:
𝐻B 𝑂 → 4𝑒 W + 𝑂B + 4𝐻(

(R14)

2𝐻B 𝑂 + 2𝑒 W → 𝐻B + 2𝑂𝐻 W

(R15)

Na podstawie danych termodynamicznych, CdSe jest półprzewodnikiem, który z powodzeniem
można wykorzystać jako materiał fotokatalityczny, ponieważ potencjały utleniania i redukcji
wody zawierają się wewnątrz pasma zabronionego CdSe (Rys. 38).
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Rys. 38 Położenie pasm energetycznych dla różnych półprzewodników z uwzględnieniem potencjałów
rozkładu wody.[2]

W swojej pracy Frame i współpracownicy [74] przedstawili właściwości fotokatalityczne
nanowstęg CdSe, naświetlanych światłem ultrafioletowym (przerwa energetyczna nanostruktur
wynosiła 2,7eV). W tym celu wstęgi CdSe były stabilizowane roztworem Na2S/Na2SO3.
W eksperymencie udowodniono, fotorozkład wody i metanolu. Nie udało się jednak zapobiec
fotorozkładowi CdSe. Dodatek par redoks zredukował proces rozkładu półprzewodnika jednak
nie zahamował całkowicie procesu.
Tematyka fotokatalitycznego rozkładu wody za pomocą CdSe jest zagadnieniem
szerokim. W różnych pracach autorzy wykorzystują np. kropki kwantowe CdSe na TiO2 [75];
nanostrukturalne heteroukłady typu core/shell składających się CdSe i CdS [76]; mieszaniny
nanocząstek CdSe-CdTe [77]; nanodruty CdSe z zarodkami CdS [78].Większość grup
badawczych w mniejszym lub większym stopniu zwraca uwagę na problem fotokorozji CdSe,
dlatego zastosowanie warstwy ochronnej dla selenku kadmu przy zastosowaniach
fotoelektrochemicznych jest konieczne.
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I.4 Polimery przewodzące
Według definicji polimer to wielkocząsteczkowy związek chemiczny o budowie łańcuchowej
składający się z powtarzających jednostek – merów. Nie instnieje ścisła granica między
związkami mało- i wielkocząsteczkowymi, ponieważ właściwości tego typu związków
łańcuchowych zmieniają się monotonicznie wraz ze zmianą długości łańcucha. Związki
zbudowane z niewielkiej ilości merów zalicza się do grupy oligomerów. Pod pojęciem
związków wielkocząsteczkowych odnoszących się do polimerów należy rozumieć taką
substancję, kiedy dodanie, bądź odjęcie jednego meru nie zmienia właściwości chemicznych i
fizycznych związku. Poza syntetycznymi polimerami, które są powszechnie wykorzystywane
istnieją polimery naturalne np. cukry, białka, kwas nukleinowy, lignina, kauczuk naturalny,
melaniny). Do tej pory polimery podobnie jak inne związki organiczne traktowano jako
izolatory. Pogląd ten zmienił się w momencie odkrycia efektu przewodnictwa poliacetylenu
[79,80]

Rys. 39 Układ podwójnych wiązań sprzężonych na przykładzie poliacetylenu

Charakterystyczną cechą wszystkich polimerów przewodzących jest układ sprzężonych
wiązań podwójnych w szkielecie polimeru (Rys. 39) [5]. Przewodnictwo zależy przede
wszystkim od gęstości swobodnych nośników ładunku (elektrony, dziury) oraz ich ruchliwości.
Obecność sprzężonych wiązań podwójnych zapewnia dużą ruchliwość elektronów wewnątrz
struktury polimeru, ze względu na częściowe nakładanie się sąsiadujących ze sobą orbitali p
w łańcuchu głównym. Sprzężony układ wiązań ułatwia usunięcie elektronu z cząsteczki, bądź
wprowadzenie dodatkowego. Budowa taka nie zapewnia jednak dostatecznego przewodnictwa
elektrycznego., ponieważ nośniki ładunku są zlokalizowane. Niedomieszkowany polimer
przewodzący w ciemności ma niskie przewodnictwo elektryczne ze względu na małe stężenie
swobodnych nośników ładunku [5]. Wykazuje natomiast wysokie fotoprzewodnictwo. Oznacz
to, że niezbędne jest domieszkowanie polimeru, które zwiększy wartości przewodnictwa do
wielkości właściwych dla metali. Polimery przewodzące domieszkowane uzyskuje się poprzez
częściowe utlenienie bądź redukcję. W wyniku wspomnianych procesów w łańcuchu głównym
polimeru pojawiają się niesparowane elektrony (solitony), rodnikowationy (polarony) lub
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bikationy/bianiony (bipolarony) (Rys. 40)[5]. Transport takich ładunków umożliwia wysokie
przewodnictwo polimeru. W polimerach słabo domieszkowanych czynnikiem hamującym
przewodnictwo jest stężenie nośników, natomiast w polimerach silnie domieszkowanych
ograniczeniem są wady strukturalne i niejednorodność polimeru.

Rys. 40 Przykładowe strukturay polimeruów domieszkowanego.

Do najbardziej znanych polimerów przewodzących należą: poliacetylen, politiofen, Poli(3alkilo)tiofen, Polipirol, polifenyloparawinylen, poliparafenylen, poli(3,4-etylenodioksytiofen),
polianilina (Rys. 41)[5].

Rys. 41 Wzory strukturalne przykładowych polimerów przewodzących
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Polimery przewodzące można otrzymać na drodze klasycznej syntezy chemicznej [79-88].
W zależności od rodzaju otrzymywanego polimeru stosuje się inne warunki reakcji. Produkty
reakcji chemicznej syntezy są często niejednorodne a i sama reakcja syntezy nie daje polimerów
domieszkowanych. Oddzielnie prowadzona reakcja utleniania bądź redukcji w celach
domieszkowania polimeru nie daje możliwości kontroli stopnia domieszkowania oraz
jednorodności.
Interesującą

techniką

otrzymywania polimerów

przewodzących

jest

metoda

elektrochemiczna, która jest prosta, dając możliwość kontroli reakcji polimeryzacji (kontrola
prądowa, kontrola potencjałowa, dobór roztworów wyjściowych). Otrzymany osad
charakteryzuje się jednorodnością. W zależności od zastosowanych warunków można
kontrolować morfologię polimeru. Domieszkowanie również odbywa się na drodze
elektrochemicznej. Ładunek zostaje przeniesiony z powierzchni elektrody na łańcuch
polimerowy, a jony kompensujące, które znajdują się w roztworze, dyfundują do wnętrza
struktury

polimeru.

Za

pomocą

zmiany

domieszkowania.
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potencjału,

można

kontrolować

stopień

I.4.1 Polianilina i jej pochodne
Polianilina (PANI) to aromatyczny związek polimerowy składających się z merów aniliny.
Związek ten jest interesujący z punktu widzenia tej pracy ze względu na prostą i szybką metodę
otrzymywania jej na drodze elektrochemicznej z roztworów wodnych oraz na przerwę
energetyczną ok. 2 eV znajdującą się w obszarze światła widzialnego. Przerwa ta jest
charakterystyczna dla większości półprzewodników, wykorzystywanych obecnie w badaniach
fotoelektrochemicznych. Charakterystyczną cechą tego związku są jego odmiany zależne od
stopnia utlenienia. Wyróżniamy następujące formy polianiliny:
•

Leukoemeraldyna – bezbarwna forma całkowicie zredukowana

•

Emeraldyna – zielona (w postaci soli) lub niebieska forma zasadowa będąca formą
przejściową

•

Pernigranilina (poliparafenylenoaminoimina) – niebieska/fioletowa forma utleniona.

Rys. 42 przedstawia struktury poszczególnych form anilinowych.

Rys. 42 Wzory strukturalne poszczególnych form anilinowych

Leukoemeraldyna jest formą całkowicie zredukowaną. Pernigranilina jest formą całkowicie
utlenioną z połączeniem iminowym zamiast aminowym. Emeraldyna będąca formą pośrednią
występuje w formie zasadowej i protonowanej (forma soli). Forma protonowana zawiera
sprotonowaną grupę iminową. Dostarczenie protonu do grupy iminowej pomaga
zdelokalizować ładunek i zwiększyć przewodnictwo emeraldyny. Leukoemeraldyna
i pernigranilina cechuje niższe przewodnictwo w porównaniu do emeraldyny. Unikalną
właściwością polianiliny jest stała liczba elektronów w łańcuchu polimerowym niezależnie od
jej domieszkowania.
Zmodyfikowane cząsteczki polianiliny można podzielić na dwie grupy:
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•

Pochodne PANI z funkcjonalizacją grupy aminowej

•

Pochodne PANI z funkcjonalizacją pierścienia aromatycznego

Autor w omawianej pracy skupia uwagę na pochodnych z funkcjonalizacją pierścienia
aromatycznego ze względu na zastosowanie tych pochodnych polianiliny w swoich badaniach.
Motywacją do wykorzystania pochodnych w badaniach, jest dobrze udokumentowana wiedza
dotycząca elektrochemicznego osadzania polimerów z roztworów wodnych, prosta metoda
elektroosadzania oraz odpowiednie położenie pasm energetycznych polimeru w stosunku do
pasm CdSe [89,90].
Funkcjonalizacja pierścienia aromatycznego polianiliny może być realizowana na wiele
różnych sposobów. W zależności od rodzaju podstawnika oraz pozycji pierścienia, do której
kierowany jest podstawnik otrzymujemy różnego rodzaju polimery. Poniżej zestawiono
przykłady pochodnych polianiliny (Rys. 43)
Nazwa

Wzór strukturalny

Polianilina

Poli(o-metoksyanilina)

Poli(o-etoksyanilina)

Poli(o-metyloanilina)

Poli(o-chloroanilina)

Poli(o-bromoanilina)

Rys. 43 Przykłady pochodnych polianiliny

Autor zwraca szczególną uwagę na alkoksypochodne, ponieważ są one interesujące z punktu
widzenia tej pracy. Ich właściwości fizykochemiczne są zbliżone do właściwości aniliny
(Tabela 13). Natomiast sama grupa alkoksylowa jest chemicznie niereaktywna.
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Tabela 13. Właściwości fizykochemiczne pochodnych polianiliny

Masa molowa/ Ttop/oC

Monomer

Twrz/oC

Gęstość/ gcm-3

gmol-1

Współczynnik
załamania

Anilina

93,18

-6,02

184,17

1,0217

1,5863

o-metoksyanilina

123,152

6,2

224

1,0923

1,5715

o-etoksyanilina

137,179

1,2

254

1,0652

1,5528

I.4.2 Elektropolimeryzacja aniliny
Od

pierwszych

prac

dotyczących

otrzymywania

polianiliny

na

drodze

elektrochemicznej, mechanizm reakcji elektropolimeryzacji oraz kinetyka wzrostu warswty
były obiektami szczególnego zainteresowania [91-98]. Ze względu na różnorodność związków
organicznych, nie można przedstawić uniwersalnego mechanizmu reakcji elektropolimeryzacji,
jednak posiadają one cechę wspólną. Udowodniono, że pierwszym etapem polimeryzacji jest
tworzenie się kationu rodnikowego (Rys. 4). Dalszy los tej wysoce reaktywnej cząstki zależy
od warunków eksperymentalnych [98] (np. skład roztworu, temperatura, potencjał, szybkość
polaryzacji, rodzaj elektrody). W korzystnych warunkach, następnym etapem jest proces
dimeryzacji, w którym łańcuch polimerowy stopniowo wzrasta, poprzez połączenie się jonów
rodnikowych (tzw. Szlak RR, RR route), lub połączenia kationów rodnikowych z cząstką
obojętną (tzw. Szlak RS, Rs route) [5,84,99-102]. W trakcie polimeryzacji występują również
reakcje uboczne prowadzące do innych produktów lub polimerów o zaburzonej strukturze.
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Rys. 44 Mechanizm elektropolimeryzacji polianiliny [98]
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Chronowoltamperometria

cykliczna

jest

najczęściej

wykorzystywaną

metodą

otrzymywania polianiliny i jej pochodnych ze względu na jej efektywność.
O3

O1

O2

R2
R1

R3

Rys. 45 Woltamperogramy elektropolimeryzacji polianiliny na elektrodzie
platynowej z roztworu 0,2M aniliny w 1M HClO4. Szybkość polaryzacji
100mVs-1[95]

Na Rys. 45 przedstawiono woltamogram elektropolimeryzacji aniliny na elektrodzie
platynowej [95].Syntezę polianiliny prowadzi się w środowisku kwaśnym, ponieważ anilina
lepiej rozpuszcza się w tym środowisku, a forma przewodząca polianiliny występuje w pH
mniejszym od 4. Pierwszy etap utleniania monomeru jest procesem nieodwracalnym i zachodzi
w wysokich potencjałach anodowych. W tym przypadku utlenianie aniliny rozpoczyna sią przy
potencjale ok. 0,8V. W wyniku utleniania aniliny powstają rodnikokationy, które jak już
wspomniano reagują na drodze chemicznej z cząstkami aniliny w roztworze tworząc dimery.
Reakcja dimeryzacji jest bardzo szybkim procesem, czego rezultatem jest brak sygnału
katodowego powiązanego z redukcją rodnikokationu. W trakcie kolejnych cykli
woltamperometrycznych sygnał związany z utlenianiem monoweru zmniejsza się. Jest to
związane ze zmianą powierzchni elektrody. Zwiększa się w związku z tym nadpotencjał
utleniania monomeru. Wg Sasakiego [103] osadzone polimery i oligomery łatwiej ulegają
utlenieniu niż anilina. Przy kolejnych cyklach można zaobserwować wzrost trzech par
sygnałów utleniających i redukujących. Pierwszy układ pików O1/R1 znajdujących się
w obszarze potencjałów najbardziej katodowych jest związany z procesem dwuelektronowej
reakcji utlenienia (O1)/redukcji (R1) form leukoemeraldyna-emeraldyna. Położenie sygnałów
jest zależne od pH i przesuwa się w stronę anodową o wartość stałą 58 mV/pH, pod warunkiem,
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że wartość pH roztworu jest mniejsza od 0 tzn. w środowisku stężonych kwasów. Dla pH
większego od 0 położenie sygnałów nie zmienia się. Para sygnałów O3/R3 odnosi się do
utleniania/redukcji układu emeraldyna/pernigranilina. Położenie pików zmienia się w kierunku
anodowym o wartość 120 mV/pH dla pH większego od zera. W przypadku stężonych kwasów,
polimer ulega degradacji, dlatego sprawdzenie zależności dla pH mniejszego od zera nie było
możliwe. Częściowe redukowanie oligomerów przy zmianie polaryzacji elektrody, pomaga
w procesie elektropolimeryzacji, dlatego metoda woltamperometrycznej elektropolimeryzacji
jest znacznie bardziej efektywna w porównaniu do metod potencjostatycznych. Pomiędzy
sygnałami O1/R1 oraz O3/R3 występuje grupa sygnałów O2/R2. Szczególnie sygnały te
uwidaczniają się, kiedy elektroda jest polaryzowana w obszarze utleniania monomery. Natura
tych sygnałów nie została jednoznacznie zinterpretowana. Obecnie proponowane są
następujące procesy:
•

Utlenianie/Redukcja układu benzochinon-hydrochinon [91]

•

Degradacja polimeru [104,105]

•

Tworzenie się struktur fenazynowych w wyniku reakcji kationu nitreniowego
z utworzonym polimerem/oligomerem [106]

•

Sieciowanie polimeru [106]

Kinetyka reakcji elektroosadzania polimeru przewodzącego jest zagadnieniem niezwykle
ważnym. Proces ten zależy od takich czynników jak, obecność anionu, stężenie monomeru, pH
roztworu, zakres potencjałów, szybkość polaryzacji, rodzaj elektrody jednak decydującym
czynnikiem jest powierzchnia elektrody.
W przypadku polianiliny etapem inicjującym jest formowanie się zwartej warstwy (ok.
200nm grubości) na powierzchni elektrody w wyniku zarodkowania niezależnego od
potencjału oraz formowanie się dwuwymiarowych wysp polimerowych. W dalszych etapie
następuje jednowymiarowy wzrost łańcuchów polimerowych z rozgałęzianiem prowadząc do
wytworzenia się struktury otwartej [107,108]. Udowodniono, że gęstość warstwy polimerowej
maleje z grubością filmu (np. Od powierzchni elektrody do granicy fazy polimer/roztwór) [109].
Na podstawie wielu badań spektroskopowych wykazano, że mechanizm formowania się
polianiliny jest zależny od osadzania się oligomerów, a największą szybkość wzrostu
obserwuje się podczas polaryzowania polimeru w kierunku katodowym podczas prowadzenia
elektroosadzania metodą woltamperometryczną.
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I.4.2.1 Wpływ warunków doświadczalnych na właściwości polimeru
ODCZYN ROZTWORU
Jak wspomniano wcześniej, elektropolimeryzację prowadzi się w środowisku kwaśnym,
ze względu na lepszą rozpuszczalność aniliny w roztworze wodnym (grupa aminowa aniliny
ulega protonowaniu) oraz na lepsze właściwości przewodnictwa emeraldyny w środowisku
kwaśnym. Przy wysokim pH w wyniku elektrochemicznego utleniania tworzą się takie związki
jak p-aminofenol, azobenze, 4-aminodifenyloamina [96].
STĘŻENIE MONOMERU
Szybkość wzrostu polimeru jest funkcją kwadratową stężenia monomeru. Funkcja ta
jednak zmienia się w zależność liniową wraz ze wzrostem grubości osadu polimerowego.
Szybkość wzrostu zależy także od pierwiastka kwadratowego objętości osadzonego filmu [104].
WPŁYW ANIONU
Skład roztworu (rozpuszczalnik, anion) wyjściowego wpływa w sposób znaczący na
morfologię utworzonego osadu [96]. Szybkość wzrostu polimeru zależy od natury anionu
(przyjmując te same warunki potencjałów i odczynu roztworu). Dla przykładu szybkość
wzrostu polimeru rośnie w obecności kwasów wg następującego szeregu:
HClO4 < Kwas 5-sulfonosalicylowy (HSSA) <Kwas 4-toluenosulfonowy (HTSA) [96,110,111]
CH3COOH < HBF4 < HClO4 < HCl, HNO3 <H2SO4 [96,110,111]
Obecność anionów takich jak: BF4-, ClO4-,CH3COO-, CF3COO- sprzyja tworzeniu struktur
zwartych, ponieważ aniony te są duże i stabilizują duże kationy, tym samym obniżając
rozpuszczalność powstałej soli. Natomiast obecność anionów takich jak: Cl-, HSO4-, NO3-,
TSA-, SSA-, tworzą struktury otwarte, ponieważ z dużymi kationami tworzą rozpuszczalne sole
i łatwiej dyfundują do roztworu. Dodatkowo niektóre aniony takie jak Cl-,HSO4- czy ClO4wpływają na stałą dysocjacji polianiliny w jej zredukowanej formie.

82

WPŁYW ZAKRESU POTENCJAŁÓW POLIMERYZACJI
Dobór odpowiedniego zakresu polimeryzacji ma również wpływ na jakość
otrzymywanego polimeru. Wykazano, że zakres potencjałów w pierwszej fazie polimeryzacji
tj. utleniania monomeru, musi być dobrany tak by znacząco wchodził w obszar anodowego
utleniania. Zmiana kierunku polaryzacji w stronę katodową i częściowe redukowanie
osadzonego polimeru wpływa również na jego wzrost. Prowadzenie polimeryzacji w obszarze
bardziej anodowym wpływa na pojawienie się sygnałów środkowych O2/R2 (Rys. 45). Na
podstawie niektórych badań twierdzi się, że otrzymany w ten sposób polimer jest bardziej
usieciowany.
Ze względu na autokatalityczną naturę elektropolimeryzacji, anodowy potencjał
krańcowy w woltamperometrycznej metodzie osadzania zmniejsza się po 2-10 cyklach w celu
uniknięcia uszkodzenia struktury polimerowej (hydrolizy utlenionej formy polianilinowej –
pernigraniliny) [91, 104, 106, 112]. Jest to praktyka często stosowana przy osadzaniu
polianiliny.
SZYBKOŚĆ POLARYZACJI ELEKTRODY
Podczas woltamperometrycznego osadzania polimerów przewodzących istotną rolę
odgrywa szybkość zmiany polaryzacji elektrody. Dowiedziono, że morfologia otrzymanego
polimeru metodami chronowoltamperometrycznymi zależy od tego parametru. Nie ma ogólnej
zależności między szybkością a morfologią ponieważ strukturę determinuje obecność anionu,
jednak przy szybkości polaryzacji 100 mVs-1 polimer odznacza się strukturą ziarnistą
i porowatą. W przypadku zastosowania szybkości 2 mVs-1 otrzymuje się strukturę zwartą
w przewadze (np. w obecności anionów siarczanoweych) lub włóknistą (np. w obecności
anionów nadchloranowych) [97]

I.4.3 Elektropolimeryzacja poli(o-metoksyaniliny)
Poli(o-metoksyanilina)

(POMA)

jak

wcześniej

wspomniano

jest

pochodną

metoksylową polianiliny. Ze względu na to, że anilina i o-metoksyanilina nie różnią się
znacząco od siebie w odniesieniu do ich elektropolimeryzacji należy się spodziewać podobnego
woltamperogramu elektroosadzania POMA jak polianiliny.
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O4
O2
O1
O3

R1

R2

R3

Rys. 46 Woltamogram elektrody platynowej w roztworze 0,06M o-metoksyaniliny
+0,5M H2SO4. Szybkość polaryzacji 50mVs-1 [113]

Woltamogram przedstawiony na Rys. 46 przedstawia proces elektroosadzania POMA. Para
sygnałów O1/R1 podobnie jak na woltamogramie z Rys. 45 odnosi się do utleniania/redukcji
układu leukoemeraldyna-emeraldyna POMA. Para O3/R3 odnosi się do utleniania/redukcji
układu emeraldyna-pernigranilina POMA. Para O2/R3 podobnie jak w przypadku polianiliny
nie jest jednoznacznie zinterpretowana i może dotyczyć następujących procesów:
•

Degradacja polimeru w wyniku hydrolizy [91,105,106]

•

Sieciowanie polimeru [96]

•

Elektrosynteza rozpuszczalnych dimerów i oligomerów

zamkniętych wewnątrz

struktury polimerowej [91, 106, 114]
Sygnał O4, który jest największy dla pierwszego cyklu (linia ciągła Rys. 46) odnosi się do
utleniania monomeru. Z każdym kolejnym cyklem sygnał ten zanika, ponieważ zmienia się
powierzchnia elektrody i nadpotencjał utleniania monomeru przesuwa się w stronę anodową,
natomiast reakcja polimeryzacji zachodzi w niższych potencjałach.
Podobnie jak w przypadku polianiliny, liczne czynniki eksperymentalne wpływają na
proces elektropolimeryzacji np. obecność konkretnego anionu, stężenie monomeru, zakres
potencjałów, szybkość polaryzacji, odczyn roztworu. Wpływ poszczególnych czynników jest
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analogiczny jak w przypadku elektropolimeryzacji aniliny i został opisany w podrozdziale
dotyczącym tego polimeru.

I.4.4 Elektropolimeryzacja poli(o-etoksyaniliny)
Poli(o-etoksyanilina) (POEA) jest związkiem, który spośród wszystkich pochodnych
polianiliny cieszy się mały zainteresowaniem. Wraz ze wzrostem łańcucha podstawionego do
pierścienia aromatycznego zmniejsza się przewodnictwo polimeru. Oznacza to, że
przewodnictwo rośnie w szeregu polimerowym następująco:
POEA<POMA<PANI
Elektrochemiczne osadzanie POEA przedstawiono na podstawie pracy Mello
i współpracowników [115]. Woltamperogram na Rys. 47a. Przedstawia zachowanie się
elektrody platynowej w obecność monomeru o-etoksyaniliny w środowisku kwasu solnego
(szczegóły eksperymentu w opisie pod rysunkami). Utlenianie monomeru rozpoczyna się przy
potencjale 0,6V vs. SCE. Produktem utleniania są czerwone rozpuszczalne oligomery.
Polaryzując elektrodę w kierunku anodowym powyżej 0,6V prowadzi do osadzenia się
produktu nierozpuszczalnego o kolorze fioletowym. Fioletowy osad powiązany jest z utlenioną
formą POEA.

A

Rys. 47

B

(A) Woltamogram elektrody Pt w rozworze 0,1M o-etoksyaniliny + 1,0M HCl. Szybkość
polaryzacji 50mVs-1. (B) Woltamogram elektrody Pt z naniesioną POEAw elektrolicie
podstawowym: (linia ciągła) HCl; (linia przerywana) HClO4; (Linia kropkowana) TFA. Szybkość
polaryzacji 50mVs-1. [115]
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Przy piątym cyklu wolamperometrycznym uwidaczniają się dwa sygnały, które są podobnie jak
w przypadku PANI i POMA związane z reakcjami utleniania/redukcji i przejścia między
poszczególnymi formami polimeru. Polimeryzację zakończono przy potencjale obwodu
otwartego równego 0,32V vs. SCE. Produkt elektropolimeryzacji po zakończeniu
eksperymentu był zielony co koresponduje z emeraldynową formą POEA. Na Rys. 47b można
zaobserwować wyraźne pary sygnałów na woltamperogramie. Sygnały te są niezależne od
zastosowanego środowiska. Podobnie jak przy PANI I POMA w trakcie kolejnych cykli
polaryzacji sygnały O2/R2 wyraźnie dominują. Należy je interpretować analogicznie do
sygnałów PANI, POMA.

86

II. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

87

II.1 Opis technik badawczych
WOLTAMPEROMETRIA CYKLICZNA
Woltamperometria cyklina jest techniką elektrochemiczną, w której rejestruje się prąd
elektrody

pracującej

przy

liniowej

zmianie

potencjałów.

