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ВСТУП 

Актуальність теми. Плівки цинк сульфіду (ZnS) і цинк селеніду (ZnSe) 

належать до групи напівпровідників типу АІІBVI, які є основною складовою 

частиною фоточутливих елементів електронних пристроїв. Робота таких елементів 

базується на гетеропереходах ZnS/CdS, ZnSe/Ag2S, ZnS/Si та ін. Параметри та 

технічні характеристики цих пристроїв визначаються властивостями плівок і 

умовами виготовлення гетеропереходів. Плівки цинк сульфіду та цинк селеніду 

можна широко застосувати при виготовленні світловипромінюючих діодів, 

оптичних детекторів, недорогих тонкоплівкових сонячних батарей та інших 

оптоелектронних пристроїв. 

Аналітичний огляд науково-технічної літератури показує, що протягом 

останніх років ведуться інтенсивні наукові дослідження з заміни токсичних кадмій-

вмісних плівок нетоксичними аналогами при збереженні ефективності 

фотоперетворюючих елементів. Плівки цинк сульфіду і цинк селеніду для такої 

заміни є найперспективнішими. 

Плівки халькогенідів цинку можуть бути отримані багатьма різними методами. 

Всі вони, окрім своїх певних переваг, мають і ряд недоліків. Серед основних – 

технологічна складність, висока вартість та енергозатратність, необхідність 

використання високих температур і тисків, невідтворюваність стехіометричного 

складу плівок і їхніх фізичних властивостей. 

Одним з найперспективніших способів отримання плівок є хімічне осадження 

(ХО) з водних розчинів. Цей метод добре підходить для виготовлення тонких плівок 

на великих площах, бо є технологічно простим і дешевим. Синтез плівок ZnS і ZnSe 

методом ХО дозволяє контролювати багато параметрів, а саме: концентрацію цинк-

вмісної солі, халькогенізуючого та комплексоутворюючого реагента, а також 

температуру і час осадження. Отримані цим способом плівки повністю відповідають 

вимогам для застосування у фоточутливих елементах. 

Розроблення наукових основ синтезу суцільних напівпровідникових плівок ZnS 

і ZnSe простим і відтворюваним методом, який повинен задовольняти економічні та 
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екологічні аспекти виробництва і забезпечувати високу якість матеріалу є важливим 

і актуальним науковим завданням. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі аналітичної хімії Інституту хімії та хімічних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка». Тематика досліджень 

пов’язана з науковим напрямом кафедри “Синтез та аналіз нових речовин і 

матеріалів” (номер державної реєстрації 0113U005264). Робота координується 

Науковою радою НАН України з проблеми “Неорганічна хімія”. Частина 

досліджень дисертаційної роботи використана для виконання робіт в межах гранту 

НАТО G4687 “New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites”. 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення оптимальних умов 

синтезу тонких плівок цинк сульфіду та цинк селеніду з водних розчинів, створення 

на їхній основі твердих розчинів CdxZn1-xS і ZnSxSe1-x і структур з подвійних шарів 

ZnS/CdS, ZnS/HgS, ZnS/CuS, ZnS/Ag2S, ZnS/ZnO, ZnS/Si, ZnSe/ZnS, ZnSe/CdS, 

ZnSe/HgS, ZnSe/Ag2S, які можуть бути використані для плівкових фоточутливих 

елементів. 

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі основні завдання: 

–   методом хімічного осадження синтезувати тонкі плівки ZnS та ZnSe з 

водного розчину цинк-вмісної солі; 

–   визначити морфологію поверхні, товщину, оптичні і структурні параметри 

отриманих покрить та встановити вплив на них природи 

комплексоутворюючого реагента; 

–   визначити оптимальні умови ХО напівпровідникових плівок ZnS і ZnSe;  

–   визначити основні кінетичні параметри та ефективні енергії активації 

процесів ХО плівок ZnS і ZnSe; 

–   отримати плівкові тверді розчини CdxZn1-xS і ZnSxSe1-x та структури на основі 

тонких плівок ZnS і ZnSe на напівпровідникових підкладках; 

–   дослідити структурні, оптичні та морфологічні параметри одержаних твердих 

розчинів CdxZn1-xS, ZnSxSe1-x і структур: ZnS/CdS, ZnS/HgS, ZnS/CuS, 

ZnS/Ag2S, ZnS/ZnO, ZnS/Si, ZnSe/ZnS, ZnSe/CdS, ZnSe/HgS, ZnSe/Ag2S; 
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–   провести квантово-хімічне моделювання реакцій синтезу плівок ZnS і ZnSe 

та на основі порівняння з експериментальними даними, запропонувати хімізм 

процесу. 