Podczas

badań

woltamperometrycznych elektrodę pracującą polaryzuje się w zakresie dwóch potencjałów
krańcowych. Szybkość zmiany polaryzacji elektrody w czasie t0-t1 zmienia się jednostajnie
(Rys. 48). W punkcie t1 potencjał elektrody przyjmuje wartość graniczną i następuje
odwrócenie polaryzacji. W czasie t2 elektroda pracująca osiąga wartość potencjału taką samą
jak w punkcie t0. Na Rys. 48b przedstawiono przykładowy woltamperogram, który jest
wykresem prądowym w funkcji potencjału. Rejestrowany prąd związany jest utlenieniem bądź
redukcją związku badanego znajdującego się w roztworze, związku naniesionego na elektrodę
bądź samej elektrody. Prąd ten nazywamy faradajowskim. Wartości dodatnie prądów odnoszą
się do procesów anodowych – utleniania (ipa), natomiast ujemne wartości odnoszą się do
procesów katodowych – redukcji (ipc).
A

B

Rys. 48 (A) zależność zmiany potencjału w funkcji czasu dla techniki woltamperometrii cyklicznej
(B) Przykład woltamperogramu

Oprócz prądu faradajowskiego istnieją jeszcze inne zjawiska generujące prąd:
•

Ładowanie warstwy podwójnej

•

Konwekcja

•

Migracja

•

Dyfuzja
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Fundamentalnym równaniem opisującym wielkość prądu w maksimum sygnału jest
równanie Randlesa – Sevicika [116,117].
ƒ

𝑖J =

~•€• _
0,4463𝑛𝐹𝐴𝐶 8 ‚a =

(2.1.1)

Gdzie:
Ip- prąd piku [A]
n – liczba elektronów biorących udział w reakcji
A -Pole powierzchni eletkrody [cm2]
F – Stała Faradaya [Cmol-1]
D – współczynnik dyfuzji [cm2s-1]
C – stężenie molowe [molcm-3]
v – szybkość zmiany polaryzacji [Vs-1]
R – stała gazowa [JK-1mol-1]
T – temperatura [K]
Wytłumaczeniem powstawania piku a nie fali polarograficznej w procesie
woltamperometrii jest poszerzenie się warstwy dyfuzyjnej przy zmianie potencjału.
Depolaryzator znajdujący się przy elektrodzie zaczyna reagować, przez co jego stężenie
w przestrzeni przyelektrodowej zmniejsza się. Wraz ze zmianą potencjału szybkość reakcji
zwiększa się a stężenie depolaryzatora maleje osiągając 0 przy samej powierzchni elektrody.
Rejestruje się wtedy maksymalny prąd sygnału. Dalsza zmiana potencjału spowoduje, że
depolaryzator musi być transportowany z większych odległości od elektrody – tym samym
poszerza nam się warstwa dyfuzyjna a wartość prąd związanego z reakcją zaczyna się
zmniejszać.
Za pomocą metody woltamperometrycznej można zbadać odwracalność procesów
elektrochemicznych. W tabeli 14 zestawiono warunki jakie musi spełnić sygnał
woltamperometryczny

by

został

on

powiązać

quasi-odwracalnym, bądź nieodwracalnym [117].
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z

procesem

odracalnym,

Tabela 14. Procesy elektrochemiczne oraz warunki woltamperometryczne konieczne do klasyfikacji procesu

DEp = Epa-Epc
Proces odwracalny
Proces

quasi-

odwracalny

59𝑚𝑉
𝑛
59𝑚𝑉 200𝑚𝑉
>
𝑛
𝑛
=

Proces

>

nieodwracalny

200𝑚𝑉
𝑛

𝑖J…
„ „
𝑖Jr

ip
∼ 𝑣'/B

1

-

≁𝑣
1 𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝛼r(…) = 0,5

≁ 𝑣'/B

Ep

-

1

↗𝑣

lub brak jednego sygnału

Gdzie:
n – liczba elektronów biorących udzał w reakcji
Ep – potencjał piku (Epa – potencjał piku anodowego, Epc – potencjał piku katodowego)
ip – wartość prądu piku (ipa – prąd piku anodowego, ipc – prąd piku katodowego)
v – szybkość polaryzacji

CHRONOAMPEROMETRIA
Chronoamperometria jest techniką elektrochemiczną, w której mierzy się zmianę prądu
przy stałym potencjale. W praktyce do układu przykłada się skokowo stały potencjał Rys 49.
Równanie opisujące wartość prądu w technice chronoamperometrycznej jest równanie Cotrella
[116].

𝑖=

~•D•

Gdzie:
i – prąd
n – ilość elektronów biorących udział w reakcji
F – Stała Faradaya
A – Powierzchnia elektrody
c – stężenie depolaryzatora
d - grubość warstwy dyfuzyjnej
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𝑐

(2.1.2)

Rys. 49 (A) Zmiana potencjału w funkcji czasu w eksperymencie potencjostatyczny; (B) Przykładowa
zależność prądowo napięciowa techniki potencjostatycznej.

POMIAR POTENCJAŁU OBWODU OTWARTEGO
Potencjał obwodu otwartego mierzony jest pomiędzy elektrodą pracującą, a elektrodą
odniesienia, kiedy przez układ nie przepływa prąd elektryczny lub nie jest przyłożone napięcie
zewnętrzne. W wykorzystanym układzie pomiarowym mierzony jest potencjał obwodu
otwartego w funkcji czasu do momentu stabilizacji wartości potencjału.

WIRUJĄCA ELEKTRODA DYSKOWA
W odróżnieniu od technik elektrochemicznych, w których depolaryzator jest
transportowany na drodze dyfuzji do powierzchni elektrody, technika wirującej elektrody
dyskowej wykorzystuje zjawisko konwekcji, wywołane przez wspomnianą wirującą elektrodę
[2, 8, 116,117] . W zależności od szybkości wirowania zmienia się grubość warstwy dyfuzyjnej
przy elektrodzie i jest ona zależna od procesu konwekcyjnego . Warunkiem koniecznym do
prawidłowego prowadzenie eksperymentu jest wywołanie ruchu konwekcyjnego, którego
przepływ będzie laminarny. Laminarny przepływ występuje jeśli bezwymiarowa liczba
Reynoldsa (Re) jest mniejsza niż 105 . Jeśli liczba Re przewyższa wspomnianą wartość mamy
do czynienia z przepływem turbulentnym, który uniemożliwia wykonanie prawidłowych badań
RDE. Liczba Re opisana jest równaniem [2,8,116]:
𝑅𝑒 =

P _”
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(2.1.3)

Gdzie:
r – promień elektrody dyskowej
n - lepkość kinematyczna roztworu
w - szybkość kątowa elektrody

Dla układu, w którym zapewniony jest transport laminarny prąd związany z reakcją
utlenienia lub redukcji można opisać równaniem Levicha [116,117]:
𝑖 = 0,620𝑛𝐹𝐴𝐷B/2 𝜈 W'/— 𝜔'/B 𝑐

(2.1.4)

Gdzie:
i – natężenie prądu
n – ilośc elektronów biorących udział w reakcji
F – Stała Faradaya
A – powierzchnia elektrody
D – współczynnik dyfuzji
n - lepkość kinetyczna
w - szybkość kątowa elektrody
Do badań z użyciem wirującej elektrody dyskowej wykorzystuje się technikę
woltamperometrii

liniowej.

Warunkiem

niezbędnym

do

prawidłowego

wykonania

eksperymentu jest bardzo mała szybkość polaryzacji elektrody (poniżej 5 mV/s), ponieważ
musi zostać zachowany warunek zbliżony do stacjonarnego układu, czyli takiego jakby do
elektrody był przyłożony stały potencjał. Rejestrowane krzywe prądowo-napięciowe przyjmują
kształt fali. Maksymalny zarejestrowany prąd nazywany jest prądem granicznym. Zależność
prądu granicznego od pierwiastka szybkości wirowania elektrody jest liniowa. Zależność tą
wykorzystuje się do wyznaczania współczynnika dyfuzji. Równanie Levicha odnosi się do
procesów kontrolowanych dyfuzyjnie [116,117]. Jeśli proces zależy również od czynników
aktywacyjnych, wtedy odwrotność prądu jest zależna liniowo od pierwiastka szybkości obrotu
elektrody a równanie opisujące tą zależność nazywa się równaniem Kouteckiego Levicha
[116,117]:
'
™

'

'
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(2.1.5)

Gdzie:
k – stała szybkości reakcji
SPEKTROELEKTROCHEMIA
Badania spektroelektrochemiczne to zmodyfikowana technika woltamperometryczna,
potencjostatyczna i technika pomiaru potencjału obwodu otwartego, gdzie badaną elektrodę
podczas klasycznych pomiarów naświetla się światłem białym lub monochromatycznym
i

rejestruje odpowiedź prądowo-napięciową układu podczas naświetlania światłem

polichromatycznym lub monochromatycznym. Na Rys. 50 przedstawiono schemat blokowy
układu spektroelektrochemicznego

Rys. 50 Schemat blokowy układu spektroelektrochemicznego

MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH
Mikroskopia sił atomowych (Atomic Force Microsopy – AFM) należy do grupy
skaningowych technik mikroskopowych, w których wykonuje się trójwymiarowe obrazowanie
powierzchni próbki za pomocą sondy skanującej [118,119]. W technice AFM wykorzystuje się
ostrze o różnych kształtach. Standardowe ostrze ma kształt piramidy. Będąc w bliskim
kontakcie

z

powierzchnią

próbki,

ostrze

poddawane

jest

oddziaływaniom

międzymolekularnym takim jak: oddziaływania elektrostatyczne, magnetyczne, van der
Waalsa. Oddziaływania te wykorzystuje się przy wyznaczaniu topografii powierzchni próbki.
Podstawową funkcją wykorzystywaną do obrazowania próbki jest funkcja potencjału
Lennarda-Jonesa [118]:
'B

‚

𝑉(𝑟) = 𝜖 ž8 P\ =
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(2.1.6)

Gdzie:
R0 – odległość przy której potencjał osiąga minimum
r – odległość między oddziałującymi cząsteczkami
𝜖 – parametr energii zależny od pierwiastka chemicznego
Na Rys. 51 przedstawiono graficzną interpretację funkcji.

Rys. 51 Rozkład potencjału Lennarda-Jonesa w funkcji odległości

Równanie składa się z dwóch składników. Człon (Ro/r)12
odpychających natomiast -2(Ro/r)6
przekroczeniu

wartości

Ro

odnosi się do oddziaływań

odnosi się do oddziaływań przyciągających. Po

oddziaływania

odpychającymi.
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odpychające

zaczynają

dominować

na

Rys. 52 Schemat budowy mikroskopu AFM

Na Rys. 52 przedstawiono poglądowy schemat działania mikroskopu AFM. Dioda
laserowa emituje światło, które trafia na powierzchnię dźwigni. Na spodzie dźwigni
zamocowane jest ostrze, które skanuje powierzchnię próbki. Wiązka laserowa odbija się od
dźwignia i trafia do fotodetektora. Fotodetektor podzielony jest na segmenty. Wygenerowane
i odpowiednio przetworzone fotonapięcie interpretowane jest jako topografia powierzchni.
W celu uniknięcia zbyt dużych nacisków dźwigni na powierzchnię, uszkodzenia dźwigni lub
powierzchni stosuje się w układach mikroskopowych system sprzężeń zwrotnych. Mają one na
celu stabilizowanie siły nacisku dźwigni i skanowanie powierzchni w sposób możliwie
jednorodny.
W zależności od trybu pracy mikroskopu ostrze może dotykać do powierzchni próbki;
pracować ponad powierzchnią lub oscylować ponad powierzchnią. W zależności od trybu pracy
wyróżniamy następujące techniki pracy mikroskopu:
•

CM-AFM (Contact mode AFM, Tryb kontaktowy)

•

NC-AFM (Non Contact AFM, Tryb bezkontaktowy)

•

TM-AFM (Tapping Mode AFM, tryb oscylującej

dźwigni, metoda

półkontaktowa)
W trybie TM-AFM, ostrze uniesione jest ponad powierzchnie próbki i drga
z częstotliwością bliską częstotliwości rezonansowej dźwigni. Amplituda drgania nie
przekracza

100nm.

Wprowadzenie

drgającej

dźwigni

w

pole

oddziaływań

międzymolekularnych (Rys. 53) powoduje zmiany w amplitudzie drgań, które są zamieniane
na informacje o powierzchni próbki.
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Rys. 53 Amplitudy drgań ostrza w trybie TM w zależności od wysokości nad próbką.

Tryb TM-AFM wykorzystywany jest przede wszystkim do próbek miękkich, które łatwo
ulegają uszkodzeniu przy skanowaniu w trybie kontaktowym.
Zarówno technika kontaktowa jak i oscylacyjna może być stosowana w cieczach.
Techniki prowadzone w takim środowisku noszą nazwę in situ. Badania te wykorzystuje się do
monitorowania zachowania powierzchni w danych warunkach (np. adsorpcja na powierzchni
cząsteczek pochodzących z roztworu). W tej pracy wykorzystano sprzężenie mikroskopii AFM
z technikami elektrochemicznymi. Do naczynia in situ (Rys 54) wprowadza się dwie elektrody
(pomocniczą i odniesienia). Elektrodą pracującą jest próbka, która musi mieć kontakt
elektryczny ze skanerem piezo.
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Rys. 54 Schemat budowy mikroskopu AFM in situ z naczyniem elektrochemicznym

Techniką elektrochemiczną wykorzystywaną w tych badaniach była woltamperometria
cykliczna oraz techniki potencjostatyczne. Celem badań in situ AFM jest sprawdzenie
zachowania powierzchni elektrody w zależności od przykładanego potencjału oraz powiązanie
procesów osadzania/rozpuszczania z sygnałami woltamerometrycznymi
WYZNACZANIE GRUBOŚCI WARTWY - LITOGRAFIA
Dźwignia z ostrzem o odpowiedniej twardości wykorzystywana jest również do
wyznaczania grubości warstw poprzez mechaniczne usuwanie warstwy próbki do odpowiedniej
głębokości. W technice litografii ostrze dobierane jest tak by jego twardość była większa od
twardości próbki. Ustawiając stałą wartość siły można w sposób dokładny ustalić grubość
usuwanej warstwy materiału. Zaletą tej techniki jest możliwość wykonania obrazowania
powierzchni próbki od razu po procedurze litograficznej bez konieczności zmiany dźwigni. Jest
to szczególnie istotne przy prowadzeniu eksperymentów AFM in situ w roztworze wodnym.
Wadą nanolitografii AFM jest tworzenie się złogów materiału przy wykonanych bruzdach.
Konieczne jest wykoananie obrazowania większej powierzchni próbki w stosunku do
wykonanej litografii, ponieważ pomiar grubości warstwy usuniętej może zostać zakłamany. Na
Rys. 55 przedstawiono przykład wykonanej
materiału zepchniętego na krańce bruzdy.
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bruzdy techniką litograficzną oraz złogów

Rys. 54 Topografii powierzchni z wykonaną techniką litograficznymi bruzdami (badania własne)

SPEKTROSKOPIA RAMANA
Spekroskopia ramanowska polega na pomiarze promieniowania nieelastycznego
rozpraszania światła przez cząsteczki. Rozpraszanie światła występuje w sytuacji kiedy
cząsteczki naświetlane są światłem monochromatycznym o energii nie pasującej do różnicy
poziomów energetycznych cząstki. Jeśli cząstka po wzbudzeniu powraca na ten sam poziom
energetyczny to mamy do czynienia z klasycznym rozpraszaniem Rayleigha [120, 121]. Gdy
cząsteczka w wyniku oddziaływania z falą elektromagnetyczną przechodzi na wyższy poziom
oscylacyjny, rozproszony foton posiada mniejszą energię niż foton wzbudzający. Powstałe
w ten sposób pasmo nazywamy pasmem stokesowskim. Jeśli cząsteczka znajdująca się na
poziomie wzbudzonym w wyniku oddziaływania z falą elektromagnetyczną wraca do poziomu
podstawowego to energia pasma jest większa niż różnica poziomów oscylacyjnych. Pasmo
takiego typu wzbudzeń nosi nazwę pasma antystokesowskiego. Pasmo to mniejszą
instensywność niż pasmo stokesowskie ze względu na mniejszą liczbę cząsteczek
wzbudzonych w stosunku do cząsteczek w stanie podstawowym.
Całkowite widmo ramanowskie zawiera sygnał pochodzący od rozpraszania Rayleigha,
części stokesowkiej (mniejsze wartości liczb falowych) i antysokesowskiej (większe wartości
liczb falowych). Najczęściej jednak rejestrowany jest zakres stokesowski ze względu na
większą intensywność.
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SPEKTROSKOPIA PRĄDU TUNELOWANIA
Spektroskopia prądu tunelowania STS (Scanning tunneling spectroscopy) jest techniką, która
stanowi rozszerzenie metody mikroskopii prądu tunelowania. Jak sama nazwa wskazuje,
zjawiskiem fizycznym wykorzystywanym w tej metodzie jest zjawisko tunelowania [118,119].
Technika STS polega na pomiarze prądu tunelowania pomiędzy ostrzem a powierzchnią próbki
przewodzącej, przy ustalonym napięciu przyłożonym między próbką a ostrzem. Odległość
między ostrzem a próbką musi być dostatecznie mała by mogło pojawić się zjawisko prądu
tunelowania. Wynikiem eksperymentu jest zależność dI/dV od napięcia. Zależność dI/dV
powiązana jest bezpośrednio z gęstością stanów elektronów. Ze względu na to, że ostrze
w teorii zakończone jest jednym atomem, pomiar gęstości stanów mierzony jest lokalnie. Na
postawie STS można wyznaczyć lokalną przerwę energetyczną półprzewodników, oraz
zależność gęstości stanów elektronowych od topografii próbki.
SPEKTROSKOPIA FOTOELEKTRONÓW RENTGENOWSKICH
Technika XPS (X-Ray photoelectron spectroscopy) polega na analizie energetycznej
fotoelektronów wypromieniowanych w wyniku naświetlania próbki promieniowaniem
rentgenowskim [119]. Całkowita energia kwantu fali elektromagnetycznej równa jest sumie
energii wiązania elektronu oraz energii kinetycznej elektronu wybitego. Energia wiązania jest
wielkością charakterystyczną dla każdej cząsteczki, ponieważ dystrybucja gęstości
elektronowej zależy od oddziaływań sąsiednich atomów. Przesunięcie stanów energetycznych,
a tym samym położeń pasm w widmach nazywane jest przesunięciem chemicznym i jest to
zjawisko charakterystyczne dla poszczególnych grup cząstek. Energię wiązań chemicznych
powiązanych z pikami fotoelektronów są stabelaryzowane i standaryzowane co pozwala na
prostą analizę jakościową, a na podstawie intensywności pików można wykonać ilościową
analizę składu.
DYFRAKTOMETRIA RENTGENOWSKA
Technika rentgenowska wykorzystywana w krystalografii do wyznaczania wymiarów,
geometrii i struktury krystalograficznej próbki [122]. Dyfraktometria wykorzystuje zjawisko
ugięcia promieni rentgenowskich na sieci krystalograficznej. Dyfrakcja promieni powstaje

99

w wyniku interferencji promieniowania wzbudzonego na atomach sieci krystalicznej. Warunek
dyfrakcji na sieci krystalicznej jest opisany równaniem Braggów-Wulfa:
𝑛𝜆 = 2𝑑¡`¢ 𝑠𝑖𝑛𝜃

(2.1.7)

Gdzie:
n – rząd odbicia
l - długość fali
dhkl – odległość międzypłaszczyznowa
q - kąt odbicia
Odległość międzypłaszczyznowa jest związana z wartościami wymiarów komórek
elementarnych. Dyfraktometria służy do badania materiałów krystalicznych ciał stałych.
Wykorzystywana jest przede wszystkim do zastosowań jakościowych, ilościowych oraz
strukturalnych.
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II.2 METODYKA PORWADZONYCH BADAŃ
II.2.1 BADANIA ELEKTROCHEMICZNE
Naczynie elektrochemiczne
Wszystkie badania elektrochemiczne dotyczące syntezy CdSe, polimerów, układów
kompozytowych oraz badania fotoelektrochemiczne prowadzone były szklanym naczyniu
z oknem kwarcowym. Okno kwarcowe znajdowało się na jednej osi z elektrodą pracującą (Rys.
55)

Rys. 55 Naczynko elektrochemiczne wykorzystywane do badań

Elektroda pracująca umieszona była w stożkowym uchwycie teflonowym. Cały uchwyt był
montowany w naczyniu elektrochemicznym. Elektroda pomocnicza i odniesienia były
wprowadzane górnymi wejściami ze szlifem. Do naczynia wprowadzono również teflonową
rurkę połączoną z butlą argonową. Wprowadzany argon miał na celu odtlenienie roztworu.
Elektrody pracujące
Elektroda platynowa i złota
Elektroda w kształcie dysku o średnicy 5,3 mm i czystości 4N (99,99%) została
wykorzystana we wstępnych badaniach elektrochemicznych osadzania CdSe i polimerów.
Przed

badaniami

elektrochemicznymi

elektroda

została

wyszlifowana

za

pomocą

automatycznej szlifierki firmy Buhler. Do szlifowania wykorzystano zestaw papierów
ściennych o gradacji 1200 i płótna polerskie, oraz pasty zawierające zawiesiny diamentowe o
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średnicach 9; 3; 1; 0,1; 0,05 µm. Przy zmianie pasty elektrody były czyszczone w mieszaninie
wody miliporowej z detergentem w płuczce ultradźwiękowej. Następnie były przepłukiwana
samą wodą miliporową.
Przygotowane w ten sposób elektrody przechowywane były w stężonym kwasie
siarkowym. Przed rozpoczęciem eksperymentów elektrochemicznych elektrody przemywane
były roztworem H2O2:H2SO4 [1:2 (v:v)], po czym umieszczono je w naczynku
elektrochemicznym

wypełnionym

0,5M

roztworem

H2SO4

i

polaryzowano

w zakresie potencjałów pomiędzy wydzielaniem wodoru i tlenu. Wielokrotne cyklowanie
w tym zakresie miało na celu wyczyszczenie elektody z zaadsorbowanych zanieczyszczeń.
Elektroda po eksperymentach wykorzystujących naniesiony polimer była czyszczona
z użyciem N-metylopirolidyny, acetonu i wody miliporowej.
Elektroda grafitowa HOPG
Elektroda w kształcie płaskiego prostopadłościanu o wymiarach 1cmx1cm i czystości
4N została wykorzystana do badań elektrochemicznych osadzania CdSe i elektropolimeryzacji.
Przed każdym badaniem elektrochemicznym elektroda była czyszczona. Czyszczenie polegało
na mechanicznym odrywaniu warstw grafenowych z powierzchni elektrody. Warstwy były
zrywane

do

momentu

uzyskania

jednolitej,

gładkiej

powierzchni

bez

obecności

makroskopowych tarasów. Przed rozpoczęciem eksperymentów elektrochemicznych elektrodę
umieszczano w naczynku elektrochemicznym wypełnionym 0,5M roztworem H2SO4
i polaryzowano w zakresie potencjałów właściwych dla wydzielania wodoru i tlenu.
Wielokrotne cyklowanie w tym zakresie miało na celu wyczyszczenie elektrody
z zaadsorbowanych zanieczyszczeń.
Elektroda wirującego dysku (złota)
Elektroda cylindryczna o średnicy 5,3 mm. Przed pomiarami elektrochemicznymi
elektroda była polerowana na płótnie polerskim z użyciem pasty diamentowej o średnicy ziarna
0,05 um. Po zakończeniu polerowania elektroda była dokładnie przemyta acotonem i wodą
miliporową. Elektroda przed każdym eksperymentem była przemywana też roztworem
H2O2:H2SO4 [1:2 (v:v)] Przed eksperymentem przeprowadzono procedurę elektrochemicznego
czyszczenia powierzchni podobnie jak w przypadku elektrod Pt i Au, które wcześniej opisano.
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Elektrody odniesienia
Do wszystkich badań elektrochemicznych stosowano nasyconą elektrodę kalomelową
(SCE). Elektroda do naczynia wprowadzana była z użyciem rurki ze spiekiem ceramicznym.
Rurka wypełniona była nasyconym roztworem KCl.
W badaniach mikroskopowych in situ jako elektrodę odniesienia wykorzystano drut
srebrny.

Elektrody pomocnicza
W badaniach elektrochemicznych wykorzystano siatkę platynową (lub w przypadku
badań mikoroskopowych in situ drut Pt). Przed każdym pomiarem elektroda była wypalana
w płomieniu gazowym po czym zanurzana w wodzie miliporowej.

II.2.2 BADANIA ELEKTROCHEMICZNEGO OSADZANIA CdSe
Do elektrochemicznego osadzania CdSe wykorzystano roztwór 5 mM CdSO4 + 1 mM
SeO2 w elektrolicie podstawowym 0.1M HClO4. Stosunek stężeniowy obu składników roztworu
został wybrany jako optymalny na podstawie poprzednich prac badawczych, wykonanych
przez Bieńkowskiego [38]. Przed wykonaniem eksperymentu osadzania CdSe do naczynia
elektrochemicznego

wprowadzono

roztwór

elektrolitu

podstawowego,

po

czym

przeprowadzono odgazowanie roztworu i czyszczenie elektrochemiczne do momentu
stwierdzenia (na podstawie kształtu krzywych woltamperometrycznych), że elektroda jest
pozbawiona zanieczyszczeń. Następnie wymieniono roztwór na właściwy do osadzania w taki
sposób, żeby powierzchnia elektrody nie kontaktowała się z powietrzem. Roztwór był
odtleniany argonem przez 30 min. Osadzanie było prowadzone metodą woltamperometrii
cyklicznej w zakresie potencjałów od 0,20V vs. NHE do -0,86V vs. NHE. Szybkość polaryzacji
wynosiła 25 mVs-1. Liczba cykli dla różnych eksperymentów wynosiła 1, 5, 10, 15, 20.

II.2.3 BADANIA ELEKTROPOLIMERYZACJI
Do elektrochemicznego osadzania POMA wykorzystano roztwór 0,06M o-anizydyny
w elektrolicie podstawowym 0.1M HClO4. Przy elektropolimeryzacji wykorzystano kwas
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nadchlorowy jako elektrolit podstawowy, ponieważ w obecności tego elektrolitu polimer
tworzy zwartą strukturę [123,124]. Zwarta struktura ma zapewnić ochronę przed korozją CdSe.
Czysty monomer przed rozcieńczeniem do właściwego stężenia był destylowany pod
zmniejszonym ciśnieniem. Świeżo oddestylowana o-anizydyna była odtleniona a do naczynia,
w którym przechowywano monomer dodano drobne kawałki cynku. Całe naczynie trzymano
zamknięte w temperaturze poniżej 0oC i odizolowane od światła. Wszystkie te czynności miały
na celu zapobieżenie samorzutnej dimeryzacji monomeru. Procedura elektrochemicznego
osadzania była taka sama jak procedura do elektroosadzania CdSe. Elektropolimeryzacja była
prowadzona metodą woltamperometrii cyklicznej w zakresie od 0,24V vs. NHE do 1,10V vs.
NHE. Szybkość polaryzacji wynosiła 50 mVs-1. Liczba cykli dla różnych eksperymentów
wynosiła 1, 5, 10, 15, 20.

II.2.4 RODZAJE SYNTEZOWANYCH KOMPOZYTÓW CdSe/POMA
Badania syntezy kompozytu CdSe/POMA były prowadzone jako kombinacja procedur
opisanych w podrozdziałach II.1.2.3 i II.1.2.4.

W zależności od kompozytu stosowano

następującą kolejność procedur:
UKŁAD HOPG/CdSe/POMA
1. Osadzanie elektrochemiczne CdSe (wg procedury z podrozdziału II.1.2.3)
2. Osadzanie elektrochemiczne POMA (wg procedury z podrozdziału II.1.2.4)
UKŁAD HOPG/POMA/CdSe
1. Osadzanie elektrochemiczne POMA (wg procedury z podrozdziału II.1.2.4)
2. Osadzanie elektrochemiczne CdSe (wg procedury z podrozdziału II.1.2.3)
UKŁAD HOPG/POMA(CdSe)
Układ HOPG/POMA(CdSe) to nanocząstki CdSe zawieszone w polimerze
przewodzącym osadzonym na elektrodzie grafitowej. Elektrochemiczna synteza tego układu
została wykonana metodą woltamperometrii cyklicznej z roztworu : 5 mM CdSO4 + 1 mM
SeO2 + 0.06M o-anizydyna + 0.1M HClO4 w zakresie od -0,86V vs. NHE do 1,10V vs. NHE.
Szybkość polaryzacji wynosiła 50 mVs-1. Ilość cykli dla różnych eksperymentów wynosiła 1,
5, 10, 15, 20.
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II.2.5

BADANIA FOTOELEKTROCHEMICZNE: ODPOWIEDZI
OTRZYMANEGO UKŁADU NA NAŚWIETLANIE
Badania fotoelektrochemiczne były prowadzone w naczynku elektrochemicznym

opisanym w podrozdziale II.1.2.1 (Rys. 55). W badaniu wykorzystano również lampę rtęciową
o mocy 1kW i monochromator. Naczynko elektrochemiczne ustawiano w odległości 11cm od
okna wyjściowego monochromatora. Eksperymenty fotoelektrochemiczne prowadzono
w roztworach:
•

0,1M HClO4

•

0,1M Na2SO3

Badania prowadzono techniką woltamperometrii cyklicznej i potencjostatyczną w obecności
światła białego. Przed każdym eksperymentem roztwór był odtleniony argonem przez 30 min.
Techniką woltamperometryczną badano odpowiedź układu na światło w zakresie
potencjałowym od -0,25V vs. NHE do 0,75V vs. NHE. Szybkość polaryzacji wynosiła
10 mVs-1. Elektrodę pracującą naświetlano w dwojaki sposób:
•

Światłem przerywanym

•

Światłem ciągłym

Elektrodę cyklowano do momentu stabilizacji fotoprądowej lub do całkowitego zaniku
fotoefektu. W badaniach potencjostatycznych elektrodę naświetlano światłem przerywywanym.
Długość trwania pulsu światła wynosiłą 100s. Badania potencjostatyczne były prowadzone
przy różnych potencjałach : -0,250V; 0V;0,145V;0,345V vs NHE, oraz przy potencjale obwodu
otwartego.

II.2.6

WYZNACZENIE PRZERWY ENERGETYCZNEJ METODAMI
FOTOELEKTROCHEMICZNYMI
Do wyznaczenia przerwy energetycznej zastosowano naczynko elektrochemiczne

wykorzystane w poprzednich eksperymentach, monochromator oraz źródło światła białego o
mocy 1KW. Elektroda pracująca w roztworze 0,1M Na2SO3, do której przyłożono potencjał,
była naświetlana monochromatycznym światłem ciągłym o zmiennej długości fali. Wynikiem
tego badania była zależność fotoprądu elektrody od długości fali. Na podstawie otrzymanego
spektrum wartości długości fali zostały przeliczone na eV i wyznaczona została przerwa
energetyczna.
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II.2.7 BADANIA NA WIRUJĄCEJ ELEKTRODZIE DYSKOWEJ RDE
Badania z wykorzystaniem wirującej elektrody dyskowej posłużyły do wyznaczenia
współczynnika dyfuzji, stałej szybkości przeniesienia ładunku oraz współczynników symetrii
reakcji elektrosadzania selenu.
Eksperymenty prowadzono z użyciem elektrody złotej w roztworze 10-4M SeO2 +
0,1M HClO4. Do badań wykorzystano zestaw przeznaczony specjalnie do badań RDE.
Elektroda była umieszczona w cylindrycznym uchwycie, który wirował z kontrolowaną
szybkością. Elektrodą odniesienia była elektroda kalomelowa a pomocniczą siatka platynowa.

II.2.8 BADANIA SPEKTROSKOPOWE
SPEKTROSKOPIA RAMANA
Struktura filmów kompozytowych była badana za pomocą spektroskopii Raman. Do
eksperymentów wykorzystano źródło światła o długości fali 633 nm. Elektroda po naniesieniu
kompozytu została wyjęta z naczynia i przeniesiona do spektrometru (metoda ex situ). Badania
spektroskopowe potwierdziły obecność zarówno CdSe jak i polimeru.
DYFRAKTOMETRIA RENTGENOWSKA XRD
Struktura krystalograficzna i obecność związków organicznych była wykonana za
pomocą dyfraknometru XRD. Po naniesieniu kompozytu na podłoże, próbka została
zanalizowana w aparaturze rentgenograficznej.
SPEKTROSKOPIA FOTOELEKTRONÓW XPS
Analiza strukturalna i potwierdzenie budowy kompozytowej było wykonane za
pomocą sepktrometru fotoelektronów XPS.

II.2.9 BADANIA MORFOLOGII POWIERZCHNI TECHNIKAMI
MIKROSKOPOWYMI
Do badań morfologii powierzchni otrzymanych układów kompozytowych zastosowano
technikę oscylacyjną AFM. W badaniach wykorzystano dźwignie typu XXXX. Przed
eksperymentem próbka była wolno osuszana po czym mocowana do stalowego krążka za
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pomocą klejącej taśmy dwustronnej. Zapewniało to stabilność przy skanowaniu powierzchni
mikroskopem. Przed rozpoczęciem eksperymentu dźwignię synchronizowano według procedur
właściwych dla techniki AFM. Częstotliwość drgań dźwigni była ustawiana do wartości -5%
od wartości częstotliwości rezonansowej. W trakcie eksperymentu zbierano zdjęcia
powierzchni o różnych wymiarach od 10x10 um do 500x500nm.

II.2.10 BADANIA MORFOLOGII POWIERZCHNI W TRAKCIE
ELEKTROSYNTEZY TECHNIKAMI MIKROSKOPOWYMI
IN SITU
Badania elektrochemicznego osadzania CdSe i elektropolimeryzacji POMA in situ
wykonane zostały za pomocą mikroskopu AFM. Rejestrowanie topografii powierzchni
wykonano techniką tappingową (TM-AFM). Technika TM pozwala analizować powierzchnię
bez ryzyka uszkodzenia

polimeru czy półprzewodnika. Mikroskop został sprzężony

z potencjostatem, a technika nanoszenia polimeru, półprzewodnika czy układu kompozytowego
była wykonana techniką elektrochemiczną opisaną w podrozdziale II.1.2.2, II.1.2.3, II.1.2.4. Po
cyklach woltamperomerycznym: 1, 5, 15, 20, zatrzymywano cyklowanie przy potencjale
początkowym

po

czym

skanowano

powierzchnię

i

rejestrowano

topografię.

W ten sposób otrzymano zmianę powierzchni próbki badanej w kolejnych cyklach
woltamperometrycznych.

II.2.11 BADANIA LITOGRAFICZNE
Badania litograficzne stosowane były do wyznaczania grubości warstw półprzewodnika,
polimeru i do wyznaczania grubości poszczególnych warstw w układzie kompozytowym. Do
badań litograficznych użyto dźwignię typu NCHV-A o stałej siłowej 42 N/m do usuwania CdSe
oraz dźwigni NP.-S o stałej siłowej 0,12 N/m do usuwania POMA. Przed rozpoczęciem
procedury zrywania warstw osadu z powierzchni elektrody, wykonano kalibrację dźwigni
i uwzględnienie parametru stałej siłowej dźwigni. Po wykonaniu kalibracji, techniką TM-AFM
wykonano próbne zdjęcia topografii powierzchni. Po wykonaniu zdjęcia przystępowano do
zdzierania warstwy osadu. Momentem, który wyznaczał koniec procesu litograficznego było
pojawienie się tarasów grafitowych pochodzących od podłoża HOPG. Po zakończeniu procesu
litograficznego wykonywano zdjęcie zawierające obszar poddany litografii. Metodę stosowano
do wyznaczania grubości warstw CdSe i POMA.
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W przypadku wyznaczania grubości warstw kompozytowych procedura wyglądała
podobnie jak w poprzednim przypadku z tą różnicą, że najpierw wydzierano na małym obszarze
osad, osiągając głębokość powierzchni grafitu. Po zakończonym etapie obniżano siłę nacisku
dźwigni i rozpoczynano etap zdzierania warstwy polimeru do momentu osiągnięcia
powierzchni półprzewodnika. Obszar zdejmowania warstwy półprzewodnika jest znacznie
większy w porównaniu do obszaru zdzierania całego kompozytu (Rys. 56). Ma to na celu
przedstawienie na jednym zdjęciu pełnego przekroju kompozytu z uwzględnieniem obu warstw
oraz mechaniczne wyczyszczenie powierzchni ze złogów litograficznych powstałych po
poprzednim procesie litograficznym.

Rys. 56 Przykładowy obszar poddany obróbce litograficznej (A) Powierzchnia polimeru (B)
Odkryta powierzchnia półprzewodnika (C) odkryta powierzchnia grafitu

Po zakończonym etapie litograficznym wykonano techniką TM-AFM zdjęcie topografii
powierzchni zawierające obszary z usuniętą warstwą polimeru i półprzewodnika.
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II.2.12 BADANIA WYKONANE NA ZLECENIE

•

Badania Spektrokopii Ramana – dr Agata Królikowska, Pracownia Oddziaływań
Międzymolekularnych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

•

Badania XRD – dr Elżbieta Dynowska, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk

•

Badania XPS - dr Jacek Balcerzak, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska, Politechnika Łódzka
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II.3 WYKAZ MATERIAŁÓW, ODCZYNNIKÓW
CHEMICZNYCH I APARATURY
Elektrody pracujące:
•

Dysk platynowy (średnica 5,3 mm)

•

Dysk złoty (średnica 5,3 mm)

•

Dysk złoty do RDE (5 mm)

•

Płytka grafitowa HOPG (średnica 5,3 mm)

Elektrody odniesienia:
•

Standardowa elektroda kalomelowa (SCE) + rurka ze spiekiem

•

Drut srebrny (do badań AFM in situ)

Elektroda pomocnicza:
•

Siatka platynowa

•

Drut platynowy (do badań AFM in situ)

Odczynniki chemiczne:
•

Anilina (Aldrich, 95,5%)

•

o-anizydyna (Aldrich 95,5%)

•

o-etoksyanilina (Aldrich 95,5%)

•

kwas siarkowych(VI) (POCh, 96%)

•

kwas nadchlorowy (Aldrich, 70%)

•

N-metylopirolidyna (Aldrich, 99%)

•

Perhydrol (POCh, 30% CZDA)

•

SeO2 (Sigma- Aldrich >99,9% )

•

CdSO4 3/2H2O (Sigma-Aldrich 99,9%)

•

Aceton (POCH, CZDA)

•

Argon (Air Products)

•

Na2SO3 (POCH, CZDA)

•

Woda dejonizowana MiliQ
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Inne materiały:
•

Ostrza STM: wolframowe

•

Dźwignie TM-AFM [NP-S (0,12 N/m, 0,06 N/m) - roztwór, TESP (42 N/m) –
powietrze]

•

Dźwignie AFM [NP-S (0,12 N/m, 0,06 N/m)]

•

Dźwignie do litografii [NP-S (0,12 N/m, 0,06 N/m), NCHV-A (42 N/m)]

Aparatura badawcza:
•

Potencjostat Autolab PGSTAT 12 z układem do RDE firmy Pine

•

Monochromator LOT ORIEL OMNI 300

•

Lampa ksenonowo rtęciowa LSH521

•

Mikroskop SPM Bruker Nanoscope V

•

Spektrofotometr Ramana: Labram HR (Horiba Jobin-Yvon)

•

Spektrometr XPS: Kratos AXIS Ultra

•

Dyfraktometr XRD Panalytical X'Pert Pro MRD
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II.4 OMÓWIENIE I DYSKUSJA WYNIKÓW
Wyniki badań przedstawione w pracy doktorskiej dotyczą dwóch zagadnień. Pierwsze
dotyczy badań podstawowych nad związkami nieorganicznymi selenu i wyznaczono metodą
elektrody wirującego dysku współczynnik dyfuzji, stałą szybkości reakcji i współczynnik
przeniesienia elektronu dla związku H2SeO3. Drugie zagadnienie dotyczy elektrochemicznego
osadzania

selenku

kadmu

oraz

dobór

odpowiedniego

polimeru,

jako

materiału

zabezpieczającego półprzewodnik. W ten sposób otrzymywano materiał kompozytowy
o różnych kombinacjach. W pracy najwięcej uwagi poświęcono układowi CdSe-POMA
otrzymanego na elektrodzie HOPG. Otrzymane materiały badano za pomocą spektroskopii
Ramana, dyfraktometrii XRD, spektrometrii XPS i SIMS. Topografię powierzchni wyznaczono
technikami mikroskopii SPM oraz wyznaczono tą samą techniką grubość warstwy
kompozytowej. Badania wykonane w tej pracy są pierwszymi badaniami systematycznymi,
stanowiącymi wstęp do dalszych badań na układami kompozytowymi CdSe/POMA
otrzymanych na elektrodzie grafitowej techniką elektrochmiczną. Wyznaczają one kierunek,
w którym powinny być prowadzone późniejsze eksperymenty związane z otrzymywaniem
kompozytów oraz optymalizacją morfologiczną, fotoprądową jak i stabilizacyjną.

II.4.1 Wyznaczanie współczynnika dyfuzji selenu
W badaniach elektrochemicznych, nad jonami selenianowymi(IV) rozpuszczonymi
w roztworze wodnym wykorzystano złotą elektrodę o średnicy 5mm. Na Rys. 57 przedstawiono
woltamogramy elektrody złotej w roztworze 0,1M HClO4 będący elektrolitem podstawowym
wykorzystywanym w badaniach elektrochemicznych, oraz w roztworze 1x10-4 SeO2 + 0,1M
HClO4. W elektrolicie podstawowym na woltamogramie widoczny jest sygnał anodowy A0
przy potencjale 1,3V vs. NHE związany z powierzchniowym utlenieniem złota oraz powiązany
z nim pik katodowy C0 związany z redukcją utworzonych tlenków powierzchniowych. Przy
potencjale powyżej 1,75V następuje wzrost prądu anodowego związany z wydzielaniem tlenu
na elektrodzie. Poniżej 0V vs. NHE wzrost prądu katodowego odnosi się do wydzielania
wodoru. Na woltamogramie elektrody złotej w roztworze 1x10-4 SeO2 + 0,1M HClO4
zaobserwowano szereg sygnałów katodowych i anodowych powiązanych z obecnością SeO2
(Rys. 57 linia ciągła). Pik katodowy C1 przy potencjale ok. 0,57V vs. NHE powiązany jest albo
z przedpotencjałowym osadzaniem selenu (Underpotential deposition UPD) [33] lub
utworzeniem związku selenu ze złotem [25,33]. Argumentem przemawiającym za osadzaniem
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UPD jest eksperymentalne potwierdzenie z wykorzystaniem mikrowagi kwarcowej we
wcześniejszych badaniach [33]. Badania wykazały, że osad Se odpowiada wartości mniejszej

Rys. 57 Woltamogram elektrody Au w 0,1M HClO4 (linia przerywana), oraz w 1x10-4 SeO2 +
0,1M HClO4 (linia ciągła). Szybkość polaryzacji 5mVs-1

niż jedna monowarstwa. Dodatkowo potencjał piku C1 jest przesunięty w stronę potencjałów
katodowoych w stosunku do potencjału odwracalnego procesu. Oznacza to, że proces osadzania
może być nadpotencjałowy (Overpotential deposition) co związane z faktem, że proces
przeniesienia ładunku może być wolny.
Maksimum sygnału C2 przypada na potencjał ok 0,47V i powiązany jest z reakcją
objętościowego osadzania Se. Przy potencjałach poniżej -0,03V (C3) wzrost prądu katodowego
jest wynikiem redukcji osadzonego selenu lub redukcji kwasu selenowego(IV) do
selenowodoru [33]. Przy stężeniach powyżej 10-3 wydzielany selenowodór reaguje z kwasem
selenowym znajdującym się wroztworze. W wyniku reakcji synproporcjonowania (R1) wytrąca
się selen. W półcyklu anodowym od 0V do ok. 0,5V pojawia się nieznaczny prąd katodowy,
który może być powiązany ze zmianą powierzchni elektrody i prądem pojemnościowym lub
z reakcją osadzania selenu. Sygnał A1 przy potencjale 0,81V powiązany jest z sygnałem C1
i odnosi się do objętościowego utleniania selenu. Sygnał A2 przy potencjale 1,02V powiązany
jest z sygnałem C1 i powiązany jest z reakcją utlenienia zaadsorbowanego selenu, który
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pozostał na powierzchni elektrody. Wszystkie sygnały z opisem reakcji i potencjałów
zestawiono w Tabeli 15.
Tabela 15. Reakcje powiązane z sygnałami na woltamogramie z Rys.57
Pik

Reakcja

Potencjał

Obliczony

Eksperymentalny

Standardow

potencjał

potencjał piku vs.

y vs. NHE [V]

równowagow

NHE [V]

y vs. NHE [V]

A1

(R16) 𝑆𝑒(𝑠) + 3𝐻B𝑂 → 𝐻B𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻 ( + 4𝑒

0,74

0,62

0,81

A2

(R17) 𝑆𝑒(𝑎𝑑𝑠) + 3𝐻B 𝑂 → 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻 ( + 4𝑒

0,74

0,62

1,02

C1

(R18) 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻 ( + 4𝑒 → 𝑆𝑒(𝑎𝑑𝑠)) + 3𝐻B 𝑂

0,74

0,62

0,57

(R19) 𝐴𝑢 + 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻 ( + 4𝑒 → 𝐴𝑢 − 𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂

-

-

(R20) 𝐻𝑆𝑒𝑂2W + 5𝐻 ( + 4𝑒 → 𝑆𝑒(𝑎𝑑𝑠)) + 3𝐻B 𝑂

0,78

0,64

(

C2

(R21) 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻 + 4𝑒 → 𝑆𝑒(𝑠) + 3𝐻B𝑂

0,74

0,62

0,47

C3

(R22) 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 6𝐻 ( + 6𝑒 → 𝐻B𝑆𝑒 + 3𝐻B𝑂

0,36

0,26

-0,08

(R23) 𝑆𝑒(𝑎𝑑𝑠) + 2𝐻 ( + 2𝑒 → 𝐻B 𝑆𝑒

-0,40

-0,49

Rys. 58 Woltamogramy obszaru katodowego elektrody Au w roztworze 1x10-4M SeO2 +
0,1M HClO4 dla różnych szybkości polaryzacji. Cykle ustalone.
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Na Rys. 58 przedstawiono woltamogramy dla różnych szybkości polaryzacji Au w roztworze
1x10-4M SeO2 + 0,1M HClO4. Woltamogramy przedstawiają silną zależność prądów pików od
szybkości polaryzacji elektrody, natomiast zależność potencjałów pików od szybkości dla
zmienia się nieznacznie aż do szybkości 25mVs-1, kiedy osiąga stałą wartość.

Rys. 59 Zależność prądu piku C1 od pierwiastka szybkości polaryzacji elektrody. Rysunek A –
zależność prądu od szybkości polaryzacji; Rysunek B Wykres Tafela otrzymany dla
szybkości polaryzacji 5mVs-1 Elektroda Au w 1x10-4M SeO2 + 0,1M HClO4.

Na Rys. 59 przedstawiono zależność prądu piku C1 od pierwiastka szybkości polaryzacji
elektrody. Zależność ta jest liniowa i tym samym wskazuje na nieodwracalność procesu oraz
na fakt, że reakcja jest kontrolowana przez transport. Poniższe równanie będące modyfikacją
równania Randles-Sevcika dla procesów nieodwracalnych posłużyło do wyznaczenia
współczynnika dyfuzji[116]:
𝑗J = 2,99 ∙ 10§ ∙ 𝑛2/B ∙ 𝛼 '/B ∙ 𝐷'/B ∙ 𝑐 ∙ 𝑣'/B
Gdzie:
jp – gęstość prądu piku
n – liczba elektronów biorących udział w reakcji
D – współczynnik dyfuzji
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(2.4.1)

c – stężenie depolaryzatora
v – szybkość zmiany polaryzacji
a - współczynnik przejścia
Na podstawie wykresu Tafela (Rys. 59B) w zakresie nadpotencjałów od -0,06V do
-0,10V (zakładając, że potencjał równowagowy wynosi 0,64V vs. NHE) dla szybkości 5mVs-1
wyznaczono współczynnik przejścia a, który wyniósł 0,3. Wyznaczono również współczynnik
dyfuzji, którego wartość wyniosła 2,2x10-5 cm2s-1, gęstość prądu wymiany jo=1,1x10-6Acm-2
i stałą szybkości reakcji k=9,1x10=7 cms-1.
Prąd piku C3 (Rys. 58) silnie maleje ze wzrostem szybkości polaryzacji. Jednocześnie
zaobserwowano wyraźny wzrost prądu w minimum za pikiem C3 ze wzrostem szybkości
polaryzacji. Powyżej szybkości polaryzacji równej 25 mVs-1 sygnał C3 zanika. Takie złożone
zachowanie wynika z nałożenia się dwóch procesów konkurujących ze sobą:
•

6-elektronowej reakcji redukcji kwasu selenowego do selenowodoru, który jest
prawdopodobnie kontrolowany dyfuzyjnie

•

2-elektronowy proces redukcji selenu do selenowodoru, który jest kontrolowany
powierzchniowo

Na Rys. 60 przedstawiono zależność prądowo-potencjałową piku C3 dla różnych szybkości
polaryzacji i różnych szybkości rotacji elektrody RDE (120, 480, 1600 RPM).
W klasycznych eksperymentach z wykorzystaniem elektrody wirującego dysku, wartość prądu
osiąga plateau, co wynika z kontroli grubości warstwy dyfuzyjnej. Na Rys. 60A-C pomimo
rotacji dysku można zaobserwować piki prądowe, które powiększają się ze zmianą szybkości
polaryzacji elektrody. Dowodzi to wpływu zjawiska dyfuzji na szybkość reakcji oraz, że
6-elektronowy proces redukcji jest etapem limitującym szybkość reakcji. Zostało to dodatkowo
potwierdzone przesunięciem potencjałowym piku o 50 mV wraz z szybkością polaryzacji
elektrody.
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Rys. 60 Zależności prądowo-napięciowe piku C3 przy różnych szybkościach polaryzacji elektrody
oraz szybkości rotacji elektrody równej: (A) 120RPM; (B) 480RPM; (C) 1600 RPM.
Elektroda Au w roztworze 1x10-4M SeO2 + 0,1M HClO4
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Rys. 61 Zależności prądowo-napięciowe piku C3 przy różnych szybkościach rotacji
elektrody oraz szybkości polaryzacji elektrody równej: (A) 2 mVs-1;
(B) 5 mVs-1; (C) 20 mVs-1. Elektroda Au w roztworze 1x10-4M SeO2 + 0,1M
HClO4

118

Rys. 61A-C przedstawia zależność prądowo-potencjałową dla piku C3 dla różnych
wartości rotacji przy ustalonych wartościach szybkości polaryzacji elektrody. Na wykresach
można zaobserwować pik, przechodzi w plateau prądowe. Na podstawie równania ButleraVolmera wyznaczono współczynnik przeniesienia a, prąd wymiany jo i stałą szybkości reakcji
(w zakresie potencjałowym -0,05V - -0,10V). Wyznaczone parametry miały następujące
wartości:
a = 0,1
jo = 7,7x 10-6 Acm-2
k = 1,6 x 10-4 cms-1
Dodatkowo, zaobserwowano, że zakres prądowego plateau skraca się ze wzrostem szybkości
polaryzacji elektrody. Potencjał zaobserwowanego piku praktycznie się nie zmienia ze zmianą
szybkości rotacji dysku i w związku z tym przypisuje się do niego 2-elektronowy proces
redukcji. Ze względu na ograniczoną ilość selenu osadzonego na powierzchni elektrody, prąd
spada i formuje się plateau, reakcja 2-elektronowej redukcji selenu do selenowodoru kończy
się i ustępuje 6-elektronowej readukcji kwasu selenowego do selenowodoru. Plateau prądowe
dowodzi, że szybkość 6-elektronowej reakcji jest kontrolowana dyfuzyjnie.

Rys. 62 (A) Zależność gęstości prądu od pierwiastka szybkości kątowej elektrody; (B) Zależność odwrotności
gęstości prądu od odwrotnego pierwiastka szybkości kątowej elektrody; Elektroda Au w roztworze
1x10-4M SeO2 + 0,1M HClO4; Szybkość polaryzacji podana na rysunkach.
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Na Rys. 62A-B przedstawiono dla piku C3 zależności gęstości prądu od pierwiastka
z szybkości kątowej elektrody (A) oraz odwrotności gęstości prądowej od odwrotnego
pierwiastka szybkości kątowej elektrody (B). Wykres odnosi się do równania Levicha (2.1.4)
natomiast wykres (B) do równania Kouteckiego-Levicha (2.1.5). W obu przypadkach linia
przechodzi przez początek układu współrzędnych z dokładnością do ±0,1mAcm-2 dla obu
wykresów.