Об’єкт дослідження: хімічні системи з комплексом функціональних 

властивостей; синтез напівпровідникових плівок цинк сульфіду і цинк селеніду; 

створення плівкових твердих розчинів та структур з подвійних шарів; структурні, 

оптичні та морфологічні властивості отриманих матеріалів. 

Предмет дослідження: напівпровідникові плівки ZnS та ZnSe; методи синтезу 

плівок; тверді розчини та структури на основі одержаних плівок та їхні властивості. 

Методи дослідження: для отримання тонких напівпровідникових плівок цинк 

сульфіду та цинк селеніду використовували хімічне осадження; для дослідження 

структури плівок – рентгенівську дифракцію (дифрактометр ДРОН 3.0); для 

дослідження оптичних характеристик тонких плівок – оптичну спектроскопію 

(спектрофотометр Lambda 25 (Perkin-Elmer)); для дослідження морфології поверхні 

– скануючу електронну (растровий електронний мікроскоп РЕМ-106И) та атомно-

силову (атомно-силовий скануючий зондовий мікроскоп Solver P47 PRO) 

мікроскопію; для дослідження елементного складу плівок – рентгенівську 

спектроскопію (растровий електронний мікроскоп РЕМ-106И із системою 

мікроаналізу) та рентгено-флуорисцентний аналізатор Expert-3L; для вимірювання 

товщини плівок – профілометрію (профілометр DEKTAK IIA (SLOAN)); для 

дослідження вмісту цинку в отриманих покриттях – інверсійну вольтамперометрію 

(вольтамперометричні аналізатори АКВ-07 МК і Тa-Lab). Для досліджень кінетики 

швидкості реакцій синтезу – метод молекулярно-абсорбційного аналізу 

(електрофотоколориметр Xion-500 (Dr. Lange)). 

Наукова новизна одержаних результатів. Розвинуто науковий напрям 

синтезу тонких плівок цинк сульфіду і цинк селеніду методом хімічного осадження 

з водного розчину цинк-вмісної солі. Вивчено вплив природи 

комплексоутворюючих реагентів: тринатрій цитрату, натрій гідроксиду, суміші 

амоній гідроксид/гідразин гідрат на фазовий склад, структурні, оптичні та 

морфологічні властивості синтезованих плівок, на основні кінетичні параметри і 
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значення ефективних енергій активації процесу ХО. Розроблено і захищено 

патентом України на корисну модель спосіб одержання тонких плівок цинк 

сульфіду. Використано метод інверсійної вольтамперометрії для визначення маси 

цинку у тонких плівках цинк сульфіду і цинк селеніду. Встановлено залежність маси 

цинку в плівках ZnS і ZnSe від концентрації реагентів, тривалості та температури 

синтезу. На основі отриманих даних визначено оптимальні параметри синтезу 

плівок ZnS і ZnSe. Вперше проведено квантово-хімічне моделювання можливих 

шляхів перебігу реакцій синтезу тонких плівок ZnS і ZnSe та на основі порівняння 

отриманих результатів з експериментальними даними запропоновано хімізм 

процесу. 

Практичне значення одержаних результатів. Вдосконалено метод хімічного 

осадження для синтезу тонких плівок цинк сульфіду та цинк селеніду з водного 

розчину цинк-вмісної солі. 

Виготовлено плівкові тверді розчини CdxZn1-xS і ZnSxSe1-x та структури 

ZnS/CdS, ZnS/HgS, ZnS/CuS, ZnS/Ag2S, ZnS/ZnO, ZnS/Si, ZnSe/ZnS, ZnSe/CdS, 

ZnSe/HgS, ZnSe/Ag2S на основі напівпровідникових плівок цинк сульфіду та цинк 

селеніду, отриманих хімічним осадженням. 

Показано, що використання хімічного осадження спрощує процес виготовлення 

фоточутливих структур і може стати основою для їхнього масового виробництва. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи, що 

складають її сутність, отримані особисто здобувачем. 

Синтез плівок цинк сульфіду та цинк селеніду здійснено разом з к.х.н., доц. 

кафедри аналітичної хімії Шаповалом П. Й. Оптичні дослідження проведено 

сумісно з к.т.н., асист. каф. напівпровідникової електроніки Шпотюком М. В. у 

Національному університеті «Львівська політехніка». Квантово-хімічні 

моделювання проведено сумісно з науковим співробітником каф. аналітичної хімії 

Ковальським Я. П. у Національному університеті «Львівська політехніка». 

Науковці, разом з якими проводились структурні та морфологічні дослідження, 

є співавторами публікацій, де викладено результати дисертаційної роботи. 
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У плануванні та обговоренні результатів досліджень брав участь науковий 

керівник д.х.н., проф. Ятчишин Й. Й. Консультації щодо функціональних 

властивостей одержаних плівок та властивостей структур надав к.х.н., доц. 