Na

ich

podstawie

wyznaczono

współczynnik

dyfuzji,

który

wyniósł

1,1x10-5±0,1 cm2s-1. Wartość ta jest zbieżna z wartością współczynnika dyfuzji wyznaczonym
konduktometrycznie równą 1,22x10-5 cm2s-1 [40]. Wyznaczony współczynnik dyfuzji różni się
natomiast od tego wyznaczonego dla piku C1. Należy przyjąć, że w procesach odnoszących się
do sygnałów C1 i C3 biorą udział inne związki selenu. Odczyn roztworu elektrolitu wynosi 1
(pH=1) co oznacza, że w roztworze występują w równowadze dwie formy H2SeO3 i HSeO3(pKa1=2,57). Biorąc pod uwagę fakt, że forma HSeO3- jest anionem oraz potencjał zerowego
ładunku złota równy 0,18V vs. NHE [125], można zaproponować, że sygnał C1 odnosi się do
redukcji jonów HSeO3-, natomiast sygnał C3 powiązany jest z redukcją cząsteczek H2SeO3.
Osadzanie jednej monowarstwy Se przy redukcji C1, wynika z małego stężenia jonów HSeO3
(c(HSeO3) = 2.7x10-6M obliczone na podstawie pKa1)
Parametry D, k, jo wyznaczone techniką RDE dla pik C3 mają większe wartości niż te
wyznaczone za pomocą woltamperometrii cyklicznej dla piku C1 (Rys. 58). Oznacza to, że
proces 6-elektronowy ma bardziej znaczący wkład w proces osadzania Se, niż proces
4-elekronowy. Współczynnik przeniesienia wyznaczony dla sygnału C3 jest mniejszy niż ten
wyznaczony dla piku C1, co dodatkowo dowodzi, że złożoność procesów R22 i R23 (Tabela
15) i współudział reakcji chemicznej w pobliżu powierzchni elektrody mając tym samym
wpływ na szybkość całego procesu.
Wykonane badania potwierdziły wcześniej stawiane tezy dotyczące 6-elektronowego
procesu redukcji [29,30,56]. Jest to zagadnienie istotne nie tylko przy badaniach
elektrochemicznego osadzania selenu, ale również selenku kadmu. Otrzymywanie CdSe jest
także procesem, 6-elektronowej redukcji (R9). Wyznaczenie parametrów D, k i j0 ma także
istotne znaczenie z punktu widzenia badań podstawowych. Do tej pory w literaturze naukowej
nie publikowano informacji odnoszących się do wspomnianych parametrów wyznaczonych
metodą RDE. Z pewnością wyznaczone parametry wspomogą dalsze badania prowadzone nad
elektrochemią selenu i selenku kadmu.
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II.4.2 Elektrochemia Au, Pt i HOPG w roztworze Cd2+ i SeO32We wstępnych badaniach elektrochemicznych nad osadzaniem CdSe wykorzystano
trzy elektrody: złotą, platynową i grafitową HOPG.
Na Rys. 63 przedstawiono krzywą CV elektrody złotej w roztworze 5 mM CdSO4 +
1 mM SeO2 + 0.1M HClO4. W półcyklu katodowym wyróżniono 4 piki C0-C3 oraz jeden
zakres potencjałowy oznaczony jako C4. Pik C0 przy potencjale ok. 1.05V vs. NHE odnosi się

A1
A3
A2
A0
C2

C1

C0

C3

C4

Rys. 63 Woltamperometria elektrody Au w 5 mM CdSO4 + 1 mM SeO2 + 0.1M HClO4; Szybkość
polaryzacji 50 mVs-1. Cykl ustalony.

do redukcji powierzchniowych tlenków złota. Sygnał C1 przy potencjale 0,55V vs. NHE odnosi
się do reakcji osadzania monowarstwy selenu (R18 i R20). Sygnał C2 przy potencjale 0,40V
vs. NHE powiązany jest z reakcją objętościowego osadzania selenu (R21). Pik C3 występujący
przy potencjale 0,03V vs. NHE odnosi się do reakcji 6-elektronowej redukcji (R22) selenianów
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do selenowodoru. W potencjałach katodowych za sygnałem C3 w zakresie od ok. 0V vs. NHE
do -0,5V utrzymuje się prąd katodowy ok. 0,25 mAcm-2. W obszarze osadzany jest selen
i selenek kadmu. Poniżej -0,5V rozpoczyna się osadzanie kadmu. Podczas zmiany polaryzacji
w kierunku anodowej występuje histereza prądowa do -0,5V vs. NHE, która można
wytłumaczyć jako zwiększone osadzanie kadmu na zmodyfikowanej powierzchni elektrody Au,
na której osadzono jest CdSe. Półcykl anodowy zawiera cztery sygnały. Sygnał A0 przy ok.
1,5V vs. NHE odnosi się do utleniania powierzchni złota. Pik A1 przy potencjale ok. 1,25V vs.
NHE powiązany jest z reakcją rozpuszczania CdSe:
𝐶𝑑𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂 → 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 𝐶𝑑 B( + 4𝐻( + 6𝑒

(R24)

Sygnał A2 przy potencjale 0,75V vs. NHE odnosi się do reakcji rozpuszczania nadmiarowego
selenu:
𝑆𝑒 + 3𝐻B 𝑂 → 𝐻B 𝑆𝑒𝑂2 + 4𝐻 ( + 4𝑒

(R25)

Sygnał A3, którego maksimum przypada na potencjał ok. -0,5V vs. NHE powiązany jest
z rozpuszczaniem nadmiarowego kadmu.
𝐶𝑑 → 𝐶𝑑 B( + 2𝑒

(R28)

Podobnie interpretowane są sygnały dla elektrody platynowej (Rys.64). Sygnał C0 przy
potencjale ok 0,62V vs. NHE związany jest redukcją powierzchniowych tlenków platyny.
Reakcja utleniania powierzchni platyny i utworzenie powierzchniowych tlenków powiązana
jest z pikiem A0 przy potencjale ok. 1,5V vs. NHE. Sygnały C1 (ok. 0,5V), C2 (0,25V)
odpowiadają reakcjom odpowiednio R18/R20 i R21. Obszar katodowy od -0,1V
do -0,75V oznaczony jako C3 związany jest z dalszym osadzaniem selenu, selenku kadmu
i kadmu. Sygnały A1 (ok. 1,2V), A2 (ok. 0,75V) i A3 (-0,4V) odnoszą się do reakcji
odpowiednio R24, R25 i R28.

122

A1
A3

A0

A2

C2 C1

C0

C3

Rys. 64 Woltamperometria elektrody Pt w 5 mM CdSO4 + 1 mM SeO2 + 0.1M HClO4;
Szybkość polaryzacji 50 mVs-1. Cykl ustalony.

A3

A1

A2

C1
C3

C2

Rys. 65 Woltamperometria elektrody HOPG w 5 mM CdSO4 + 1 mM SeO2 + 0.1M HClO4; Szybkość
polaryzacji 50 mVs-1. Cykl ustalony.
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Na Rys. 65 przedstawiono woltamperogram elektrody grafitowej HOPG w roztworze
roztworze 5 mM CdSO4 + 1 mM SeO2 + 0.1M HClO4. Sygnał C1 znajdujący się przy potencjale
-0,44V vs. NHE. Powiązany jest osadzaniem reakcją osadzania selenu. Pik C2 przy potencjale
-0,69V odpowiada reakcji osadzania CdSe, natomiast sygnał C3 przy potencjale -0,76V
związany jest z osadzaniem kadmu. Dalsza polaryzacja w stronę katodową powoduje wzrost
prądu katodowego, który związany jest z osadzaniem nadmiarowym kadmu i wydzielaniem
wodoru. Od katodowego potencjału końcowego zależy wielkość piku A3 (potencjał piku:
-0,44V), która związana jest z rozpuszczaniem osadzonego kadmu. Sygnał A1 przy potencjale
1,4V związany jest z reakcją rozpuszczania CdSe, natomiast wzrost prądu oznaczony jako A2
odnosi się do rozpuszczania osadzonego selenu [58]. Elektroda HOPG w zakresie potencjałów
-0,05V - 0,69V vs. NHE posiada okno elektrochemiczne, w którym nie zachodzą żadne procesy,
czego nie posiadają elektrody Au i Pt. Obszar ten budzi szczególne zainteresowanie, ponieważ
w anodowej części tego obszaru zachodzą procesy elektrochemiczne związane z utlenianiem,
redukcją i polimeryzacją polimerów polianiliny, poli-o-anizydyny itd.
Porównując zachowanie wspomnianych trzech elektrod można zaobserwować, że
osadzanie CdSe zachodzi w innych zakresach potencjałowych. Dla ekektrod Au i Pt zakresy te
są podobne i zawierają się w przedziale od 0V vs. NHE do -0,75V vs. NHE. Zakres potencjałów
osadzania CdSe na elektrodzie HOPG przesunięty jest w stronę katodową od -0,25 V do ok.
-0,9V vs. NHE. W przeciwieństwie do elektrod Au i Pt na woltamperogramie HOPG nie
pojawiają się piki pochodzące od redukcji i utlenienia powierzchniowych tlenków oraz
sygnałów pochodzących od wstępnej redukcji selenianów do cienkich warstw selenu (Rys.63,
Rys. 64 – C0, C1,C2). Na elektrodzie złotej (Rys. 63) piki C1 i C2 są bardziej odseparowane
w porównaniu do tych samych pików występujących na woltamperogramie elektrody Pt, co
związane jest z efektami powierzchniowymi. Sygnał A3 na woltamperogramie elektrody
HOPG jest najbardziej ostry. Na woltamperogramie Au sygnał A3 jest największy i najbardziej
poszerzony co może być związe z rozpuszczaniem nadmiarowego kadmu z powierzchni
zarówno elektrody złotej jak i CdSe. Sygnał A3 na elektrodzie Pt jest najmniejszy. Dla
elektrody złotej sygnały anodowe A1 i A2 są wyraźnie oddzielone od siebie (Różnica między
pikami wynosi 0,45V). Sygnały A1 i A2 na woltamperogramie elektrody Pt są, mniejsze
w porównaniu do Au oraz położone bliżej siebie (Różnica między pikami wynosi 0,42V).
Sygnał A2 elektrody HOPG jest lekko zarysowany natomiast nie przyjmuje kształtu piku.
Sygnał A1 jest największy dla elektrody Au co może oznaczać, że najłatwiej utlenić CdSe
w jednym cyklu. Najmniejszy sygnał A1 rejestruje się dla elektrody HOPG co może oznaczać,
że CdSe jest najlepiej związany z powierzchnią elektrody.
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II.4.3 Elektrochemia Au, Pt i HOPG w roztworze o-metoksyaniliny

A4

A2

A3

A1

C3
C1

C2

Rys. 66 Woltamperogram elektrody HOPG w roztworze 0,06M o-metoksyaniliny + 0,1M HClO4 po
1,5,10,20 cyklu. Szybkość 50 mVs-1

Na Rys. 66 przedstawiono przykładowy woltamperogram elektropolimeryzacji
poli-o-metoksyaniliny na elektrodzie HOPG. Proces utleniania monomeru rozpoczyna się przy
potencjale 0,75V vs. NHE (A4), natomiast maksimum utleniania monomeru występuje przy
potencjale 1,03V vs. NHE. W kolejnych cyklach woltamperometrycznych pojawiają się pary
pików redoks: C1/A1, C2/A2 oraz C3/A3 pochodzące od utleniania bądź redukcji kolejnych
form polimerowych. Wszystkie sygnały ulegają poszerzeniu natomiast prądy poszczególnych
pik w każdym kolejnym cyklu wzrastają. Od 10 cyklu można zaobserwować nakładanie się
sygnałów. Prąd pik A4 związanego z utlenianiem monomeru z każdym kolejnym cyklem ulega
zmniejszeniu, natomiast potencjał piku przesuwa się w stronę anodową. Przesunięcie
potencjałowe piku związane jest ze zmianą powierzchni elektrody z HOPG na POMA oraz na
utrudniony dostęp monomeru do powierzchni elektrody grafitowej.
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II.4.4 Dobór warunków elektroosadzania kompozytu półprzewodnikpolimer
Pierwszym etapem w badaniach nad materiałami kompozytowymi, był dobór
odpowiednich stężeń reagentów oraz podłoża, na którym kompozyt będzie osadzany. We
wcześniejszej pracy, wykazano, że optymalny stosunek stężeń substratów do otrzymania CdSe
o największej fotoaktywności jest 5:1 x10-3M(CdSO4:SeO2) [60].
Otrzymywanie kompozytów w tej pracy badawczej oparte jest na koncepcji
następujących po sobie etapów elektrochemicznego osadzania:
•

Osadzanie półprzewodnika z roztworu CdSO4:SeO2 / osadzanie polimeru z roztwory
o-anizydyny

•

Osadzanie polimeru z roztwory o-anizydyny/ Osadzanie półprzewodnika z roztworu
CdSO4:SeO2

•

Osadzanie kompozytu polimerowego z półprzewodnikiem znajdującym się wewnątrz
struktury polimeru z roztworu CdSO4:SeO2:o-anizydyna

Proces osadzania CdSe i elektropolimeryzacji są procesami przeciwstawnymi. Osadzanie
CdSe jest procesem redukcyjnym i zachodzi w potencjałach katodowych mniejszych od 0V vs.
NHE, natomiast elektropolimeryzacja jest procesem utleniania zachodzącym w dodatnich
potencjałach, gdzie może zachodzić również utleniania osadzonego CdSe. Pierwszym punktem
wymagającym analizy przy planowaniu otrzymywania układów kompozytowych jest
porównanie potencjałów rozpuszczania półprzewodnika z potencjałem utleniania monomeru.
Informacja ta pozwoli na dobór odpowiedniego polimeru do półprzewodnika tak, by podczas
elektropolimeryzacji nie doszło do jednoczesnego rozpuszczania osadu półprzewodnika
otrzymanego we wcześniejszym etapie.
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Rys. 67 [A] (Czarna linia) Woltamperometria elektrody Au w 5 mM CdSO4 + 1 mM SeO2 + 0.1M HClO4;
Szybkość polaryzacji 50 mVs-1. Cykl ustalony. (Zielona linia) Woltamperogram elektrody Au
w roztworze 0,06M o-metoksyaniliny + 0,1M HClO4. Szybkość 50 mVs-1. Pierwszy cykl.
[B] (Czarna linia) Woltamperometria elektrody Pt w 5 mM CdSO4 + 1 mM SeO2 + 0.1M HClO4;
Szybkość polaryzacji 50 mVs-1. Cykl ustalony. (Zielona linia) Woltamperogram elektrody Au
w roztworze 0,06M o-metoksyaniliny + 0,1M HClO4. Szybkość 50 mVs-1. Pierwszy cykl.
[C] (Czarna linia) Woltamperometria elektrody HOPG w 5 mM CdSO4 + 1 mM SeO2 + 0.1M
HClO4; Szybkość polaryzacji 50 mVs-1. Cykl ustalony. (Zielona linia) Woltamperogram elektrody
Au w roztworze 0,06M o-metoksyaniliny + 0,1M HClO4. Szybkość 50 mVs-1. Pierwszy cykl.

Na Rys. 67 zestawiono woltamperogramy elektrod Au (A), Pt (B) i HOPG (C)
w

roztworze

CdSO4:SeO2

(szczegóły

eksperymentu

w

opisie

pod

rysunkiem),

z woltamperogramami 1 cyklu osadzania POMA z roztworu o-anizydyny. Utlenianie
monomenru na elektrodzie Au zachodzi przy potencjale ok. 0,9V vs. NHE. Natomiast
rozpuszczanie osadzonego CdSe na powierzchni elektrody rozpoczyna się przy potencjale 1V
vs. NHE. Utlenianie monomeru zwyczajowo prowadzone jest do potencjału znajdującego się
za potencjałem piku. Dzięki temu zwiększa się wydajność elektropolimeryzacji. W tym
przypadku potencjał maksymalny wynosił 1,25V vs. NHE co pokrywa się z pikem utleniania
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CdSe. Zestawienie to dowodzi, że elektroda Au nie jest odpowiednim podłożem do
otrzymywania układów kompozytowych, gdyż podczas utleniania monomeru rozpuszcza
się osadzony CdSe. Podobny przypadek można zaobserwować dla elektrody platynowej.
Potencjał, przy którym rozpoczyna się reakcja utleniania monomeru wynosi ok. 0,9V
a utlenianie podobnie jak wcześniej prowadzone jest aż do 1,25V. Przy potencjale 1V
rozpoczyna się utlenianie CdSe natomiast pik tego procesu występuje przy potencjale 1,2V vs.
NHE. Oba procesy nakładają się podobnie jak w przypadku elektrody Au, dlatego elektroda Pt
nie jest odpowiednim materiałem do osadzania układu kompozytowego CdSe/POMA.
Elektrodą odpowiednią do otrzymywania materiałów kompozytowych jest grafit HOPG.
Zakres utleniania monomeru wynosi od 0,74V do 1,1V vs. NHE, natomiast proces
rozpuszczania CdSe rozpoczyna się przy potencjale 1,26V i osiąga maksimum 1,4V vs. NHE.
Oznacza to, że proces utlenianie monomeru i polimeryzacji nie nakłada się na proces
rozpuszczania CdSe. Na podstawie przedstawionych wyników, wybrano elektrodę HOPG do
dalszych badań nad materiałami kompozytowymi.
Kolejnym etapem badań był dobór odpowiedniego polimeru przewodzącego.
Nawiązując do poprzednich badań z wykorzystaniem polimeru POMA, wybrano dwa związki
homologiczne: PANI i POEA. Na Rys. 69 przedstawiono woltamogramy pierwszych cykli
elektropolimeryzacji polimerów PANI (czerwona linia), POMA (zielona linia) oraz POEA
(fioletowa linia). Woltamogramy zestawiono z woltamogramem z Rys. 65. Na podstawie
przedstawionych zależności można zauważyć, że potencjał utleniania monomeru o-anizydyna
i o-etoksyanilina jest w przybliżeniu taki sam (0,74V vs. NHE), a potencjał maksimum
utleniania dla o-etoksyaniliny występuje przy potencjale 1,05V vs. NHE. Oznacza to, że
zarówno POMA jak i POEA może być z powodzeniem wykorzystana do otrzymania
kompozytu z CdSe na HOPG. W przypadku PANI sytuacja jest odmienna. Potencjał
rozpoczęcia utleniania aniliny wynosi ok. 0,9V vs. NHE. Z racji tego, że potencjał graniczny
nie może przekroczyć 1,25V vs. NHE, ponieważ jest to potencjał, przy którym rozpoczyna się
rozpuszczanie CdSe, utlenianie monomeru nie osiąga maksimum prądowego przy potencjale
1,25V, wydajność polimeryzacji będzie mniejsza niż dla o-anizydyny. Maksimum utleniania
aniliny przypada na potencjał ok. 1,3V, który znajduje się w obszarze rozpuszczania CdSe.
Oznacza to, że podczas elektropolimeryzacji film półprzewodnikowy ulegnie degradacji.
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Rys. 68 (Czarna linia) Woltamperometria elektrody HOPG w 5 mM CdSO4 + 1 mM SeO2 + 0.1M HClO4; Szybkość
polaryzacji 50 mVs-1. Cykl ustalony. (Czerwona linia) Woltamperogram elektrody HOPG w roztworze 0,06M
o-aniliny + 0,1M HClO4. Szybkość 50 mVs-1. Pierwszy cykl. (Zielona linia) Woltamperogram elektrody HOPG
w roztworze 0,06M o-anizydyny + 0,1M HClO4. Szybkość 50 mVs-1. Pierwszy cykl. (Fioletowa linia)
Woltamperogram elektrody HOPG w roztworze 0,06M o-etoksyaniliny + 0,1M HClO4. Szybkość 50 mVs-1.

Na podstawie wyników badań elektrochemicznych dotyczących wyboru optymalnego
polimeru dla CdSe, można wywnioskować, że kryterium potencjałowe spełniają POMA
i POEA, ponieważ potencjał końcowy utleniania monomeru w eksperymencie wynosi 1,1V vs.
NHE. W trakcie utleniania monomeru dla obu przypadków osiągnięto maksimum prądowe.
W przypadku aniliny, nie osiągnięto maksimum prądowego polaryzując elektrodę do
potencjału 1,25V vs. NHE. Brak maksimum ogranicza polimeryzację czego efektem jest
osadzony polimer gorszej jakości.
Spośród obu polimerów POMA i POEA, dalsze badania zostały poprowadzone
z użyciem POMA, ponieważ POEA wykazuje mniejsze przewodnictwo w stosunku do POMA
co jest wynikiem wzrostu łańcucha podstawionego do pierścienia aromatycznego. Nie
wyklucza to jednak zastosowania POEA w dalszych badaniach, jako materiału pokrywającego
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i zabezpieczającego półprzewodnik. Na etapie tej rozprawy, skupiono się tylko na polimerze
POMA.

II.4.5 Układy kompozytowe CdSe/POMA

Istnieją trzy możliwe kombinacje, w których można otrzymać różne kompozyty
CdSe/POMA:
HOPG/CdSe/POMA
W tym układzie na elektrodę najpierw naniesiona jest warstwa CdSe, która potem
pokryta zostaje polimerem (Rys. 69). Na Rys. 70 przedstawiono położenie pasm
energetycznych CdSe i POMA względem siebie. W dalszej części pracy układ będzie
oznaczany jako CdSe/POMA.

Rys. 69 Układ HOPG/CdSe/POMA

Rys. 70 Położenie pasm CdSe i POMA
w układzie HOPG/CdSe/POMA

HOPG/POMA/CdSe
W tym układzie na elektrodę najpierw naniesiona jest warstwa POMA, która potem
pokryta zostaje CdSe (Rys. 71). Na Rys. 72 przedstawiono położenie pasm energetycznych
kompozytu. W dalszej części pracy układ będzie oznaczany jako POMA/CdSe.
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Rys. 71 Układ HOPG/POMA/CdSe
Rys. 72 Położenie pasm CdSe i POMA
w układzie HOPG/POMA/CdSe

HOPG/POMA(CdSe)

W tym układzie elektroda pokryta jest polimerem, w którym znajdują się struktury CdSe
(Rys. 73). Na Rys. 74 przedstawiono propozycję układu poziomów energetycznych CdSe
i POMA w układzie POMA(CdSe). W dalszej części pracy układ będzie oznaczany jako
POMA(CdSe)

Rys. 73 Układ HOPG/POMA(CdSe)

Rys. 74 Położenie pasm CdSe i POMA
w układzie HOPG/POMA(CdSe)
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II.4.6 Elektrochemiczne otrzymywanie CdSe/POMA
Układ CdSe/POMA otrzymano z wykorzystaniem techniki woltamperometrii
cyklicznej.
W pierwszym etapie na elektrodę HOPG naniesiono CdSe. Na Rys. 75 przedstawiono

A1

C1
C2

Rys. 75 Woltamperogram elektrody HOPG w 5mM CdSO4 + 1mM SeO2 + 0,1M HClO4.
Szybkość 25 mVs-1.

woltamperogramy osadzania CdSe (szczegóły eksperymentu w opisie pod rysunkiem).
Osadzanie CdSe było prowadzone w zakresie potencjałów od 0,2V do -0,85V vs. NHE.
Osadzanie rozpoczęto przy potencjale 0,2V i polaryzowano w kierunku katodowym.
Maksymalna ilość cykli osadzania wynosiła 20. W pierwszym cyklu osadzania (Rys. 75 czarna
linia) pojawiają się 2 sygnały katodowe. Pik C1 przy potencjale ok -0.35V vs. NHE odnosi się
do osadzania selenu. Sygnał C2 związany jest z osadzaniem CdSe znajduje się przy potencjale
ok. -0,6V vs. NHE. Polaryzując elektrodę w kierunku katodowym od sygnału C2 do potencjału
końcowego następuje wpierw spadek prądu katodowego aż do potencjału -0,75V vs. NHE po
czy rośnie. W tym obszarze następuje osadzanie nadmiarowego kadmu, który częściowo wiąże
się z osadzonym wcześniej selenem. Po odwróceniu polaryzacji w stronę anodową, kadm
rozpuszcza się co uwidacznia się na woltamperogramie jako pik A1, którego maksimum
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znajduje się przy potencjale -0,38V vs. NHE. W następnych cyklach osadzania pik C1 zanika
co może być związane z przesunięciem nadpotencjałów osadzania Se w stronę katodową. Cykl
20 jest przebiegiem ustalonym.
Po wymianie roztworu na 0,06M o-anizydyny + 0,1MHClO4, półprzewodnik pokryto
warstwą POMA.

Rys. 76 Woltamperogram elektrody HOPG/CdSe w roztworze 0,06M o-metoksyaniliny + 0,1M HClO4
po 1,5,10,20 cyklu. Szybkość 50 mVs-1

Na Rys. 76 przedstawiono cykle nanoszenia POMA na CdSe. Elektropolimeryzację
prowadzono w zakresie potencjałów od 0,05V do 1,1V s. NHE. Granica anodowa została
zwężona z 1,25V vs. NHE gdzie zaczyna się proces rozpuszczania CdSe do 1,1V vs. NHE,
ponieważ polaryzowanie elektrody anadowo daleko poza pikiem utleniania monomeru może
doprowadzić do degradacji POMA. Maksymalna liczba cykli osadzania POMA wyniosła 20.
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Na

podstawie

przedstawionej

procedury

osadzania

składowych

kompozytu

CdSe/POMA otrzymano układy kompozytowe różniące się liczbą cykli nanoszenia
poszczególnych warstw. Wybrane kompozyty zestawiono w Tabeli 16.
Tabela 16. Zestawienie kompozytów CdSe/POMA

Nazwa kompozytu Opis
CdSe/POMA
1c/1c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 1 cyklu CV i POMA po 1 cyklu CV

1c/5c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 1 cyklu CV i POMA po 5 cyklach CV

1c/10c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 1 cyklu CV i POMA po 10 cyklach CV

1c/20c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 1 cyklu CV i POMA po 20 cyklach CV

5c/1c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 5 cyklach CV i POMA po 1 cyklu CV

5c/5c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 5 cyklach CV i POMA po 5 cyklach CV

5c/10c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 5 cyklach CV i POMA po 10 cyklach CV

5c/20c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 5 cyklach CV i POMA po 20 cyklach CV

10c/1c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 10 cyklach CV i POMA po 1 cyklu CV

10c/5c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 10 cyklach CV i POMA po 5 cyklach CV

10c/10c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 10 cyklach CV i POMA po 10 cyklach CV

10c/20c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 10 cyklach CV i POMA po 20 cyklach CV

20c/1c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 20 cyklach CV i POMA po 1 cyklu CV

20c/5c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 20 cyklach CV i POMA po 5 cyklach CV

20c/10c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 20 cyklach CV i POMA po 10 cyklach CV

20c/20c

Kompozyt z naniesionym CdSe po 20 cyklach CV i POMA po 20 cyklach CV

Poszczególne próbki kompozytów zostaną omówione szerzej podczas analizy
fotoaktywności kompozytów.
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II.4.6.1 Badania in situ otrzymywania CdSe/POMA

W badaniach nad otrzymywaniem kompozytu CdSe/POMA wykorzystano technikę
mikroskopową TM-AFM do badań in-situ. Poniżej zestawiono zdjęcia wykonane techniką
TM-AFM sprzężoną z techniką CV. Celem badań mikroskopowym in situ podczas nanoszenia
CdSe i POMA było przedstawienie zmian w morfologii powierzchni elektrody w trakcie

B

A

Rys. 77 (A) Powierzchnia elektrody HOPG w roztworze 0,1M HClO4 podczas polaryzacji elektrody
(B) Woltamperogram HOPG wykonany w warunkach insitu, w roztworze 0,1M HClO4.
Szybkość polaryzacji 25mVs-1

elektrochemicznego otrzymywania kompozytów różniących się ilością cykli nanoszenia
(Tabela 16). Na Rys. 77 przedstawiono powierzchnię elektrody HOPG w roztworze 0,1M
HClO4. W tym miejscu należy podkreślić zaletę elektrody HOPG w badaniach AFM. Materiał
cechuje dobre przewodnictwo co zostało wykazane wcześniej oraz płaska powierzchnia
z charakterystycznymi uskokami i tarasami grafenowymi. Pozwala to na proste
zidetyfikowanie materiału osadzonego na tej elektrodzie. Powierzchnia elektrody, która była
polaryzowana w zakresie 0,25V – 0,75V vs. NHE nie zmieniała swojej struktury. Po
wykonanych wstępnych badaniach dotyczących morfologii powierzchni elektrody HOPG
wymieniono roztwór na 5mM CdSO4 + 1mM SeO2 + 0,1M HClO4 tak by elektroda nie miała
kontaktu z powietrzem. Na Rys. 78 przedstawiono zdjęcia AFM powierzchni HOPG po 1, 5,
10, 20 cyklach nanoszenia CdSe. Już po pierwszym cyklu nanoszenia CdSe (Rys. 78A) można
zaobserwować, że powierzchnia elektrody HOPG jest częściowo pokryta drobnoziarnistymi
strukturami CdSe. Wielkość ziaren zawiera się w przedziale od 100 do 200 nm. Po 5 cyklu
nanoszenia (Rys. 78B)
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A

B

C

D
Rys. 78

Zdjęcia AFM powierzchni elektrody HOPG z osadem CdSe po: (A) 1 cyklu; (B) 5 cyklu; (C) 10
cyklu; (D) 20 cyklu. Woltamogramy kolejnych cykli odnoszą się do przedstawionych zdjęć AFM
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A

B

C

D
Rys. 79

Zdjęcia AFM powierzchni elektrody HOPG/CdSe podczas nanoszenia POMA po: (A) 1
cyklu; (B) 5 cyklu; (C) 10 cyklu; (D) 20 cyklu. Woltamogramy kolejnych cykli odnoszą się do
zdjęć AFM
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osad CdSe zrobił się zwarty. Niemal całkowicie zniknęła ziarnistość osadu CdSe. Nadal
występuje obszar (prawa górna część zdjęcia z Rys. 78 B), który nie jest pokryty
półprzewodnikiem. Na powierzchni osadu pojawiają się punktowe struktury przypominające
kształtem łuski. Po 10 cyklu (Rys. 78C) nanoszenia obszar, na którym nie osadził się
półprzewodnik zaczyna pokrywać się CdSe. Zaobserwowano wzrost struktur łuskowych na
powierzchni jednorodnego CdSe. Po 20 cyklu (Rys. 78D) nanoszenia obszar nieprzykryty CdSe
zmniejszył się w stosunku do poprzednich obszarów z poprzednich zdjęć. Ilość struktur
łuskowych nie zwiększyła się. Po nanoszeniu CdSe zmieniono roztwór na 0,06M o-anizydyny
+ 0,1M HClO4 i rozpoczęto polaryzowanie elektrody w zakresie opisanym w podrozdziale
II.4.6. Po 1 cyklu nanoszenia POMA (Rys. 79A) morfologia powierzchni zmieniła się
całkowicie. Dominującymi strukturami są łuskowate ziarna o wymiarach ok. 200 nm. Podczas
kolejnych cykli nanoszenia struktury zaczynają się zlewać w całość, a także pokrywać
się gładkim filmem polimerowym. Na podstawie badań in situ można zaobserwować zmiany
zachodzące na morfologii powierzchni. Pomimo tego, że CdSe nie pokryło całkowicie HOPG
nawet po 20 cyklach, polimer przykrywa całkowicie powierzchnię zarówno półprzewodnika
jak HOPG tworząc w miarę zwartą i zamkniętą strukturę, która w przypadku tworzenia
kompozytu jest pożądana ze względu na swoje właściwości ochronne.
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II.4.7 Elektrochemiczne otrzymywanie POMA/CdSe
Kompozyt POMA/CdSe otrzymywany był w dwóch etapach elektrochemicznych.
W pierwszym etapie osadzano na powierzchni HOPG polimer POMA (Rys. 80).

Rys. 80 Woltamperogram elektrody HOPG w roztworze 0,06M o-metoksyaniliny + 0,1M HClO4 po 1,5,10,20
cyklu. Szybkość 50 mVs-1

Maksymalna liczba cykli przy otrzymywaniu warstwy polimerowej wynosiła 20.
Woltamperogramy kolejnych cykli nie różnią się kształtem od tych prezentujących osadzanie
POMA w kompozycie CdSe/POMA (Rys. 76). Prąd piku utleniania monomeru (1 cykl)
w przypadku osadzania POMA bezpośrednio na HOPG jest niemal dwa razy większy od prądu
piku utleniania dla POMA osadzanej na HOPG/CdSe. Podobnie jest z pozostałymi pikami
utleniania/redukcji polimeru. Położenie pików nie ulega zmianie. Zaobserwowany wzrost
prądowy jest najprawdopodobniej spowodowany bezpośrednim osadzaniem POMA na HOPG,
które ma lepsze przewodnictwo w stosunku do CdSe. Dodatkowym czynnikiem obniżającym
prąd jest ograniczony transport ładunku na granicy styku HOPG/CdSe.
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A1

C2
C1

Rys. 81 Woltamperogram elektrody HOPG/POMA w 5mM CdSO4 + 1mM SeO2 +
0,1M HClO4. Szybkość 25 mVs-1.

Po 20 cyklach nanoszenia POMA na HOPG wymieniono roztwór na kąpiel do osadzania
CdSe (Rys. 81). Woltamperogramy osadzania CdSe na HOPG i na HOPG/POMA różnią się
od siebie znacząco. W pierwszym cyklu nanoszenia CdSe na HOPG/POMA ujawnia się
nietypowe zachowanie elektrody. Sygnał C1, który pojawia się przy potencjale 0,05V vs. NHE
związany jest z redukcją polimeru do formy zredukowanej. Następnie zaobserwowano spadek
prądu katodowego przy polaryzacji w stronę ujemnych potencjałów aż do potencjału -0,75V s.
NHE po czym prąd redukcyjny nieznacznie wzrasta. Przy polaryzacji w stronę anodową od
potencjału -0,85V vs. NHE zaobserwowano gwałtowny wzrost prądu katodowego formującego
pik C2 przy potencjale ok. -0,65V vs. NHE.

Histereza prądowa może wynikać,

z tego, że w pierwszym półcyklu katodowym został naniesiony osad, którego obecność
obniżyła barierę energetyczną nukleacji i tym samym nastąpiło gwałtowne osadzanie CdSe, Cd
oraz Se. W następnych cyklach prąd piku C2 zmniejszał się co oznacza, że proces osadzania
jest ograniczony. W kolejnych cyklach nanoszenia można zaobserwować sygnał anodowy A2,
przy potencjale -0,44V vs. NHE, którego prąd z każdym kolejnym cyklem wzrasta, a potencjał
przesuwa się nieznacznie w stronę anodową. Po 20 cyklu potencjał piku wynosi -0,42V vs.
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NHE. Ograniczone osadzanie może być wynikiem faktu, że POMA w obszarze katodowym jest
nieprzewodząca.
Ze względu na fakt małej fotoaktywności próbek POMA/CdSe (co zostanie
przedstawione w następnych rozdziałach pracy), skupiono się na otrzymaniu dwóch skrajnych
próbek POMA/CdSe (Tabela 17)
Tabela 17. Zestawienie kompozytów POMA/CdSe

Nazwa kompozytu Opis
POMA/CdSe
1c/1c

Kompozyt z naniesionym POMA po 1 cyklu CV i CdSe po 1 cyklu CV

20c/20c

Kompozyt z naniesionym POMA po 20 cyklach CV i CdSe po 20 cyklach CV
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II.4.7.1 Badania in situ otrzymywania POMA/CdSe
Na Rys. 82 i Rys. 83 przedstawiono zmianę morfologii powierzchni elektrody HOPG po
naniesieniu odpowiednio POMA i CdSe. Podobnie jak w poprzednim przypadku zdjęcia
zostały wykonane po 1, 5, 10 i 20 cyklu osadzania poszczególnych warstw. Na Rys. 82A po
pierwszym cyklu nanoszenia POMA na powierzchni pojawiają się struktury okrągłe lub
w formie zdeformowanego pierścienia. Obecność tarasów i uskoków grafitu wskazuje, że po
pierwszym cyklu albo powierzchnia została przykryta cienkim filmem POMA lub tylko
wytworzyły się struktury ziarniste. Wielkość struktur zawiera się w przedziale od 200 nm do
400 nm. W niektórych miejscach można zaobserwować łączenie się cząstek w podłużne
struktury lub większe wyspy. Nie zaobserwowano miejsc na powierzchni elektrody, w których
polimer osadzałby się bardziej np. na tarasach grafitowych. W 5 cyklu nanoszenia wszystkie
struktury, przypominające zdeformowany pierścień zostały zamknięte. Zaobserwowano zanik
tarasów grafitowych co świadczy o wzroście filmu polimerowego. W wyniku wzrostu filmu
zniknęła część cząstek osadzonych na powierzchni co może świadczyć, że zostały one
wchłonięte przez wzrastający film. Pozostałe ziarna mają wymiar od 300nm do 450 nm. Po 10
cyklu nanoszenia liczba struktur na filmie polimerowym zaczyna się zwiększać. Wszystkie
ziarna są zamknięte a ich wielkość zawiera się w przedziale od 90 nm do 500 nm. Po 20 cyklu
zanikają ziarna ziarna o wielkości do 160 nm. Pozostają ziarna o wielkości od 160 nm do 500
nm. Na podstawie badań in situ zaobserwowano, że pierwszym etapem osadzania POMA jest
pojawienie się wysp POMA o nieregularnym kształcie, które stopniowo przekształcają się
w film na powierzchni którego wzrastają zamknięte ziarniste struktury.
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A

B

C

D
Rys. 82 Zdjęcia AFM powierzchni elektrody HOPG podczas nanoszenia POMA po: (A) 1 cyklu; (B) 5
cyklu; (C) 10 cyklu; (D) 20 cyklu. Woltamogramy kolejnych cykli odnoszą się do zdjęć AFM
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B

C

D
Rys. 83 Zdjęcia AFM powierzchni elektrody HOPG/POMA z osadem CdSe po: (A) 1 cyklu; (B) 5
cyklu; (C) 10 cyklu; (D) 20 cyklu. Woltamogramy kolejnych cykli odnoszą się do zdjęć AFM
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II.4.8 Elektrochemiczne otrzymywanie POMA(CdSe)
Układ POMA(CdSe), czyli cząsteczki CdSe zamknięte wewnątrz struktury polimerowej
otrzymano z wykorzystaniem techniki woltamperometrii cyklicznej. W przeciwieństwie do
poprzednich kompozytów, otrzymywanie POMA(CdSe) jest procesem jednoetapowym
a kompozyt otrzymywany jest z połączonego roztworu wyjściowego 5mM CdSO4 + 1mM SeO2
+ 0,06M o-anizydyna + 0,1M HClO4
Na Rys. 84 przedstawiono woltamperogramy osadzania POMA(CdSe) (szczegóły
eksperymentu w opisie pod rysunkiem).

A1
A2

Rys. 84 Woltamperogram elektrody HOPG w 5mM CdSO4 + 1mM SeO2 + 0,06M o-anizydyna +
0,1M HClO4. Szybkość 50 mVs-1.

Początkowo (1 cykl) elektroda była polaryzowana od potencjału 0,2V vs. NHE
w kierunku katodowym, by wstępnie nanieść warstwę kryształów CdSe po czym polaryzowano
elektrodę w kierunku anodowym aż do potencjału 1,1V vs. NHE i tym samym rozpoczęto
proces elektropolimeryzacji. Porównując ze sobą kolejne cykle można zaobserwować zmiany
w obszarze katodowym, gdzie osadzany jest CdSe. Prąd piku anodowego A1 powiązany
z rozpuszczaniem nadmiarowego kadmu spada z wartości 2 mAcm-2 (1 cykl) do 0,25mAcm-2
145

(5 cykl). Związane jest to ze zmianą powierzchni elektrody czyli pokryciem jej filmem POMA.
Przesunięcie potencjałów w kierunku katodowym piku A1 świadczy prawdopodobnie również
o zmianie morfologii powierzchni. W 10 cyklu sygnał A1 wzrosta natomiast w 20 cyklu można
zaobserwować całkowity zanik tego sygnału. W 5 cyklu w obszarze osadzania CdSe można
zaobserwować zmiany w przebiegu prądowym podobnym do przedstawionego na Rys. 81.
W obszarze anodowym, gdzie przebiega elektropolimeryzacja można zaobserwować sygnał A2
związany z utlenianiem monomeru, którego wartość prądu nie przekracza 0,75 mAcm-2 i jest
zbliżona do wartości prądu utleniania jak w przypadku nanoszenia POMA na HOPG/CdSe
(Rys. 76). Po 20 cyklu woltamperometrycznym w obszarze katodowym zaobserwowano
całkowity zanik pików związanych z osadzaniem CdSe, co może świadczyć o zatrzymaniu
procesu osadzania półprzewodnika. Zaobserwowano również w obszarze anodowym
przesunięcie potencjałów pików utleniania form POMA co może być związane z obecnością
półprzewodnika wewnątrz filmu i zwiększając energię transportu ładunku.
Na podstawie przedstawionej procedury osadzania kompozytu POMA(CdSe)
otrzymano układy kompozytowe różniące się liczby cykli nanoszenia. Wybrane kompozyty
zestawiono w Tabeli 18.

Tabela 18 Zestawienie kompozytów CdSe/POMA

Nazwa kompozytu Opis
CdSe/POMA
1c

Kompozyt z naniesionym POMA(CdSe) po 1 cyklu CV

5c

Kompozyt z naniesionym POMA(CdSe) po 5 cyklu CV

10c

Kompozyt z naniesionym POMA(CdSe) po 10 cyklu CV

20c

Kompozyt z naniesionym POMA(CdSe) po 20 cyklu CV
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II.4.8.1 Badania in situ otrzymywania POMA(CdSe)
W badaniach in situ nad osadzaniem POMA(CdSe) rozpoczęto polaryzację elektrody
w stronę katodową od potencjału 0,2V vs. NHE do potencjału granicznego -0,75V vs. NHE
(Rys. 85). Po osiągnięciu potencjału granicznego zmieniono kierunek polaryzacji w stronę
anodową i polaryzowano elektrodę aż do potencjału początkowego 0,2V vs. NHE. W trakcie
wykonywania pierwszego zdjęcia do elektrody był przyłożony potencjał 0,2V (Rys. 85A). Na
obrazie mikroskopowym można zaobserwować kryształy CdSe, tworzące skupiska krystaliczne
lub luźno związane struktury liniowe o różnych długościach. Pojedyncze kryształy występują
w małej ilości. Po wykonaniu zdjęć rozpoczęto polaryzację elektrody w kierunku anodowym
od 0,2V do 1,1V vs. NHE po czym odwrócono polaryzację i powrócono do potencjału 0,2V.
Przytrzymując potencjał wykonano zdjęcia AFM powierzchni elektrody (Rys. 85B). Na zdjęciu
można zaobserwować powierzchnię pokrytą okrągłymi strukturami. W niektórych miejscach
następuje agregacja strutur. Na tym etapie nie da się rozróżnić, które cząsteczki są polimerowe,
a które półprzewodnikowe. Następne zdjęcia po pełnym cyklowaniu w zakresie -0,75V – 1,1V
vs. NHE. Po 5 cyklu (Rys. 86A) syntezy powierzchnia wyraźnie pokryta jest filmem na
powierzchni, zaczynają się też pojawiać drobne łuskowate struktury [126]. Gdzieniegdzie
występują wysokie skupiska kryształów (jasne pola na Rys. 86A), a w lewym dolnym rogu
zdjęcia można zaobserwować kryształ tworzący piramidę. Po 10 cyklu nanoszenia (Rys. 86B)
w górnej części zdjęcia można zaobserwować gwałtowny przyrost filmu kompozytowego.
Struktury łuskowe zaczynają się zlewać ze sobą tworząc wyspy. Po 20 cyklu osadzanie
POMA(CdSe) (Rys. 86C) obserwujemy niemal gładki i jednorodny film. Ostatnie zdjęcie
w stosunku do pozostałych znacząco odstaje, co może być dowodem na to, że jedyną substancją,
która się osadza jest polimer przewodzący. Daje to tym samym odpowiedź, czemu zanikają
sygnały pochodzące od osadzania CdSe na woltamperogramie z Rys. 86C przy zachowaniu
pików polimerowych. Przyczyną, dlaczego osadza się w ostatnich cyklach wyłącznie polimer
może być brak kontaktu omowego polimeru z CdSe, co powoduje, że ten ostatni nie osadza się.
Stałą proporcję CdSe i Se potwierdziły badania ramanowskie (Rys. 96). Gdzie stosunek CdSe
do Se jest stały. Brak nadtonów w CdSe w widmie sugeruje, że struktura półprzewodnika jest
amorficzna i rozproszona. Odnosząc się również do położenia pasm (Rys. 73), zamknięty CdSe
wewnątrz

struktury

POMA

tworzy

heterozłącze,

w półprzewodniku i tym samym prowadzi do rozkładu.
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które

sprzyja

kumulacji

dziur

(B)POMA
(A)CdSe

B

A

Rys. 85 Zdjęcia AFM powierzchni elektrody HOPG z osadem (A) CdSe po 1 cyklu nanoszenia;(B)CdSe z POMA po
1 cyklu nanoszenia.

148

A

B

C

Rys. 86 Zdjęcia AFM powierzchni elektrody HOPG w trakcie nanoszenia POMA(CdSe) po: (A) 5 cyklu; (B) 10
cyklu; (C) 20 cyklu; Woltamogramy kolejnych cykli odnoszą się do zdjęć AFM
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Na

podstawie

kompozytowych

oraz

wstępnych
badań

badań

elektrochemicznych,

mikroskopowych

in-situ

osadzania

materiałów

przedstawiono

odpowiedź

elektrochemiczną każdego układu na niemal każdym etapie syntezy poszczególnych warstw
oraz zmiany powierzchni elektrody w trakcie nanoszenia półprzewodnika i polimeru.
W przypadku układu CdSe/POMA od samego początku można zaobserwować konsekwentny
wzrost osadu CdSe, pokrywającego powierzchnię elektrody, który przyjmuje postać „łusek”.
Sygnały elektrochemiczne są wyraźnie wykształcone, ukazujące sygnały osadzania CdSe, Se
i Cd [54] oraz rozpuszczania nadmiarowego kadmu. Osadzania POMA przebiegało bez
rozpuszczania osadzonego wcześniej CdSe, co jest przedstawione na wykresach
woltamperometrycznych, oraz na zdjęciach mikroskopowych, gdzie można zaobserwować jak
CdSe pokrywa się filmem. Sygnały elektrochemiczne wykształcone są prawidłowo dla POMA
co sugeruje, że oligomer osadza się, oraz ulega reakcjom utlenienia i redukcji.
W przypadku układu POMA/CdSe odpowiedź elektrochemiczna POMA, była właściwa
dla osadzania oligomeru. Osadzanie CdSe na powierzchni POMA przebiegało w odmienny
sposób. Krzywa woltamperometryczna różniła się znacząco w porównaniu do tej, gdzie
osadzano CdSe bezpośrednio na HOPG. Wielokrotnie niższe prądy pików zarówno osadzania
CdSe jak i rozpuszczania nadmiarowego kadmu sugerują, że osadu CdSe jest niewiele.
Ostatni materiał kompozytowy POMA(CdSe) pokazuje bardzo interesujące zachowanie
elektrochemiczne. W trakcie pierwszego cyklowania (rozpoczynając od polaryzacji w stronę
katodową), krzywa woltamperometryczna (Rys. 84) ujawnia podobieństwa do obu krzywych
z Rys. 75 i Rys. 76 natomiast kolejne cykle przedstawiają nagłą zmianę obszarze katodowego
osadzania CdSe, przy czym obszar powiązany z odpowiedzią elektrochemiczną osadzanego
oligomeru nie ulegają zmianie. Obszar osadzania CdSe w drugim cyklu oraz kolejnych zaczyna
przypominać krzywe CV z Rys. 81. Dodatkowo sygnał A1 ulega drastycznemu obniżeniu, co
związane jest z faktem pokrycia cienkiej warstwy półprzewodnika polimerem, który w swojej
formie zredukowanej zachowuje się jako warstwa izolująca, co dobitnie pokazuje morfologia
powierzchni wykonana w badania in-situ.
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II.4.9 Spektroskopia Ramana otrzymanych układów kompozytowych
Badania spektroskopowe posłużyły do potwierdzenie obecności w próbce POMA
i CdSe oraz innych produktów elektroosadzania takich jak Cd czy Se. Na Rys. 87
przedstawiono widmo czystego grafitu HOPG, który był wykorzystywany w badaniach
elektrochemicznych.

Rys. 87 Widmo ramanowskie grafitu HOPG. Źródło 633 nm.

Widmo zawiera jedno pasmo przy 1583,6cm-1 i jest nazywane pasmem G (G Band)
[127]. Sygnał ten jest wynikiem drgania rozciągającego wiązania C-C w strukturze grafenowej
należącej do grupy symetrii E2g (Rys. 88). Pasmo G jest charakterystyczne dla wszystkich
związków zawierający atomy węgla o hybrydyzacji sp2.

Rys. 88 Rozciąganie C-C w strukturze grafitu o symetrii E2g
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Często pasmu G potrafi towarzyszyć pasmo D przy 1620 cm-1. Pasmo to pojawia się,
kiedy w strukturze grafitu znajdują się zanieczyszczenia lub powierzchnia jest naładowana.
Powodem dlaczego ujawnia się wspomniany sygnał jest wpływ drgań pochodzących od
zanieczyszczeń na drgania fononowe grafenu. Brak pasma D w wykonanym widmie potwierdza
wysoką czystość pirolitycznego grafitu HOPG.
Do badań spektroskopowych wykonano widma następujących związków wzorcowych:
•

Proszek selenu czarnego

•

Selen metaliczny

•

Proszku CdSe

•

Elektrochemicznie otrzymana POMA na HOPG

Na Rys. 89 przedstawiono widmo selenu czarnego i selenu metalicznego. Obie odmiany
posiadają charakterystyczne wspólne pasmo przy ok. 235cm-1 związane z drganiem struktury
łańcuchowej selenu [128]. Szerokie pasmo ok 1200-1700 cm-1 w selenie metalicznym związane
jest z zanieczyszczeniem struktury selenu.

Rys. 89 Widmo Ramana selenu czarnego (czarna linii) i selenu metalicznego (czerwona
linia). Źródło 633 nm.

Widmo czystego CdSe w postaci proszkowej przedstawiono na Rys. 90.
Charakterystycznym pasmem dla selenku kadmu jest pik przy 202 cm-1 związany z podłużnym
optycznym (LO) drganiem fononowym kryształu [54]. Towarzyszy my sygnał o niemal
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dwukrotnie większej wartości (402 cm-1) liczby falowej, który jest interpretowany jako nadton
(2LO) [129]. W strukturach krystalicznych o wysokim stopniu uporządkowania można
zaobserwować kolejne nadtony np. 3LO[129].

Rys. 90 Widmo Ramana proszku czystego selenku kadmu. Źródło 633 nm.

Najbardziej złożonym widmem Ramana jest jest poli-o-anizydyny. Rys. 91 przedstawia
widmo POMA naniesionej elektrochemicznie po 20 cyklach wg. procedury opisanej w tej pracy.
W tabeli 19 zestawiono sygnały charakterystyczne dla POMA.
Tabela 19 Liczby falowe pasm ramanowski POMA i ich interpretacja
Nazwa

Liczba

Interpretacja

piku

falowa cm-1

A

576

Deformacja pierścienia bezenowego [130-132]

B

741

Uginanie pierścienia [130-132]

C

1132

Drgania C-H zginające [133]

D

1225

Drgania C-N rozciągające [133,134]

E

1357

Drganie CN+ rozciągające [132,134]

F

1467

Drgania C-C w pierścieniu, C=N rozciągające, C-H zginające [132-134]

G

1517

Drgania N-H zginające [132]

H

1580-1595

Drgania C-C w formie chinonowej (Sygnał nakłada się na pasmo G grafitu)
[127,132-134]
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Rys. 90 Widmo Ramana POMA na HOPG (Po 20 cyklach elektrochemicznego
nanoszenia). Źródło 633 nm.

Przedstawione widma są zgodne z danymi literaturowymi i posłużyły do interpretacji widm
układów kompozytowych CdSe-POMA.

II.4.9.1 Spektroskopia Ramana układu CdSe/POMA
Dla otrzymanych próbek (Tabela 16) wykonano widma ramanowskie. Na Rys. 91
przedstawiono widma dla próbek otrzymanych po 1 cyklu nanoszenia CdSe i po 1 cyklu (A), 5
cyklach (B), 10 cyklach (C), 20 cyklach (D) nanoszenia POMA. Na wszystkich widmach
pojawia się pik przy ok 250 cm-1. Pasmo to jest odpowiedzią selenu osadzonego na powierzchni
HOPG. Nie zidentyfikowano na żadnym widmie pasma przy ok. 200 cm-1 co dowodzi, że po
1 cyklu woltamperometrycznym nie osadza się CdSe. Może to sugerować, że na wczesnym
etapie syntezy CdSe osadza się wstępna warstwa selenu [54, 128-129]. Sygnał widma próbek
zawierających polimer po 1 cyklu i po 5 cyklu w obszarze 1000 – 1800 cm-1 podnosi się
tworząc szerokie i rozmyte pasmo ze słabo wykształconymi sygnałami przy 1350 cm-1
pochodzących od drgań rozciągających CN+ POMA. Rozmyte pasmo z lekko zarysowanymi
sygnałami świadczy o obecności cienkiego filmu oligomerowego. Dla próbek zawierających
POMA po 10 cyklach i 20 cyklach w widmach Ramana wykształcają się wyraźne sygnały
potwierdzające obecność polimeru przewodzącego (Tabela 19). Wyraźne sygnały polimerowe
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mogą świadczyć o obecności grubej warstwy filmu, ponieważ więcej drgających wiązań wnosi
swój wkład do widma ramanowskiego. Wyraźny pik przy ok 1580 cm-1, który występuje we
wszystkich widmach z Rys. 91 to pasmo G pochodzące od podłoża grafitowego.

A

B

C

D

Rys. 91 Widmo Ramana CdSe/POMA na HOPG: (A) 1c/1c; (B) 1c/5c; (C) 1c/10c; (D) 1c/20c.
Źródło 633 nm.

Na Rys. 92 przedstawiono widma dla próbek otrzymanych po 5 cyklu nanoszenia CdSe
i po 1 cyklu (A), 5 cyklach (B), 10 cyklach (C), 20 cyklach (D) nanoszenia POMA. Podobnie
jak poprzednio na wszystkich widmach widać wyraźny sygnał przy ok 250 cm-1 pochodzący
od selenu. Przy ok 200 cm-1 pojawia się słaby pik, który częściowo nakłada się na sygnał
selenowy. Na Rys. 92 D sygnał najprawdopodobniej nałożył się na sygnał selenowy.
W porównaniu do Rys. 91 pasmo selenowe jest znacznie poszerzone. Po 1 cyklu nanoszenia
POMA nie zidentyfikowano szerokiego pasma w obszarze 1000 – 1800 cm-1 pochodzącego od
polimeru. Na widmie wykonanego dla próbki 1c/5c (Rys. 92B) nie zaobserwowano również
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szerokiego pasma, natomiast zaobserwowano grupę pików w zakresie 1100 – 1400 cm-1
pochodzących od osadzonego polimeru. Na widmach otrzymanych próbek z polimerem
osadzonym po 10c i 20c (Rys. 92 C, D) sygnały polimerowe podobnie jak poprzednio są dobrze
wykształcone. Widoczne jest również pasmo G grafitu przy 1580 cm-1. Po 5 cyklach nanoszenia
półprzewodnika dominującym osadem jest selen jednak w przeciwieństwie do poprzednich
próbek z półprzewodnikiem osadzonym po 1 cyklu woltamperometrycznym pojawia się CdSe.

A

B

C

D

Rys. 92 Widmo Ramana CdSe/POMA na HOPG: (A) 5c/1c; (B) 5c/5c; (C) 5c/10c; (D) 5c/20c.
Źródło 633 nm.

Oznacza to, że osad otrzymany w pierwszym etapie po 5 cyklach zawiera CdSe i Se, przy czym
ten ostatni jest dominujący.
Na Rys. 93 przedstawiono widma dla próbek otrzymanych po 10 cyklu nanoszenia CdSe
i po 1 cyklu (A), 5 cyklach (B), 10 cyklach (C), 20 cyklach (D) nanoszenia POMA.
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B

C

D

Rys. 93 Widmo Ramana CdSe/POMA na HOPG: (A) 10c/1c; (B) 10c/5c; (C) 10c/10c; (D)
10c/20c. Źródło 633 nm.

Na wszystkich widmach pojawia się sygnał przy ok. 205 cm-1, pochodzącym od drgań
fononowych LO w CdSe oraz nadtony przy ok. 410 cm-1 (2LO) i 620 cm-1 (3LO). Warstwa
polimerowa otrzymana po 1 cyklu i 5 cyklach nanoszenie w widmie Ramana ujawnia się jako
poszerzone pasmo od 600 do 1800 cm-1 (Rys. 93A, B).

Widmo próbki 10c/10c zawiera

poszerzone pasmo, na którym pojawiają się piki polimerowe. Na widmie próbki 10c/20c widać
wyraźnie wykształcone sygnały POMA. Pasmo G grafitu przy 1580 cm-1 jest widoczne jednak
słabsze w porównaniu z poprzednimi widmami co wynika z faktu, grubości osadu
półprzewodnika.
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A

B

C

D

Rys. 94 Widmo Ramana CdSe/POMA na HOPG: (A) 20c/1c; (B) 20c/5c; (C) 20c/10c; (D)
20c/20c. Źródło 633 nm.

Na Rys. 94 przedstawiono widma dla próbek otrzymanych po 20 cyklu nanoszenia CdSe
i po 1 cyklu (A), 5 cyklach (B), 10 cyklach (C), 20 cyklach (D) nanoszenia POMA. W tym
przypadku widać wyraźne piki pochodzące od CdSe. Sygnały polimerowe w porównaniu do
poprzednich widm nie wykształcają się całkowicie nawet po 10 i 20 cyklach nanoszenia POMA.
Sygnał pochodzący od grafitu również jest niewidoczny lub słabo widoczny (Rys. 94A).
Na podstawie przedstawionych widm po 1 cyklu nanoszenia półprzewodnika osadza się
jedynie selen co oznacza, że próbki 1c/1c, 1c/5c, 1c/10c, 1c/20c (Rys. 91, Tabela 16) nie
zawiera w ogóle CdSe. W przypadku próbek 5c/1c, 5c/5c, 5c/10c, 5c/20c (Rys. 92, Tabela 16)
nadal dominującym związkiem jest osadzony selen jednak, współistnieje on z CdSe. Próbki
10c/1c, 10c/5c, 10c/10c, 10c/20c, 20c/1c, 20c/5c, 20c/10c, 20c/20c (Rys. 93-94, Tabela 16)
zawierają CdSe z nieznaczną ilością Se. Oznacza to, że w pierwszych cyklach osadza się selen,
który może w dalszych cyklach wiązać się z osadzanym elektrochemicznie kadmem. Obecność
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selenu może obniżać nadpotencjał osadzania CdSe co może być wytłumaczeniem pojawienia
się CdSe dopiero po 10 cyklach nanoszenia. Sygnały pochodzące od POMA pojawiają się we
wszystkich próbkach albo jako dobrze wykształcone piki lub jako poszerzone pasmo.

II.4.9.2 Spektroskopia Ramana układu POMA/CdSe
Widma Ramana układu POMA/CdSe wykonano dla dwóch krańcowych układów
1c/1c i 20c/20c (Tabela 17).

A

B

Rys. 95 Widmo Ramana POMA/CdSe na HOPG: (A) 1c/1c; (B) 20c/20c. Źródło 633 nm.

Oba widma nie zawierają pików pochodzących od Se i Cdse co może świadczyć o tym, że
żaden półprzewodnik nie osadził się na powierzchni POMA lub oderwał się od powierzchni
polimeru. Sygnał pochodzący od POMA w przypadku 1c/1c (Rys. 95A) jest szerokim pasmem
ze słabo wykształconymi pikami w przedziale 1000 – 1900 cm-1. Widmo próbki 20c/20c
zawiera bardzo dobrze wykształcone sygnały POMA w całym zakresie spektrum (Rys. 95B).
Oba widma zawierają sygnał pochodzący od grafitu (1580 cm-1). Widma skrajnych przypadków
kompozytu POMA/CdSe ujawniły, że ten rodzaj kompozytu w ogóle nie zawiera
półprzewodnika na powierzchni polimeru.
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II.4.9.3 Spektroskopia Ramana układu POMA(CdSe)
Na Rys. 96 zestawiono widma ramanowskie próbek układu POMA(CdSe)
wykonanych w nawiązaniu do tabeli 18.

A

B

C

D

Rys. 96 Widmo Ramana POMA(CdSe) na HOPG: (A) 1c; (B) 5c; (C) 10c; (D) 20c.
Źródło 633 nm.

Na wszystkich widmach widoczne są piki przy ok. 200 cm-1 oraz ok. 250 cm-1 co odnosi
się odpowiednio do CdSe i Se. Na widmach niewidoczne są piki pochodzące od nadtonów
drgań fononowych w CdSe. Stosunek intensywności sygnałów pochodzących od CdSe i Se jest
porównywalny co może oznaczać, że proporcja osadzonego CdSe do Se we wnętrzu POMA
jest stała, niezależna od liczby cykli. Dla kompozytu po 1 cyklu nanoszenia piki polimerowe są
wyraźne jednak ze zwiększającą się liczbą cykli ulegają zespoleniu tworząc poszerzone pasma.
Pik grafitowy przy 1580 cm-1 jest widoczny, częściowo zakryty przez pasmo polimerowe.
Spektroskopia Ramana stanowi, bardzo przydatne narzędzie do wykrywania obecności
CdSe i POMA. Porównując badania z morfologią powierzchni oraz badaniami
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elektrochemicznymi, widma ramanowskie potwierdziły obecność w kompozycie CdSe/POMA
obecność obu materiałów. W układzie POMA/CdSe nie zaobserwowano sygnałów
pochodzących od selenku kadmu czy nawet selenu co bardzo dobrze koresponduje z krzywymi
woltamperometrycznymi osadzania CdSe na elektrodzie zmodyfikowanej polimerem (Rys. 81).
Widma dla wszystkich próbek POMA/CdSe potwierdzają obecność POMA co również
uzupełnia wcześniej wykonane badania elektrochemiczne. Widma wykonane dla układu
POMA(CdSe) dostarczają nowych informacji do badań elektrochemicznych i mikroskopowych
in-situ, ponieważ wykazano na podstawie tych widm, że współosadzono selen oraz CdSe. Brak
nadtonów w przypadku sygnałów pochodzący od CdSe może sugerować, że osadzony
półprzewodnik posiada dużo nieregularności i defektów w swojej strukturze.
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II.4.10 Fotoelektrochemia otrzymanych układów kompozytowych
Otrzymane materiały kompozytowe zostały poddane badaniom fotoelektrochemicznym.
Każda próbka była badana w naczyniu fotoelektrochemicznym w roztworze 0,1M Na2SO3 oraz
0,1M HClO4. Zastosowanie dwóch roztworów miało na celu przedstawienie różnic
w zachowaniu materiałów, w obecności różnych anionów, oraz ich wpływ na stabilność
badanych układów.

II.4.10.1 Fotoelektrochemia CdSe
Elektroda HOPG z naniesionym CdSe po 20 cyklach woltamperometrycznych
w zakresie opisanym wcześniej została umieszczona w naczyniu fotoelektrochemicznym
w roztworze 0,1M HClO4 . Badania fotoelektrochemiczne prowadzono w zakresie od 0,25V do
0,75V vs NHE. Szybkość polaryzacji elektrody wynosiła 10 mV/s. W eksperymencie
zastosowano technikę przerywanego światła. Przesłona była zamykana na 2 sekundy
i otwierana także na 2 sekundy (0,5 Hz).

Rys. 97 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe w 0,1M HClO4.
v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła za pomocą
przesłony

162

Rys. 97 przedstawia zachowanie elektrody HOPG z naniesionym CdSe w obecności
przerywanego światła. Na podstawie pierwszych dwóch sygnałów można zauważyć wzrost
fotoprądów anodowych wraz ze zmianą polaryzacji w stronę anodową. Oznacza to, że
otrzymany półprzewodnik wykazuje przewodnictwo typu n. Charakterystyka prądowonapięciowa pokazuje, że przy zmianie polaryzacji w kierunku katodowym, fotoprądy nie
zachowują podobnego kształtu tzn. nie pokrywają się z półcyklem anodowym. Co więcej,
w następnym cyklu wielkość fotoprądu maleje co może sugerować, że związek w środowisku
0,1M HClO4 jest niestabilny pod wpływem światła i tym samym ulega rozkładowi (R12, R13
– Rozdział I.3.4). Dla ciemnego prądu w zakresie od 0,60V do 0,75V vs. NHE można
zaobserwować,

nieznaczny wzrost

prądu utleniającego, który może być związany

z utlenianiem CdSe.

Rys. 98 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe w 0,1M HClO4.
v=10mVs-1

Rysunek 98 przedstawia tą samą zależność, w warunkach światła ciągłego. Kolejne
cykle pokazują, że wartość fotoprądu spada aż do ustalenia się wartości do maksymalnie
0,02 mAcm-2 przy potencjale 0,75V.

Może to stanowić potwierdzenie, że układ ulega

fotokorozji w myśl reakcji R12 i R13.
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n-typu

p-typu

Rys. 99 Zależność prądowa w czasie przy stałym potencjale 0,345V vs. NHE dla
elektrody HOPG z naniesionym CdSe w 0,1M HClO4.

Na Rys. 99 przedstawiono zależność wartości prądu w czasie elektrody HOPG
z naniesionym CdSe przy stałym potencjale 0,345V vs. NHE. Po 100 sekundach, otwarto
przesłonę i rejestrowano zachowanie się elektrody przez 100 sekund. W zakresie od 100 do
200s widać gwałtowny wzrost fotoprądu. Charakterystyczny pik prądowy związany jest
z procesem rekombinacyjnym wytworzonych par dziura elektron. Proces rekombinacyjny
związany jest z kumulowaniem się dziur na powierzchni elektrody. Dodatkowo akumulacja
dziur na powierzchni CdSe zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji fotokorozji R13.
Dowodem na to jest następny sygnał zarejestrowany w zakresie od ok 400 s do ok. 600s.
Wyraźnie widać przejście z przewodnictwa typu n na przewodnictwo typu p. Oznacza to, że
osadzony CdSe uległ rozkładowi. Odpowiedź fotoelektrochemiczna układu charakterystyczna
dla półprzewodników typu p dowodzi, że produktem fotokorozji jest selen.
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Rys. 100 Zależność prądowa w czasie przy stałym potencjale 0,345V vs. NHE dla
elektrody HOPG z naniesionym CdSe w 0,1M Na2SO3

W celu ustabilizowania układu i zmniejszenie fotorozkładu półprzewodnika
wykorzystano do badań fotoelektrochemicznych roztwór 0,1M Na2SO3. Na Rys. 100,
przedstawiono zależność prądową elektrody HOPG z naniesionym CdSe dla eksperymentu
potencjostatycznego, przy potencjale 0,345V vs. NHE. Po 100s od momentu przyłożenia
potencjału otwarto przesłonę i przez 100 sekund rejestrowano fotoprąd. Potem zamknięto
przesłonę. Czynność powtórzono 3 razy. Wartość fotoprądów utrzymuje się na poziomie 0,13
mAcm-2. Fotoprądy te są zdecydowanie wyższe w porównaniu do tych zarejestrowany w
obecności jonów ClO4-, gdzie maksymalna wartość fotoprądu wynosiła 0,0015 mAcm-2
pomijając pik rekombinacyjny. Ustabilizowanie się układu związane jest z faktem, że aniony
SO32- są akceptorem dziur, wytworzonych i skumulowanych na powierzchni CdSe:
𝑆𝑂2BW + 2𝑂𝐻W + 2ℎ( → 𝑆𝑂3BW + 𝐻B 𝑂

E = -0,92V

2𝑆𝑂2BW + 2ℎ( → 𝑆B 𝑂—BW E = -0,25V

(R27)
(R28)

W tych samych warunkach i tą samą techniką wykonano eksperyment mający na celu
sprawdzenie stabilności układu. Badania potencjostatyczne prowadzono w czasie 30 min. Na
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Rys. 101, przedstawiono zależność fotoprądu elektrody HOPG z naniesionym CdSe. Przesłonę
otwarto po 100 s polaryzacji elektrody.

Rys. 101 Badanie stabilności fotoprądowej w czasie przy stałym potencjale 0,345V vs. NHE dla
elektrodyelektrody HOPG z naniesionym CdSe w 0,1M Na2SO3

Wartość fotoprądu w ciągu 30 min spadła o ok 28% wartości początkowej. Oznacza to, że
przeniesienie ładunku z CdSe na SO32- konkuruje z rekcją fotozokładu CdSe, co może
świadczyć o tym, że szybkości obu reakcji są podobne oraz, że potencjał fotorozkładu znajduje
się wewnątrz przerwy energetycznej natomiast, poziom energetyczny fotorozkładu jest stanem
powierzchniowym.
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II.4.10.2 Fotoelektrochemia POMA
Na

elektrodę

HOPG

naniesiono

po

20

cyklach

woltamperometrycznych

polimer POMA w zakresie opisanym wcześniej w pracy. Tak przygotowaną elektrodę
umieszczono w roztworze 0,1M HClO4 . Badania fotoelektrochemiczne prowadzono w zakresie
od -0,25V

do 0,75V vs NHE. Szybkość polaryzacji elektrody wynosiła 10 mV/s.

Podobnie jak poprzednio w eksperymencie zastosowano technikę przerywanego światła
z częstotliwością 0,5Hz.

Rys. 102 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym POMA w 0,1M HClO4.
v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła za pomocą
przesłony.

Na Rys.102 przedstawiono krzywą CV elektrody HOPG z naniesionym polimerem (20 cykli
nanoszenia). Główny rysunek przedstawia zakres od -0,25 do 0,25V vs. NHE natomiast rysunek
wewnętrzny pełen zakres eksperymentalnym. We wspomnianym węższym zakresie
zaobserwowano

nieznaczny

fotoprąd

typu p.
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Wykonano

dodatkowy

eksperyment

potencjostatyczny dla potencjałów 0V i -250V vs. NHE (Rys. 103). Wyniki eksperymentów
pokazują, że wartości gęstości fotoprądów typu p są na poziomie pojedynczych mikroamperów.

Rys. 103 Zależność fotoprądowa elektrody HOPG z naniesionym POMA w 0,1M HClO4
przy potencjałach 0V i -250mV vs. NHE. Eksperyment z wykorzystaniem
przerywania światła za pomocą przesłony

Za typ p przewodnictwa POMA odpowiadają jony ClO4- znajdujące się w strukturze polimeru
między naładowanymi łańcuchami, co zgadza się z klasyfikacją przewodnictwa wg
Elsenbaumera [136].

II.4.10.3 Fotoelektrochemia układu CdSe/POMA
Dla

otrzymanych

układów

CdSe/POMA

(Tabela

16),

wykonano

badania

elektrochemiczne. W pracy przedstawiono tylko te wyniki układów, które wnoszą istotne
informacje do tej pracy.
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Pierwsza badana grupa układów CdSe/POMA, zawiera CdSe osadzony po 1 cyklu
nanoszenia. Na Rys. 104 i 105 przedstawiono krzywe woltamperometryczne dla elektrody

Rys. 104 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (1c_1c) w 0,1M
HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła za
pomocą przesłony.

Rys. 105 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (1c_20c) w
0,1M HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła
za pomocą przesłony.
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HOPG w rozwotrze 0,1M HClO4 w zakresie -0,25V – 0,75V vs. NHE dla dwóch skrajnych
układów.
Zależność fotoprądowa układu CdSe/POMA 1c_1c przedstawiono na rysunku 104,
natomiast Rys. 105 przedstawia zależność fotoprądową dla skrajnego układu 1c_20c. Podobnie
jak w poprzednich badaniach, szybkość polaryzacji wynosiła 10 mV/s. W trakcie eksperymentu
fotoelektrochemicznego ustawiono przesłonę, która zamykła się i otwierała z częstotliwością
0,5Hz. Oba rysunki zawierają krzywe, dla pierwszego cyklu woltamperometrycznego oraz dla
ustalonego cyklu. W zakresie od -0,25V do 0,25V vs. NHE na woltamogramie układ wykazuje
właściwości typu p, co wskazuje na obecność selenu. To potwierdzałoby tezę, że w pierwszym
etapie osadzania CdSe na powierzchni HOPG osadza się selen, który obniża barierę
energetyczną osadzania CdSe, w następnych cyklach. Oprócz osadzania CdSe, osadza się
również dalej selen i kadm, jednak ten ostatni w trakcie polaryzowania elektrody w stronę
anodową jest usuwany z powierzchni elektrody.
W trakcie kolejnych cykli badań fotoelektrochemicznych fotoprąd typu p zmniejsza się
aż do ustalenia. Fotoodpowiedź selenu występuje w tym samym obszarze co fotoefekt
pochodzący od POMA jednak jest ona dziesięciokrotnie większa od fotoefektu POMA.
W obszarze 0,55V – 0,75V vs. NHE zaobserwowano nieznaczny fotoefekt typu n co może
wskazywać na nieznaczną ilość współosadzonego CdSe. Fotoefekt nie przekracza 1 µAcm-2.
W zakresie 0,25V – 0,75V vs. NHE występuje obszar, w którym widać sygnały redoks
związane z polimerem. Piki cyklu ustalonego są wyraźnie mniejsze, w porównaniu do pików
cyklu pierwszego. Wynika to z faktu, że polaryzując elektrodę w stronę dalekich katodowych
potencjałów, bardzo cienka warstwa polimeru ulega degradacji.
Rysunek 105 przedstawia woltamperogram dla układu 1c_20c, Cienka warstwa
półprzewodnika pokryta jest grubszą, w porównaniu do 1c_1c, warstwą POMA. Jak wynika
z poprzednich prac [123,124], otrzymana warstwa powinna być zwarta. Podobnie jak na rys.
103, możemy zaobserwować wyraźny fotoefekt typu p pochodzący od selenu w zakresie -0,25
– 0,25V vs. NHE. Jest on mniejszy w porównaniu do układu 1c_1c co może wynikać z faktu,
że grubsza warstwa polimeru tłumi fotoefekt. Nie zaobserwowano fotoefektu typu n w obszarze
0,25V – 0,75V vs. NHE co można wytłumaczyć także zbyt dużą grubością polimeru i cienką
warstwą półprzewodnika. Przesunięcie pików polimerowych związane jest z reorganizacją
struktury polimeru w trakcie cyklicznej redukcji i utleniania polimeru w roztworze 0,1M HClO4.
Rysunki

106

i

107

przedstawiają

woltamperogramy

eksperymentu

fotoelektrochemicznego dla układów CdSe/POMA odpowiednio 5c_1c i 5c_20c.
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Rys. 106 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (5c_1c) w 0,1M
HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła za pomocą
przesłony.

Rys. 107 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (5c_20c) w 0,1M
HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła za
pomocą przesłony.

Na woltamperogramie odnoszącym się do układu 5c_1c (Rys 106), można
zaobserwować fotoefekt typu p w obszarze katodowym -0,25V – 0V vs. NHE. Fotoefekt typu
n w obszarze anodowym 0,25V – 0,75V vs. NHE. Fotoefekt typu p pochodzi od
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współosadzonego selenu, natomiast fotoefekt typu n pochodzi od osadzonego CdSe.
Porównując pierwszy cykl osadzania z ustalonym cyklem można zaobserwować drastyczny
spadek fotoprądu typu n z wartości ok 0,16 mAcm-2 do 0,025 mAcm-2 dla granicznego
potencjału 0,75V. Spadek fotoprądu jest prawdopodobnie wynikiem zjawiska fotokorozji CdSe,
któremu ulega ta część półprzewodnika, która nie jest pokryta polimerem. Mniej podatnym na
fotokorozję jest selen. Wartość fotoprądu katodowego jest nieznaczna. Dodatkowym
czynnikiem, który może hamować spadek fotoprądu typu p jest powstawanie Se jako produktu
fotokorozji CdSe. W obszarze -0,1V – 0,3V vs. NHE pojawiają się fotoprądy
z charakterystycznymi pikami rekombinacyjnymi. Fotoprądy te najprawdopodobniej
powiązane są z polimerem. Absorbowane fotony w cienkiej warstwie POMA wytwarzają
ładunek, który szybko rekombinuje, czego efektem są charakterystyczne piki na
woltamogramie. Rekombinacja może następować poprzez stany powierzchniowe, które
pojawiają się w strukturze pasmowej polimeru.
Na Rys. 107 przedstawiono woltamogram badań fotoelektrochemicznych odnoszących
się do układu CdSe/POMA 5c_20c. Obszar katodowy -0,25 – 0,25V vs. NHE jest
zdominowany przez silne sygnały rekombinacyjne powiązane z fotoprądami. Piki
rekombinacyjne pojawiają się w momencie otwarcia przesłony. W grubej warstwie POMA
znajduje się zarówno selen, CdSe, jony kadmu oraz jony nadchloranowe. Ich obecność jest
związana z procesami rekombinacyjnymi w obszarze katodowym. Na efekt rekombinacyjny
może

wpływać

długość

łańcuchów

polimerowych,

które

powinny

być

krótkie,

charakterystyczne dla oligomerów POMA. Nie zaobserwowano fotoprądów typu p
charakterystycznego dla selenu natomiast zaobserwowano przebieg fotoprądowy typu p
charakterystyczny dla czystej POMA. Wartości fotoprądów typu p są jednak większe i wynoszą
ok 0,015 mAcm-2. W obszarze anodowym zaobserwowano fotoprąd typ n, który powiązany jest
z obecnością CdSe. Maksymalna wartość fotoprądu wynosi 0,015 mAcm-2. Spadek fotoprądu
związany jest z fotorozkładem CdSe.
Porównując Rys. 106 z Rys. 107 można zaobserwować, że w pierwszym przypadku piki
redoks pochodzące od polimeru są niewidoczne natomiast na Rys. 106 są wyraźnie widoczne.
Jest to związane z grubością polimeru. Im grubsza warstwa polimeru, tym bardziej widoczne
są przejścia między poszczególnymi stanami redoks polimeru.
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Rys. 108 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (10c_21c) w
0,1M HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła
za pomocą przesłony.

Rys. 109 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (1c_20c) w
0,1M HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła
za pomocą przesłony.
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Na woltamperogramie układu 10c_1c (Rys 108), zaobserwowano fotoefekt typu p
w obszarze katodowym -0,25V – 0,1V vs. NHE, natomiast fotoefekt typu n w obszarze
anodowym ok. 0,4V – 0,75V vs. NHE. Fotoefekt typu p podobnie jak poprzednio pochodzi od
współosadzonego selenu, natomiast fotoefekt typu n pochodzi od CdSe. Fotoprąd typu n
w maksymalnej wartości 0,24 mAcm-2 (0,75V vs. NHE) spada do wartości ok 0,04 mAcm-2
stabilizując się. Spadek fotoprądu jest wynikiem zjawiska fotokorozji CdSe. Podobnie jak
poprzednio fotoprąd typu p selenu ulega nieznacznemu spadkowi osiągając wartość -0,04
mAcm-2 dla potencjału -0,25V vs. NHE. W obszarze 0,1V – 0,4V vs. NHE pojawiają się
fotoprądy rekombinacyjne.
Na Rys. 109 przedstawiono woltamogram badań fotoelektrochemicznych odnoszących
się do układu CdSe/POMA 10c_20c. Obszar katodowy -0,25 – 0,25V vs. NHE jest podobnie
jak poprzednio zdominowany przez znaczące fotoprądowe sygnały rekombinacyjne. Przebieg
fotoprądowy typu p charakterystyczny jest dla czystej POMA. We wspomnianym obszarze jest
stabilny i nie wzrasta jak dla selenu. Podobnie jak w poprzednim przypadku przy 1 cyklu
nanoszenia POMA nie widać pików redoks, natomiast przy 20 cyklach nanoszenia POMA
cykle redoks są widoczne.
Dla układów CdSe/POMA z selenkiem kadmu otrzymanym po 20 cyklach nanoszenia
w eksperymencie woltamperometrycznym przedstawiono badania fotoelektrochemiczne dla
czterech różnych próbek z różnymi grubościami POMA (po 1c, 5c, 10c, 20c). Badania w tym
przypadku zostały pokazane szczegółowo, ponieważ fotoefekt pochodzący od CdSe jest
największy.

Rys. 110 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (20c_1c) w 0,1M HClO4.
v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła za pomocą przesłony.
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Rys. 111 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (20c_5c) w 0,1M
HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła za pomocą
przesłony.

Rys. 112 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (20c_10c)
w 0,1M HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła
za pomocą przesłony.
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Rys. 113 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA (20c_20c) w
0,1M HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment z wykorzystaniem przerywania światła
za pomocą przesłony.

Na wszystkich woltamperogramach zawierających CdSe osadzany po 20 cyklach
nanoszenia (Rys. 110 – Rys. 113) zaobserwowano fotoefekt typu p w obszarze katodowym 0,25V – 0,25V vs. NHE, natomiast fotoefekt typu n w obszarze anodowym ok.
0,25V – 0,75V vs. NHE. Wyraźny, zwiększający się wraz z polaryzacją katodową fotoefekt
typu p podobnie pochodzi od współosadzonego selenu, natomiast fotoefekt typu n związany
jest z obecnością CdSe. W Tabeli 20 zestawiono najważniejsze informacje dotyczące
charakterystyki fotoprądu typu n.
Tabela 20. Dane dotyczące piku fotoprądu typu n dla różnych układów kompozytowych. Ep – potencjał piku; ip –
prąd piku; if(E=0,75V) – fotoprąd dla potencjału 0,75V vs. NHE w cyklu ustalonym (Na podstawie Rys. 110-113)
Układ

Ep/ V vs. NHE

Ip / mAcm-2

If(E=0,75V)/ mAcm-2

Uwagi

20c_1c

0,637

1,11

0,097

W dalszych cyklach pik nie występuje

20c_5c

0,673

0,604

0,103

W dalszych cyklach pik nie występuje

20c_10c

0,678

0,722

0,130

W dalszych cyklach pik nie występuje

20c_20c

>0,750

-

0,130

Sygnał przesunięty w stronę anodową poza zakres
woltamperogramu
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Z danych zestawionych w Tabeli 20 wynika, że wraz ze wzrostem grubości polimeru,
potencjał fotoutleniania CdSe przesuwa się w stronę anodową. POMA częściowo blokuje CdSe
i podnosi barierę energetyczną procesu fotorozkładu, co skutkuje przesunięciem potencjałów
w kierunku dodatnich potencjałów. Dla układu 20c_20c nie zaobserwowano piku fotoutleniania,
ponieważ znajduje się w obszarze powyżej potencjału 0,75V vs. NHE, gdzie nakłada się na
sygnał pochodzący od utleniania POMA. Wartości fotoprądów w cyklach ustalonych dla
potencjału 0,75V vs. NHE wzrastają wraz ze wzrostem grubością osadzonego oligomeru
POMA aż do grubości POMA otrzymanej po 10 cyklach. Dla układów 20c_10c i 20c_20c
fotoprąd przyjmuje tą samą wartość. W środkowym zakresie potencjałów -0,2 – 0,3V vs. NHE,
pojawiają piki fotoprądowe charakterystyczne dla zjawiska rekombinacji. Zjawisko
rekombinacji szczególnie widoczne jest dla ostatniego układu 20c_20c. Pomimo tego, że
w pierwszym cyklu rejestrujemy największy fotoprąd dla układów 20c_Xc w porównaniu do
wcześniej omawianych układów, wartość fotoprądów maleje niemal dziesięciokrotnie w cyklu
ustalonym. Oznacza to, że duża część CdSe pomimo pokrycia oligomerem ulega rozkładowi
w środowisku HClO4.
Na Rys. 114 przedstawiono woltamperogramy dla wszystkich układów z serii 20c_Xc
w obecności światła ciągłego (szczegóły eksperymentu w opisie rysunku). Na każdym rysunku
zaznaczono dwa ustalone cykle woltamperometryczne. Jeden cykl odnosi się do eksperymentu,
w którym kompozyt był naświetlany ciągłym światłem białym. Drugi cykl odnosi się do stanu
ustalonego układu cyklowanego w tych samych warunkach, z tą różnicą, że eksperyment był
prowadzony bez naświetlania. Układ bez obecności światła już w pierwszym cyklu osiąga stan
ustalony. Na wszystkich rysunkach można zaobserwować oba fotoefekty: typu p i typu n.
Sygnały związane z utlenianiem i redukcją POMA zwiększają się wraz ze wzrostem grubości
osadzonego oligomeru. Zmiany wartości prądowych pików podczas naświetlania i braku
światła wynikają z faktu, że na proces redoks POMA nakłada się fotoefekt pochodzący zarówno
od CdSe i Se. Stąd Wzrost prądu sygnałów anodowych. W przypadku sygnałów redukcyjnych
tylko sygnał znajdujący się przy potencjale ok. 0,6V vs. NHE zmniejsza się, natomiast poniżej
tego potencjału wartości prądów sygnałów redukcyjnych zwiększają się co jest związane
z nałożeniem się fotoefektu typu p pochodzącego od selenu.
Fotoprądy związane z fotofektem typu p utrzymują się na tym samym poziomie
niezależnie od grubości osadzonego oligomeru, co dowodzi, że obecność POMA nie wypływa
na fotoefekt typu p. Oznacza to, że wkład w sumaryczny fotoprąd pochodzi od selenu
współosadzonego z CdSe.
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A

B

C

D

Rys. 114 Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym CdSe/POMA: (A) 20c_1c, (B) 20c_5c, (C)
20c_10c, (D) 20c_20c w 0,1M HClO4. v=10mVs-1. Eksperyment wykonano w obecności ciągłego światła
białego oraz braku światła

W badaniach fotoelektrochemicznych otrzymanych układów kompozytowych z serii
20c_Xc wykorzystano technikę potencjostatyczną, gdzie przy stałym potencjale 0,145V vs
NHE oraz 0,345V vs. NHE mierzono prąd ciemny oraz prąd sumaryczny (prąd ciemny +
fotoprąd). W pierwszej kolejności po rozpoczęciu eksperymentu przez 100s mierzono wartość
prądu ciemnego po czym otwierano przesłonę na 100s. Badano w ten sposób zmiany prądowe
zachodzące podczas naświetlania próbki światłem, oraz stabilność układu w danym środowisku.
Na Rys. 115 przedstawiono zachowanie się układów 20c_Xc w środowisku 0,1M HClO4 przy
potencjale 0,145V vs. NHE. Wartość fotoprądu nie jest stała w czasie, a malejąca do osiągnięcia
wartości prądu ciemnego. Jest to związane z niestabilnym zachowaniem układu i degradacją
jakiej ulega CdSe/POMA niezależnie od grubości oligomeru wartości fotoprądów aż do
osiągnięcia maksimum, po czy następuje drastyczny spadek fotoprądów.
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Rys. 115 Zależność fotoprądu w czasie przy potencjale 0,145V vs. NHE w środowisku 0,1M
HClO4. Przesłona była otwierana na czas 100s.

Ten sam eksperyment wykonano w środowisku 0,1M Na2SO3 dla dwóch potencjałów
0,145V i 0,345V vs. NHE. (Rys. 116A i Rys. 116B odpowiednio).

Oba eksperymenty

potwierdziły, że jony SO32- stabilizują układ CdSe/POMA. Po otwarciu przesłony wartość
fotoprądu nie spadała drastycznie jak w przypadku fotoprądów w środowisku HClO4. Na
podstawie wykonanych eksperymentów wykazano, że układ CdSe/POMA 20c_5c wykazuje
największy fotoefekt (Rys. 117). Wartości fotoprądów są największe w porównaniu do
fotoprądów czystego CdSe oraz układów 20c_1c, 20c_10c i 20c_20c. Spośród badanych
układów 20c_5c ma najwyższy fotoefekt, ponieważ absorpcja światła zachodzi na złączu CdSePOMA. Umożliwia to optymalna grubość oligomeru. W przypadku układów 20c_10c
i 20c_20c grubość warstwy POMA jest za duża co uwidacznia się w spadku wartości
fotoprądów. Przyczyną tego może być spadek szybkości transportu ładunku z CdSe przez fazę
oligomerową. Powyżej 10 cykli nanoszenia POMA wartość fotoprądów spada nieznacznie
wraz ze wzrostem liczby cykli oligomeru, co oznacza, że w tym zakresie zmiana grubości
warstwy

oligomeru

nie

ma

znaczącego

fotoelektrochemicznych układów.
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Rys. 116 (A) Zależność fotoprądu w czasie przy potencjale 0,145V vs. NHE w środowisku 0,1M
Na2SO3. Przesłona otwierana i zamykana na czas 100s. (B) Zależność fotoprądu w czasie przy
potencjale 0,345V vs. NHE w środowisku 0,1M Na2SO3. Przesłona otwierana i zamykana na czas 100s.
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Rys. 117 Zależność fotoprądów CdSe/POMA od ilości cykli nanoszenia POMA dla układu 20c_Xc
w środowisku 0,1M Na2SO3 przy potencjale 0,145V vs. NHE, gdzie X=0,1,5,10,20

Wszystkie układy kompozytowe mają większe wartości fotoprądowe w porównaniu
z czystym CdSe co oznacza, że obecność warstwy oligomeru wzmacnia fotoefekt, czyli
wytworzone zostało złącze p-n, w obszarze którego następowało tworzenie ekscytonów.
Techniką potencjostatyczną zbadano również fotostabilność (Rys. 118) badanych
układów z serii 20c_Xc, porównując je z fotostabilnością 20c CdSe w środowisku Na2SO3.
Wartości fotoprądów układów 20c_1c oraz 20c_5 spadają do ok 80% wartości początkowej po
30 minutach naświetlania próbki przy potencjale 0,145V vs. NHE. Najmniej fotoaktywny jest
czysty CdSe, natomiast najbardziej układ 20c_5c co zgadza się z poprzednimi eksperymentami.
Na uwagę zwraca zachowanie się układów 20c_10c oraz 20c_20c. Początkowe wartości
fotoprądów obu układów są bardzo zbliżone do siebie i wynoszą ok 0,20 mAcm-2. Po 30 min
naświetlania wartość fotoprądu układu 20c_20c zbliżyła się do wartości czystego CdSe. Są to
jednak zmiany nieznaczne a różnica między końcowymi wartościami fotoprądów układów
20c_10c i 20c_20c wynosi ok 0,01 mAcm-2.
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Rys. 118 Potencjostatyczne badanie fotostabilności układów CdSe/POMA serii 20c_Xc oraz
czystego CdSe w środowisku 0,1 Na2SO3 przy potencjale 0,145V vs. NHE

POTENCJAŁ OBWODU OTWARTEGO UKŁADU CdSe/POMA
Dodatkową techniką rozstrzygającą typ fotoprzewodnictwa jest pomiar potencjału
obwodu otwartego (open circuit potential – OCP) podczas naświetlania. Światło wzbudzające
półprzewodnik o energii przekraczającej szerokość przerwy energetycznej, generuje parę
elektron-dziura, która ulega separacji. W przypadku półprzewodników typu n podczas
naświetlania

następuje

przesunięcie

potencjałowe

w

stronę

katodową,

natomiast

w przypadku półprzewodników typu p podczas naświetlania występuje przesunięcie
potencjałowe w kierunku anodowym. Na rysunku 119 przedstawiono zależność potencjału
otwartego w czasie dla układów grupy 20c_Xc.
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Rys. 119 Badanie potencjału prądu otwartego układu kompozytowego CdSe/POMA
w środowisku 0,1M Na2SO3

W pierwszym etapie pomiarów elektroda nie była naświetlana. Po ustabilizowaniu się
potencjału OCP otwarto przesłonę i naświetlano próbkę. Związany jest z tym gwałtowny skok
potencjału w stronę katodową. Zjawisko to zaobserwowano dla wszystkich próbek układu
kompozytowego grupy 20c_Xc. Wyniki eksperymentalne potwierdzają, że dominującym
typem przewodnictwa jest typ n pochodzący od CdSe.
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II.4.10.4 Fotoelektrochemia układu POMA/CdSe

Wstępne badania spektroskopią Ramana wykazały brak sygnałów pochodzących od
CdSe pomimo podjętej próby osadzenia półprzewodnika na powierzchni POMA. Na podstawie
badań woltamperometrycznych, wykazano, że dla układu POMA/CdSe 20c_20c (Rys. 120)
występuje tylko fotoefekt typu p charakterystyczny dla czystej POMA. Wyraźny fotoefekt
występuje w przedziale potencjałów -0,25V – 0,25V. W obu eksperymentach nie

Rys. 120 (A) Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym układem POMA/CdSe 20c_20c w środowisku
0,1 HClO4 z wykorzystaniem techniki przerywanego światła (0,5Hz – częstotliwość zmiany pozycji
przesłony). (B) Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym układem POMA/CdSe 20c_20c w
środowisku 0,1M HClO4. Szybkość polaryzacji 10mVs-1.

zaobserwowano fotoefektu typu n pochodzącego od CdSe.
Wartości fotoprądów typu p wynoszą ok. 1,75µAcm-2. Niska wartość fotoprądów
układu POMA/CdSe znajduje wytłumaczenie w położeniu pasm (Rys. 72). Wygenerowana
para dziura elektron nie może zostać rozdzielona ze względu na to, że pasmo przewodnictwa
i pasmo walencyjne POMA jest położone zbyt wysoko względem pasm CdSe. Proces separacji
ładunku jest tym samym blokowany. Co więcej wykonana wcześniej spektroskopia Ramana
(Rys. 95A-B) wykazała, że CdSe w ogóle się nie osadził, lub osadził się w małej ilości
niewykrywalnej przez technikę spektroskopii ramanowskiej. Ze względu na znikomy fotoefekt
osiągający pojedyncze mikroampery, zaprzestano dalszych badań nad układem POMA/CdSe
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II.4.10.5 Fotoelektrochemia układu POMA(CdSe)

Rys. 121 (A) Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym układem POMA(CdSe) 20c w środowisku 0,1 HClO4 z
wykorzystaniem techniki przerywanego światła (0,5Hz – częstotliwość zmiany pozycji przesłony). (B)
Woltamperogram elektrody HOPG z naniesionym układem POMA(CdSe) 20c_20c w środowisku 0,1 HClO4. Szybkość
polaryzacji 10mVs-1.

Na podstawie badań fotowoltamperometrycznych, wykazano, że dla układu
POMA(CdSe) 20c (Rys. 121) występuje zarówno fotoefekt typu p charakterystyczny dla
czystej POMA i selenu oraz fotoefekt typu n związany z obecnością CdSe. Oba fotoefekty nie
przekraczają wartości pojedynczych mikroamperów. Obecność obu efektów wynika z faktu, że
w pierwszym cyklu osadzania polaryzowano elektrodę w kierunku katodowym, gdzie osadził
się selen i selenek kadmu. W półcyklu anodowym osadziła się warstwa POMA, która przykryła
warstwę wcześniej otrzymanego osadu i HOPG. Zmiana morfologii powierzchni oligomerem,
zmieniła też wartości nadpotencjałów osadzania CdSe i Se, przesuwając je w stronę bardziej
katodową.

Ostatecznie

zwiększająca

się

warstwa

POMA,

blokowała

osadzanie

półprzewodników. Efektem tego jest pojawienie się fotoprądów zarówno typu p jak i n.
Największy wkład związany z jednym i drugim fotoefektem ma cienka warstwa
półprzewodników osadzonych bezpośrednio na podłożu HOPG. Natomiast warstwa POMA
uzyskana po 20 cyklach nanoszenia układu, jest na tyle duża, że absorpcja światła w większości
zachodzi w warstwie POMA a nie na złączu CdSe/POMA i Se/POMA. Podobnie jak
w przypadku POMA/CdSe znikomy fotoefekt jest powodem zaprzestania dalszych badań nad
układem POMA(CdSe).
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Badania fotoelektrochemiczne wykazały, że najlepszym układem kompozytowym jest
materiał CdSe/POMA w szczególności seria 20c_Xc, gdzie warstwa CdSe jest najgrubsza.
Potwierdza to teoretyczne położenie pasm w badanym układzie kompozytowym (Rys. 69).
Ułożenie pasm walencyjnych CdSe i POMA na absolutnej skali energetycznej względem siebie,
pozwala na transport dziur do granicy faz POMA/elektrolit, gdzie odbierane są przez jony
siarczynowe. Autor zwraca uwagę, że w przyszłych badaniach należy wykorzystać inne pary
redoks w elektrolicie, o różnych potencjałach standardowych w celu zoptymalizowania procesu
odbioru dziur i tym samym efektywnej separacji ładunku.
Fotoefekt dla czystego CdSe rośnie wraz z grubością warstwy półprzewodnika.
Odpowiedź fotoelektrochemiczna nie wzrasta monotonicznie wraz z grubością POMA. Dla
układu CdSe/POMA 20c__5c, wartość fotoprądów jest największa. Dalszy wzrost grubości
warstwy POMA nie tylko nie zwiększa fotoefektu materiału kompozytowego, ale powoduje,
że wspomniane zjawisko słabnie. Zastosowanie siarczynów jako elektrolitu podstawowego,
zwiększa wartość fotoprądów oraz poprawia stabilność kompozytu. Obecność odpowiedniego
elektrolitu podstawowego, który odbiera wytworzone dziury w wyniku fotowzbudzenia,
redukuje zjawisko fotokorozji półprzewodnika. Badania zmiany potencjału obwodu otwartego,
potwierdziły elektronowy typ przewodnictwa (typ n) jako dominujący.
Pozostałe materiały kompozytowe takie jak POMA/CdSe oraz POMA(CdSe)
teoretycznie na podstawie położenia pasm (Rys. 72 i 74) nie powinny wykazywać
fotoaktywności w obszarze anodowym. Zarówno układ pasm CdSe i POMA w materiale
POMA/CdSe (Rys. 72) jak i w materiale POMA(CdSe) przedstawiają III typ heterozłącza
(Broken Gap). W tego typu złączach następuje na granicy faz zmiana typu przewodnictwa
z elektronowego w dziurowy. Mechanizm przewodnictwa w tego typu heterozłączach jest
wyjątkowo skomplikowany i często towarzyszy temu zjawisko rekombinacji co obniża
ostatecznie fotoefekt. Z tego też względu układy POMA/CdSe i POMA(CdSe) nie były
intensywnie badane w tej pracy. Wyniki podstawowych badań fotoelektrochemicznych
wykazały znikomy fotoefekt lub jego brak we wspomnianych układach. Z tego też względu
zaprzestano dalszych badań nad wspomnianymi materiałami. Pomimo faktu, że na widmach
ramanowskich nie zaobserwowano sygnałów pochodzących od CdSe (Rys. 95 A-B),
zaobserwowano znikomy fotoefekt typu n co oznacza, że mała ilość CdSe niewykrywalna
techniką Ramana osadziła się. W przypadku układu POMA(CdSe) współosadził się selen
i selenek kadmu co również uwidoczniło się w fotoefekcie (Rys. 121). Na woltamperogramach
można było wyróżnić fotoefekt typu p i n o niewielkich wartościach fotoprądowych.
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II.4.11 MORFOLOGIA POWIERZCHNI
Badania mikroskopowe pozwalają opisać morfologię powierzchni, ocenić jakość
otrzymanego materiału, jego jednorodność oraz ocenić różnicę i podobieństwa między różnymi
próbkami kompozytowymi. Dodatkowo badania mikroskopowe ex-situ pozwalają porównać
powierzchnie otrzymanych układów kompozytowych z badaniami mikroskopowymi in-situ
i zbadać wpływ środowiska na morfologię powierzchni. Wcześniej przedstawione wyniki
badań fotoelektrochemicznych wykazały, że układ kompozytowy CdSe/POMA charakteryzuje
się największym fotoefektem spośród pozostałych oraz czystego CdSe. W związku z tym autor
niniejszej rozprawy ograniczył się w badaniach mikroskopowych do analizy wspomnianego
wcześniej układu kompozytowego. Analiza mikroskopowa została wykonana z użyciem
próbek, które nie były wcześnie poddawane badaniom fotoelektrochemicznym.
W badaniach mikroskopowych wykorzystano jako podłoże ponownie grafit. Materiał
ten charakteryzuje się płaską powierzchnią z charakterystycznymi tarasami grafenowymi
o wysokości kilku lub kilkudziesięciu warstw atomowych. Identyfikacja tych tarasów posłużyła
w badaniach litograficznych określania grubości warstwy kompozytowej. Powierzchnia grafitu
jest wyjątkowo prosta do odtworzenia poprzez mechaniczne zerwanie kilku wierzchnich
warstw grafenowych. Ze względu na wyjątkową gładkość powierzchni grafitu, każdy
naniesiony osad niezależnie od morfologii jest prosty do zidentyfikowania. Poprzez
identyfikację należy rozumieć rozróżnienie otrzymanego osadu od powierzchni grafitu.
Mikroskopia nie daje możliwości jakościowej identyfikacji naniesionych związków.

A

B

Rys. 122 Powierzchnia grafitu HOPG (A) Obraz 10x10µm, (B) Obraz 5x5µm
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II.4.11.1 Morfologia CdSe

A

B

C
Rys. 123 Selenek kadmu naniesiony po 20 cyklach woltamperometrycznych. (A) Obraz 10x10µm, (B) Obraz
5x5µm, , (C) Obraz 2x2µm.

Rys. 123 A-C przedstawiają morfologię powierzchni naniesionego CdSe na
powierzchnię HOPG. Otrzymany osad jest ziarnisty i mocno zwarty a na jego powierzchni
znajdują się gdzieniegdzie krystaliczne struktury. Przy zdjęciach o większym powiększeniu
(Rys. 123 B-C) Widać, że osad jest silnie zwarty wręcz „zlany”.
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II.4.11.2 Morofologia Poli(o-anizydyny)

A

B

C
Rys. 124 POMA naniesiona po 20 cyklach woltamperometrycznych. (A) Obraz 10x10µm, (B) Obraz 5x5µm,
(C) Obraz 2x2µm.

Rys. 124 A-C przedstawiają morfologię powierzchni naniesionego oligomeru

na

powierzchnię HOPG. Na podstawie rysunku 124 A można wywnioskować, że film POMA
osadzony na powierzchni grafitu jest gładki, a jego grubość jest na tyle duża że przykrywa grafit
zasłaniając też tarasy grafenowe. Na powierzchni filmu polimerowego znajdują się nieliczne
podłużne struktury POMA przypominające druty. Długość ich jest rzędu mikrometrów.
Charakteryzują się nieregularnością i niejodnorodnością. Często są to twory składające się
z wielu mniejszych mocno ze sobą zwartych. Powiększenie obrazu (Rys. 124 B) pokazuje
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pewne detale niewidoczne na poprzednim rysunku. Okazuje się, że na powierzchni gładkiego
(jak wcześniej sądzono fimu) znajdują się małe cząsteczki polimerowe o średnicy kilku
nanometrów. Dokładnie je widać na Rys. 124C. Oprócz tego uwidacznia się szczegółowa
morfologia powierzchni POMA. Ostatecznie osadzony film można scharakteryzować jako
włóknisty, mocno zwarty (efekt zastosowania roztworu kwasu HClO4), na powierzchni którego
osadzone są nanometryczne cząstki równomiernie umiejscowione. Cząstki te mogą
organizować się w większe niejednorodne, mikrometryczne, włókniste struktury. Może to
sugerować, że początkowa polimeryzacja jest dwuwymiarowa, w efekcie czego tworzy się film,
natomiast zmiana powierzchni elektrody i tym samym nadpotencjałów polimeryzacji powoduje
jej zmianę na trójwymiarową, efektem czego są osadzone cząsteczki i duże struktury.
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II.4.11.3 Morofologia układu CdSe/POMA

A

B

C
Rys. 125 Układ CdSe/POMA 20c_ 1c (A) Obraz 10x10µm, (B) Obraz 5x5µm, (C) Obraz
2x2µm.

Należy na wstępie podkreślić, że zdjęcia badań mikroskopowych układu CdSe/POMA
niezależnie od proporcji poszczególnych składników układu, pokazują tylko wierzchnią
warstwę warstwę układu. W tym wypadku jest to POMA. Dzięki temu można stwierdzić jak
osadza się polimer na półprzewodniku oraz jaka jest jakość otrzymanego materiału. Na
Rys. 125A-C przedstawiono zdjęcia TM-AFM powierzchni układu kompozytowego
CdSe/POMA 20c_1c. Na podstawie analizy morfologicznej powierzchni czystego polimeru
i omawianych zdjęć, można wywnioskować, że po 1 cyklu nanoszenia POMA cienki film
pokrywa ziarnistą strukturę CdSe. Warstwa jest na tyle cienka, że okala spodnią warstwę CdSe,
dlatego niemożliwym jest wskazanie jej na rysunkach. Argumentem przemawiającym za
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postawioną tezą jest fakt, że CdSe osadza się na powierzchni grafitu w postaci
charakterystycznych ziaren często mocno zwartych ze sobą, dlatego też film polimerowy
niczym laminat pokrywa warstwę półprzewodnika nie zmieniając morfologii powierzchni.

A

B

C
Rys. 126 Układ CdSe/POMA 20c_ 5c (A) Obraz 10x10µm, (B) Obraz 5x5µm, (C) Obraz 2x2µm.

Na Rys. 126 A-C przedstawiono zdjęcia powierzchni układu CdSe/POMA 20c_5c.
Powierzchnia kompozytu

składa się małych

silnie zwartych

ziaren.

Nie widać

charakterystycznych ziaren CdSe, co może oznaczać, że film polimerowy pokrył warstwę CdSe
a ja jego powierzchni pojawiły się nanometryczne cząsteczki. Poza wspomnianymi strukturami
pojawiają się druty polimerowe o długości nieprzekraczającej 0,5 µm, luźno związane ze sobą
w małe skupiska lub pojedyncze. Niemal wzdłuż przekątnej obrazów powierzchni przebiega
długa struktura przypominająca kształtem drut, złożona z luźno ze sobą związanych cząstek
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polimerowych. Struktury tego typu tworzą się z łatwością na drutach CdSe. Te ostatnie ze
względu na gromadzący się ładunek elektryczny, powstają z łatwością na uskokach grafitowych
[54]. Gęstość zgromadzonego ładunku jest większa na uskokach, tarasach itd., co
w rezultacie powoduje, że w tych miejscach półprzewodnika osadza się więcej.

B

A

C
Rys. 127 Układ CdSe/POMA 20c_ 10c (A) Obraz 10x10µm, (B) Obraz 5x5µm, (C) Obraz 2x2µm.

Powierzchnię kompozytu 20c_10c (Rys. 127) tworzą silnie zwarte cząstki
polimerowe o wymiarze ok 100 nm . Film jest jednorodny a na jego powierzchni
umiejscowione są struktury polimerowe o nieregularnych kształtach. Badania nie wykazały
obecności drutów nanometrycznych i innych struktur podłużnych, które zaobserwowano przy
badaniach morfologicznych kompozytu 20c_5c.
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A

B

C

Rys. 128 Układ CdSe/POMA 20c_ 20c (A) Obraz 10x10µm, (B) Obraz 5x5µm, (C) Obraz 2x2µm.

Na

Rys.

128A-C

przedstawiono

kompozytowego CdSe/POMA 20c_20c.

zdjęcia

obrazujące

powierzchnię

układu

Morfologia powierzchni znacząco odbiega od

pozostałych. Struktura powierzchni jest jednorodna, porowata, złożona ze zwartych włókien
polimerowych. Włókna mogą być efektem zespolenia się cząstek polimerowych, które zostały
osadzone podczas wcześniejszych cykli woltmaperometrycznych, lub włókna mogły zostać
osadzone na cząsteczkach jako efekt polimeryzacji trójwymiarowej.
Porównując zdjęcia osadzonych polimerów metodą ex-stu z metodą in-situ (Rys. 79)
widoczne są znaczące różnice w morfologii. Powierzchnia obrazowana techniką in-situ jest
zwarta i wydaje się być płaską, monolityczną bez uwidocznionych cząstek zwartych ze sobą.
Tymczasem zdjęcia wykonane techniką ex-situ przedstawiają morfologię powierzchni bardziej
zróżnicowaną, uwidaczniają i pozwalają rozróżnić takie struktury jak ziarna, druty, czy formy
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bezkształtne. Jest to związane z efektem obecności roztworu, oraz osadzania składowych
kompozytu w bliskim kontakcie dźwigni mikroskopowej. Pierwszy czynnik powoduje, że
cząsteczki rozpuszczalnika wraz z jonami wnikają w porowatą strukturę osadu powodując, że
ten pęcznieje i zwiększa się jego objętość. O ile samo obrazowanie roztworu znajdującego się
wewnątrz porów osadu jest niemożliwe o tyle można zaobserwować (co potwierdziły te
badania), że osad pod wpływem spęcznienia staje się jednorodny. Drugim czynnikiem jest
obecność ostrza AFM w bliskim kontakcie z badaną powierzchnią. Jej obecność zaburza
dyfuzję jonów do powierzchni elektrody co w sposób widoczny zmienia strukturę otrzymanego
osadu.
Obrazowanie powierzchni materiałów kompozytowych ukazało różnicę między
różnymi kompozytami. Układ 20c_1c to przede wszystkim ziarna CdSe pokryte cienkim
filmem POMA. Cienka warstwa polimerowa może być przyczyną nikłego fotoefektu typu n
i niezadowalająca stabilność układu. Cienki film POMA może być też wytłumaczeniem dla
niewykształconych pików w widmie Ramana (Rys. 91A), przykrytych przez podniesienie
pasma pochodzącego od anionów nadchloranowych, który mógł się znajdować wewnątrz
struktury filmu i porów CdSe. Morfologia kolejnych układów ewoluuje od powierzchni
ziarnistej silnie zwartej (Rys. 126) do połączonych gąbczastych włókien (Rys. 128) również
silnie ze sobą związanych co jest wynikiem polimeryzacji trójwymiarowej. Dla struktur
ziarnistych z filmem polimerowym z wykształconymi nanometrycznymi cząstkami
polimerowymi fotoefekt jest największy w porównaniu do pozostałych (20c_5c). Może to być
związane zarówno z grubością polimeru jak i odpowiednią morfologią powierzchni, która
kontaktuje się z elektrolitem. Dzięki odpowiedniej budowie powierzchni dziury jako nośniki
ładunku mogą być odpowiednio odprowadzane w kierunku elektrolitu, dzięki czemu zachodzi
odpowiednia separacja ładunku i zwiększony tym samym fotoefekt. Materiały 20c_10c (Rys.
127) i 20c_20c (Rys. 128) to odpowiednio duże silnie zwarte ziarna oraz włóknista struktura
polimerowa, które w obu przypadkach mogą utrudniać transport nośników ładunku do
powierzchni układu jak i zwiększać prawdopodobieństwo rekombinacji nośników, które
kumulują się wewnątrz CdSe lub polimeru. Dopiero dla układu 20c_20c (Rys. 128) na widmie
ramana wykształcają się piki pochodzące od polimeru. W tym przypadku tworzenie się włókien
polimerowych jest warunkiem wykształcenia się pasm polimerowych w wimie Ramana. Może
to być związane z wykształceniem się wyraźnych struktur o długich łańcuchach oligomerowych,
co powoduje, że intensywność pików zaczyna przeważać nad intensywnością szerokiego pasma
pochodzącego od anionów nadsiarczanowych

195

II.4.12 WYZNACZANIE GRUBOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH
TECHNIKĄ LITOGRAFICZNĄ

Techniką wykorzystaną w tej pracy służącej do wyznaczania grubości warstwy
kompozytu jak i jego składowych jest technika litograficzna polegająca na mechanicznym
zdzieraniu poszczególnych warstw ostrzem AFM. Zaletą tej techniki jest możliwość niemal
jednoczesnego obrazowania oraz wykonywania litografii i zmierzenia grubości warstwy.
Dodatkowo można porównać stan powierzchni materiału przed i po litografii.
W przypadku badanego materiału kompozytowego CdSe/POMA wykonanie techniki
litograficznej jest ułatwione ze względu, że twardość poszczególnych warstw rośnie w szeregu
POMA<CdSe<HOPG co pozwala na selektywne ściąganie poszczególnych warstw
i wyznaczenie grubości poszczególnych części kompozytu. Nie ma jednak takiej możliwości
jeśli warstwy nie są ułożone zgodnie ze wzrostem twardości. W takim przypadku za pomocą
litografii można wyznaczyć całkowitą grubość kompozytu.
Na Rys. 129 przedstawiono przykładowy obraz powierzchni układu kompozytowego
CdSe/POMA 20c_20c zmodyfikowanej po litografii. Zdjęcie powierzchni można podzielić na
trzy obszary. Obszar A – zewnętrzny będący powierzchnią osadzonego polimeru POMA.

A
B
C

Rys. 129 Obraz powierzchni układu kompozytowego CdSe/POMA 20c_20c (A) Powierzchnia
POMA, (B) Powierzchnia CdSe, (C) Powierzchnia HOPG
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Obszar B – środkowy, pokazujący powierzchnię CdSe. Można zaobserwować ziarnistą,
nieregularną morfologię co oznacza, że w trakcie prowadzenia litografii nie uszkodzono
powierzchni CdSe. Obszar C – wewnętrzny, powierzchnia HOPG. Charakterystyczną cechą
obrazowania dla tej powierzchni jest pojawienie się tarasów grafenowych.
Zastosowanie innej palety kolorów stosowanych do interpretacji graficznej przy
obrazowanie pozwoliło uwidocznić poszczególne warstwy (Rys. 130).

Rys. 130 Obraz powierzchni układu kompozytowego CdSe/POMA 20c_20c z zastosowaniem innej
palety kolorów.

Przekrój poprzeczny obrazu na Rys. 131 pozwala przedstawić jak wygląda wykonana litografia
badanego układu kompozytowego.

POMA
CdSe
HOPG

Rys. 131 Przekrój poprzeczny z odniesieniem do obrazu powierzchni CdSe/POMA po litografii
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Na przykładowym przekroju

powierzchni CdSe/POMA po litografii, można

zaobserwować poszczególne warstwy. Problemem jaki wynika na wstępny etapie badań jest
ustalenie rzeczywistej grubości poszczególnej warstwy ze względu na brak punktu odniesienia
w pomiarach. Żeby wyeliminować problem pomiarowy zastosowano narzędzie pomiarowe
jakim jest histogram przedstawiający rozkład statystyczny względnych wysokości
poszczególnych punktów na obrazie. Na Rys. 132 przedstawiono przykładowy histogram
obrazu AFM z wykonaną litografią odsłaniającą poszczególne warstwy. Maksimum A odnosi

B
C
A

Rys. 132 Przykładowy histogram rozkładu wysokości na zdjęciu AFM

się do średniej względnej wysokości warstwy POMA; maksimum B do warstwy CdSe,
natomiast C do warstwy HOPG. Grubość warstwy POMA wyznaczono na podstawie różnicy
położenia maksimów B-A; Grubość warstwy CdSe na podstawie różnicy położenia maksimów
C-B. Całkowita grubość układu kompozytowego wyznaczono na podstawie różnicy C-A.
Rysunek 133 A-D przedstawia przykładowe histogramy poszczególnych próbek układu
kompozytowego CdSe/POMA z serii 20c_Xc. Średnia wartość grubości warstwy CdSe we
wszystkich układach kompozytowych jest stała i wynosi 100 nm ± 10 nm. Grubość wartswy
POMA jest zmienna i zależy od liczby cykli woltamperometrycznego osadzania. Średnie
wartości grubości warstw POMA zestawiono w tabeli 21
Tabela 21. Średnie grubości POMA w układzie CdSe/POMA
Układ CdSe/POMA

Średnia grubość POMA

20c_1c

51 nm ± 15 nm

20c_5c

150 nm ± 25 nm

20c_10c

210 nm ± 17 nm

20c_20c

267 nm ± 23 nm
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CdSe

POMA

A
HOPG

B

CdSe

HOPG
POMA

C
CdSe
POMA

HOPG

D

CdSe

POMA
HOPG

Rys. 133 Histogram rozkładu względnych wysokości poszczególnych warstw dla układów
kompozytowych CdSe/POMA: (A) 20c_1c, (B) 20c_5c, (C) 20c_10c, (D) 20c_20c

Otrzymane wartości grubości POMA dla poszczególnego układu kompozytowego
CdSe/POMA zestawiono na wykresie zawierającym wcześniej wyznaczone wartości
fotoprądów (Rys. 134). Na tej podstawie można wnioskować, że przy grubości POMA większej
lub równej ok. 200 nm wartość fotoprądów maleje. Dalszy wzrost grubości do ponad 250 nm
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nie powoduje znaczącego spadku fotoprądów. Należy podkreślić, że kolejne cykle powodują,
że przyrost grubości warstwy POMA maleje co może świadczyć, że proces może się zatrzymać.

Rys. 134 Wykres przedstawiający relacje między wartością fotoprądów a grubością POMA
w układzie kompozytowym CdSe/POMA

Na

podstawie

wywnioskowano, że

wykonanych

badań

fotoelektrochemicznych

i

litograficznych

optymalna grubość POMA w układzie CdSe/POMA zawierającym

warstwę CdSe o grubości ok. 100 nm wynosi ok. 150 nm. Daje to możliwość efektywnego
transportu

nośników

ładunku.

Przy

grubszej

warstwie

POMA

zwiększa

się

prawdopodobieństwo rekombinacji nośników. Dodatkowo wpływ na rekombinację nośników
ma wcześniej opisywana morfologia. Cienki film polimerowy z nieznacznymi strukturami
POMA na powierzchni kompozytu 20c_5c daje największy fotoefekt. Duże struktury ziarniste
polimerowe oraz włókna zwiększają efekt rekombinacyjny i obniżają wartości fotoprądów.
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II.4.13 SPEKTROSKOPIA XPS, SPEKTROSKOPIA STS,
DYFRAKTOMETRIA XRD, SPEKTROELEKTROCHEMIA UV-VIS DLA
UKŁADU CdSe/POMA 20c_5c
II.4.13.1 Spektroskopia XPS
Na podstawie wcześniej wykonanych badań wykazano, że układ kompozytowy
CdSe/POMA jest najlepszym materiałem fotoaktywnym spośród pozostałych, badanych
materiałów. W toku badań wykazano, że układ oznaczony jako CdSe/POMA 20c_5c jest
materiałem osiągającym maksimum fotoaktywności. Dla tego układu wykonano dodatkowe
eksperymenty spektroskopowe.
Za pomocą badań spektroskopii XPS wykonano szereg widm (Rys. 135) układu
kompozytowego CdSe/POMA (20c_5c) na powierzchni grafitu HOPG. Technika spektroskopii
XPS daje możliwość identyfikacji wszystkich związków obecnych w próbce ze względu na
zjawisko przesunięcia chemicznego. Oritale atomowe tego samego pierwiastka w zależności
od obecności w swoim otoczeniu orbitali innych pierwiastków powodują, że energia wiązania
ulega nieznacznemu przesunięciu. To powoduje, że energia wiązania jest charakterystyczna dla
poszczególnych związków chemicznych. W Tabeli 22 zestawiono wartości energii
odczytanych ze szczegółowych widm XPS i przypisano im wiązania lub związki.
Tabela 22. Energie wiązań pierwiastków w poszczególnych związkach chemicznych

Pirwiastek(orbital)/wiązanie, związek

Energia wiązania/ eV

Se(3d5/2)/CdSe

54,9 eV

Se(3d5/2)/ Se

55,9 eV

C(1s)/ C-C wiązanie sp2 HOPG, POMA

284,5 eV

C(1s)/C-O POMA

286 eV

C(1s)/C=N-C POMA

288 eV

C(1s)/ wiązanie sp3 HOPG utlenione

285 eV

C(1s)/C=O HOPG, POMA

290 eV

N(1s)/ N-H POMA

402 eV

Cd(3d5/2)/CdSe

405,9 eV

Cd(3d5/2)/CdSe

412 eV

O(1s)/ -OCH3 POMA

532 eV

O(1s)/ woda,HClO4, czynnik atmosferyczny

536 eV
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A

Se(3d5/2)

B

C(1s)

C

N(1s)

Cd(3d5/2)

D

O(1s)

Rys. 135 Widma XPS materiału 20c_5c CdSe/POMA. Zakres widma dla (A) Se(3d5/2); (B) C(1s); (C) Cd(3d5/2)
i N(1s); (D) o(1s)
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Analiza spektroskopowa wykazała, że kompozyt CdSe/POMA 20c_5c zawiera zarówno
selenek kadmu jak i selen czemu dowodzi obecność sygnałów charakterystycznych dla energii
wiązań Se 3d5/2. Zakres energii związanych z energią węgla, jest bardzo złożony
i niejednoznaczny w interpretacji, ponieważ jeden sygnał może pochodzić od podłoża HOPG
jak i łańcucha polimerowego. Dla przykładu energia wiązania C-C o wartości 284,5 eV jest
związane jest z grafitem i wiązaniami C-C pierścienia benzenowego. Energie wiązania węgla
1s, potwierdzają obecność wiązania C-O (286 eV) pochodzącego od polimeru, natomiast
sygnał o energii 290 eV związane jest z obecnością wiązania C=O. Sygnał ten pochodzi od
powierzchni HOPG, która uległa utlenieniu. Sygnał powiązany z wiązaniem C-C sp3
powiązany jest z defektami powierzchni HOPG. Dodatkowym potwierdzeniem obecności
POMA jest obecność sygnału N (1s) o energii wiązania 402 eV związanego z wiązaniem N-H.
Dwa sygnały o energii Cd (3d5/2), 405,9 eV i 412 eV potwierdzają obecność CdSe. Ostatni
zakres energetyczny związany jest z tlenem (1s) zawiera dwa sygnały. Pierwszy sygnał
o energii 532 eV związany jest z obecnością grupy metoksylowej, co jest kolejnym
potwierdzeniem obecności POMA. Ostatni sygnał o energii 536 eV związany może być z wodą,
kwasem cholowym lub czynnikami atmosferycznymi.
Wyniki badań XPS dobrze korespondują z widmami spektroskopii Ramana (Rys. 94B).
Zarówno jedną jak i drugą techniką badawczą zidentyfikowano CdSe, Se oraz sygnały
pochodzące od polimeru. W przypadku identyfikacji POMA, wyniki XPS jednoznacznie
potwierdzają jej obecność. W przypadku widma Ramana, zarejestrowano podniesienie pasma
od 600 cm-1 z nieznacznie zarysowanymi sygnałami polimerowymi. Obie techniki uzupełnia
metoda XRD opisana w podrozdziale II.4.13.2.
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II.4.13.2 Dyfraktometria XRD
Techniką dyfraktometrii rentgenowskiej XRD zbadano materiał kompozytowy
o najlepszym fotoefekcie 20c_5c CdSe/POMA. Dyfraktogram XRD potwierdził obecność
selenku oraz współobecność selenu. Doskonale badania te korespondują z widmami
ramanowskimi (Rys. 94), na których można zidentyfikować sygnały pochodzące od CdSe oraz
Se.

Rys. 136 Dyfraktogram XRD elektrody HOPG oraz HOPG/CdSe/POMA (20c_5c)

Na dyfraktogramie nie zaobserwowano sygnałów pochodzących od polimeru. Jak
wiadomo dyfraktometria identyfikuje związki o wyraźnie krystalicznej i periodycznej budowie.
Polimery cechuje amorficzna struktura co powoduje, że na dyfraktogramie nie jest widoczny
żaden sygnał pochodzący od POMA. Podobnie na widmach ramanowskich nie widać sygnałów
pochodzących od polimeru, jednak w tym przypadku wynika to z faktu, nałożenia się na pasma
polimerowe silnego pasma pochodzącego od anionów nadchloranowych. Za pomocą techniki
AFM ex-situ i metody elektrochemii sprzężonej z mikroskopią AFM in-situ można
zaobserwować zmiany w morfologii powierzchni układu kompozytowego. W tym przypadku
technika dyfraktometrii ma zastosowanie w identyfikacji części nieorganicznej kompozytu oraz
rozstrzygnięciu czy osadzonemu CdSe nie towarzyszy współosadzony Se.
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II.4.13.3 Spektroskopia prądu tunelowania STS i spektroelektrochemia UV-VIS
Metodą spektroskopii prądu tunelowania wyznaczono przerwę energetyczną czystego
CdSe oraz CdSe/POMA 20c_5c.

Badania wykonano mikroskopem prądu tunelowania

z wykorzystaniem ostrza wolframowego. Na Rys. 137 przedstawiono dwa widma
spektroskopowe dla wspomnianych próbek.

Wzrost pochodnej prądu tunelowania po

potencjale, można interpretować jako kraniec pasma przewodnictwa i walencyjnego. Szerokość
przerwy między tymi pasmami definiuje się jako przerwę energetyczną. Dla otrzymanego CdSe
wartość wyznaczonej przerwy energetycznej wyniosła 1,7 eV co jest zgodne z danymi
literaturowymi [22] (Rys. 70). Przerwa energetyczna układu CdSe/POMA wyniosła 2,2 eV
(Rys. 70). Wartość tej przerwy jest zbliżona do wartości czystego polimeru [89,90].

Rys. 137 Widma STS dla CdSe i CdSe/POMA. Na rysunku naniesiono wartości przerw energetycznych
poszczególnych układów.
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Rys. 138 Zależność fotoprądu od energii falii układu CdSe/POMA w 0,1M Na2SO3, E = 345 V
vs. NHE. Strzałki wskazują na osi eV wartości przerw energetycznych

Technikę STS porównano z metodą fotoelektrochemicznej spektroskopii przy stałym
potencjale. Eksperyment spektroelektrochemiczny wykonano podobnie jak poprzednio dla
próbek CdSe oraz CdSe/POMA 20c_5c. Do układu przyłożono potencjał 345 mV vs. NHE
i wykorzystując monochromator naświetlano próbkę światłem monochromatycznym. Na Rys.
138 przedstawiono zależność fotoprądu od energii fali . W zakresie 1,25eV do 1,75eV fotoprąd
wynosi praktycznie zero. Powyżej wartości 1,75 eV następuje gwałtowny wzrost fotoprądu, co
oznacza, że energia światła przekroczyła wartość przerwy energetycznej. Dla układu
CdSe/POMA podobnie następuje gwałtowny wzrost przy wartości energii 1,75 eV i ponowny
wzrost fotoprądu przy ok. 2 eV. Ostatnia wartość związana może być z przerwą energetyczną
polimeru przewodzącego. Dodatkowo w obszarze 1,25eV – 1,75 eV fotoprąd jest różny od zera
co może świadczyć o istnieniu stanów powierzchniowych w obszarze heterozłącza. Wartości
przerw energetycznych wyznaczonych metodą fotelektrochemii UV-Vis są zbliżone do
wartości literaturowych przerw energetycznych polimeru i CdSe.
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Spośród technik spektroskopowych i dyfraktometrycznych, spektroskopia XPS
i Ramana są w stanie zidentyfikować w materiale kompozytowych zarówno fazę nieorganiczną
jak i polimerową co czyni je optymalnymi do badań strukturalnych materiałów
kompozytowych organiczno-nieorganicznych z tym, że technika Ramana w przypadku
cienkich warstw polimerowych nie daje jednoznacznych sygnałów. Dyfraktometria XRD nie
wykrywa obecności POMA natomiast z powodzeniem identyfikuje część nieorganiczną.
W związku z tym zastosowanie tej techniki jest ograniczone.
Techniki spektroskopii STS oraz elektrochemicznego UV-Vis stanowią bardzo
narzędzie do wyznaczania przerw energetycznych zarówno selenku kadmu jak i POMA.
Wartości przerw 1,7 eV dla CdSe oraz 2 – 2,2 eV dla POMA są zbliżone do wartości
literaturowych [47,89,90] (Rys. 70).

II.5 WNIOSKI
Przedstawione w omawianej pracy wyniki badań dotyczyły zarówno sposobu
otrzymywania

układów

kompozytowych,

jak

i

badań

podstawowych

związanych

z mechanizmem elektroosadzania selenu.
W badaniach nad sposobem otrzymywania materiałów kompozytowych selenku kadmu
i polimeru autor postawił przed sobą zadanie otrzymania na drodze elektrochemicznej materiału
bazującego na półprzewodniku n-CdSe, którego powierzchnia miała zostać zabezpieczona
polimerem przed korozją. Jednocześnie układ CdSe-polimer miał stworzyć heterozłącze
półprzewodnikowe. Ostatecznie otrzymany układ kompozytowy miały posłużyć jako materiał
fotoaktywny.
Na podstawie wyników badań dotyczących otrzymywania układów kompozytowych
można wysunąć następujące wnioski:
•

Dobór podłoża przy osadzaniu elektrochemicznym ma kluczowe znaczenie przy
otrzymywaniu układu CdSe/polimer. Spośród elektrod Pt, Au i HOPG optymalnym
podłożem do osadzania okazał się grafit. Nadpotencjał osadzania polimeru na wcześniej
osadzonym CdSe na HOPG jest przesunięty w stronę katodową bardziej niż
nadpotencjał rozpuszczania CdSe, co eliminuje ryzyko rozpuszczania CdSe w trakcie
nanoszenia polimeru
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•

Polimery, które znajdowały się w obszarze zainteresowań tej pracy badawczej należały
do grupy polianilin. W badaniach pokrywano CdSe polianiliną, poli-o-anizydyną
i poli-o-etoksyaniliną. Na podstawie wyników badań wykazano, że poli-o-anizydyna
i poli-o-etoksyanilina są polimerami, które można osadzić na powierzchni osadzonego
CdSe. Polianilina osadza się w zakresie potencjałów, w których rozpuszcza się CdSe.
W

badaniach

wykorzystano

poli-o-etoksyaniliny

wykazuje

poli-o-anizydynę,
lepsze

ponieważ

właściwości

w

porówniu

przewodzące.

do

Potencjały

elektropolimeryzacji obu polimerów są do siebie zbliżone.
•

Spośród trzech zaproponowanych grup układów kompozytowych (CdSe/POMA,
POMA/CdSe, POMA(CdSe), optymalny pod kątem fotoelektrochemicznym układ to
CdSe/POMA, ze względu na korzystne położenie pasm obu materiałów i potencjału
siarczynów

jako

akceptorów

ładunku

wytworzonego

w

procesie

fotoelektrochemicznym. Teoretyczne założenia (położenie pasm) zostały potwierdzone
badaniami

tzn.

badaniami

fotoelektrochemicznymi,

spektroskopowymi

i mikroskopowymi
•

Wyniki badań spektroskopii ramanowskiej potwierdziły obecność CdSe i POMA
jedynie w przypadku układu CdSe/POMA. W niektórych przypadkach wykryto
obecność pierwiastkowego selenu, współosadzonego razem z CdSe. Opracowana
metoda otrzymywania układów kompozytowych nie przewidywała dodatkowych
czynności nieelektrochemicznych związanych z usunięciem pierwiastkowego selenu.

•

Układ o największej wartości fotoprądów to CdSe/POMA 20c_5c, ze względu na
optymalną grubość (150 nm) POMA, która zapewnia optymalną separację ładunku
i transport dziur do granicy faz polimer/roztwór.

•

W środowisku nadchloranów układy kompozytowe ulegają fotokorozji co może być
spowodowane kumulacją dziur w CdSe. W środowisku siarczynów układ zachowuje
się stabilnie i nie ulega tak drastycznie fotokorozji

•

Techniką STS i spektroelektrochemiczną wyznaczono przerwy energetyczne CdSe
i układu kompozytowego, które wynoszą odpowiednio 1,7 eV i 2,2 eV co jest zgodne
danymi literaturowymi. Układ tworzy tym samym heterozłącze.

•

Opracowana na potrzeby tej pracy metodyka litografii, pozwoliła na oszacowanie
grubości poszczególnych warstw kompozytu. Grubość CdSe w układzie CdSe/POMA
20c_Xc wynosi 100nm natomiast grubość POMA nie przekracza 300 nm
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•

Wyniki badań spektroskopii XPS potwierdziły obecność wszystkich związków oraz
obecność pierwiastkowego selenu.

•

Wyniki badań dyfraktometrycznych XRD potwierdziły obecność CdSe i Se dla
optymalnego układu CdSe/POMA 20c_5c. Nie zidentyfikowano obecności POMA ze
względu na amorficzny charakter struktury oligomeru

•

Za pomocą badań AFM in situ przedstawiono kolejne etapy elektrosyntezy wszystkich
trzech grup układów kompozytowych CdSe/POMA, POMA/CdSe oraz POMA(CdSe).
Między badaniami in situ AFM a ex situ AFM istnieją znaczące różnice morfologiczne,
które wynikają z obecności roztworu, który w przypadku badań roztworu wnika
w porowatą strukturę przypowierzchniową i zmienia tym samym obrazowanie
powierzchni Badania mikroskopowe potwierdziły ziarnistą strukturę osadzonego CdSe
i zwartą warstwę POMA. Potwierdziło to tezę, że osadzanie POMA w środowisku
nadchloranów, prowadzi do otrzymania filmów zwartych. POMA w pierwszych
cyklach osadzania woltamperometrycznego polimeryzuje dwuwymiarowo po czy
przechodzi w mechanizm trójwymiarowy.
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Abstract
The aim of the Ph.D. thesis was to electrochemically sythetize composite materials which
contain inorganic semiconductor cadmium selenide and conductive polymer (polyaniline
derivatives). Cadmium selenide is a photoactive n-typ compound with direct bandgap (1.7 eV)
and high absorption coefficient. Mentioned features make it proper material as a photoelectrode
in photogalvanic cells. Despites advantages CdSe is susceptible to photocorrosion in water.
Therefore it is crucial to cover the surface of CdSe with conductive polymer layer. It protects
semiconductor againts corrosion and creates p-n heterojunction. In this thesis the author was
focused on the following issues:
•

The choice of the proper electrode to deposite CdSe and polymer

•

The choice of the proper conductive polymer from polyaniline derivatives

•

The choice of the proper sythesis conditions

•

The methodology of the polymer electrosythisis on CdSe layer

•

The choice of the most stable and the most photoactive composite

Both semiconductor and conductive polymer were sythetised cyclic voltammetry technique in
water solutions. The first step of the survey was the choice of the working electrode to
electrodeposite CdSe and polymer. The optimal electrode from Pt, Au and HOPG (Highly
Oriented Pyrolitic Graphite) is the last one. The overpotential of polymerization on the modified
HOPG with CdSe is shifted to more cathodic potentials than overpotential of CdSe dissolution.
This eliminates risk of paralel CdSe dissolution during electropolymerisation.
Polyaniline, Poly-o-methoxyaniline (POMA) and poly-o-ethoxyanilne (POEA) were
chosen to coat semiconductor. According to results POMA and POEA are those polymers
which can be electrodeposited on CdSe. Although potentials of electropolymerization are
almost the same for POEA and POMA, the last one has better conductive features.
Three types of composites were sythetised (CdSe/POMA – polymer on CdSe;
POMA/CdSe – CdSe on polymer; POMA(CdSe) – CdSe particles inside polymer structure).
The most photoactive type of composite is CdSe/POMA, because of the location of bands both
materials and redox potential of sulfites as acceptor of photogenerated chargé.
Photoelectrochemical experiments with raman spectroscopy and confirm both CdSe and
polymer presence only in CdSe/POMA composite. The highest photocurrent of CdSe/POMA
was achieved for 20c_5c composite ( CdSe obtained after 20 CV cycles and POMA obtained
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after 5 CV cycles). Is it related with thicknes of the POMA layer, which provides optimal
charge separation and hole transport between polymer/solution phases.
Microscopic techniques were engaged to describe morphology of the composite surface.
Using in situ AFM every stage of electrosythesis was described. There are differences between
ex situ and in situ AFM experimental results. They arise from the solution presence, which
penetrate the structure near the surface. Microscopic pictures confirmed the grain structure of
electrodeposited CdSe and dense layer of POMA. Lithography technique was engaged to
determine the thicness of CdSe and POMA layer. CdSe thickness is 100 nm after 20 CV cycles.
The maximum thickness of POMA reaches 300 nm.
XPS spectroscopy, XRD diffractometry, Scanning Tunneling Spectroscopy was used to
determine presence of both compounds, and width of bandgaps.
Additional fundamental research was made to describe the mechanizm of selenium
electrodeposition which is important to understand mechanism of CdSe electrodeposition.
Rotating Disc Electrode experiments were engaged to determine diffusion coefficient, rate
constant of selenous ions reduction, charge transfer coefficient and exchange current. Results
of those experiments proved that mechanism involes 6-electron reduction of selenus ions to
hydrogen selenide.

217