Шаповал П. Й. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації представлялись, обговорювались та опубліковані в матеріалах 

міжнародних і вітчизняних конференцій: VI Всеукраїнської наукової конференції 

студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання - 2014» (Харків, 2014 р.), 

XIX Української конференції з неорганічної хімії за участю закордонних учених 

(Одеса, 2014 р.), ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізика і 

хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи» (Луцьк, 2014 р.), 

VII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні 

Каразінські читання - 2015» (Харків, 2015 р.), VII Міжнародної науково-технічної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» 

(Дніпропетровськ, 2015 р.), XІІІ Всеукраїнської конференціії молодих вчених та 

студентів з актуальних питань сучасної хімії з міжнародною участю 

(Дніпропетровськ, 2015 р.), ХV Всеукраїнської наукової конференції «Львівські 

хімічні читання - 2015» (Львів, 2015 р.), XXth International Seminar on Physics and 

Chemistry of Solids (Lviv, 2015 р.), Київської конференції з аналітичної хімії 

"Сучасні Тенденції 2015", (Київ, 2015 р.), III Міжнародної конференції молодих 

вчених «Chemistry and Chemical Technology 2015» (Lviv, 2015 р.), 

VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні 

Каразінські читання - 2016» (Харків, 2016 р.), XIII International Conference on 

Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Lviv, 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 статей у фахових 

вітчизняних та індексованих в зарубіжних наукометричних базах даних журналах, 

12 тез доповідей на міжнародних та українських наукових конференціях, отримано 

1 деклараційний патент України на корисну модель. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних 
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джерел з 136 найменувань. Зміст основної частини викладений на 129 сторінках 

друкованого тексту, містить 29 таблиць, 89 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

146 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ, СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК 

ZnS І ZnSe 

 

1.1. Кристалічна структура сполук ZnS та ZnSe 

 

Розглянемо діаграму стану системи Zn – S (рис. 1.1). В ній утворюється одна 

сполука ZnS, що плавиться конгруентно при температурі 1718 °C та може існувати в 

двох поліморфних модифікаціях: низькотемпературна (сфалерит) [1] та 

високотемпературна (вюрцит) [2]. Температура поліморфного перетворення 

становить 1020 °C. Також є відомості про існування інших модифікацій цинк 

сульфіду, отриманих із застосуванням високих тисків [3-5]. Припускається наявність 

двох областей незмішуваності в рідкому стані. Кристалографічні характеристики 

різних модифікацій ZnS наведені в таблиці 1.1. 

Згідно діаграми стану системи Zn – Se (рис. 1.2) існує сполука ZnSe, що 

утворюється з розплаву при температурі 1526 °C. Стабільною модифікацією цієї 

сполуки є структура сфалериту. Проте є відомості про одержання ZnSe в 

метастабільному стані зі структурою вюрциту при високих температурах [6]. Також 

при високих тисках отримували сполуки цинк селеніду в інших модифікаціях [4-6]. 

Припускається наявність області незмішуваності в рідкому стані. Кристалографічні 

характеристики різних модифікацій ZnSe наведені в таблиці 1.2. 

Авторами робіт [7-8] було отримано зразки монокристалів, а в роботах [9-11] 

плівки твердих розчинів ZnSxSe1-x зі структурою сфалериту у всьому діапазоні 

концентрацій. Їхні властивості та параметри комірок є проміжними між ZnS та ZnSe, 

що типово для системи з існуванням неперервного ряду твердих розчинів. 
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Рис. 1.1. Діаграма стану системи Zn – S [12]  

 

Таблиця 1.1 

Кристалографічні характеристики сполук системи Zn – S 

Сполука СТ СП ПГ 
Параметри комірки 

Посилання 
a, нм b, нм c, нм 

α-ZnS ZnS cF8 F-43m 0.5400 – – [1] 

β-ZnS ZnO hP4 P63mc 0.3822 – 0.6257 [2] 

ZnS hp SiC hP12 P63mc 0.3812 – 1.8719 [3] 

ZnS hp NaCl cF8 Fm-3m 0.4990 – – [4] 

ZnS2 hp FeS2 cP12 Pa-3 0.5954 – – [5] 

 

Атомні відсотки Сульфуру 

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
 °

C
 

Вагові відсотки Сульфуру 
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Рис. 1.2. Діаграма стану системи Zn – Se [13]  

 

Таблиця 1.2 

Кристалографічні характеристики сполук системи Zn – Se 

Сполука СТ СП ПГ 
Параметри комірки 

Посилання 
a, нм b, нм c, нм 

ZnSe ZnS cF8 F-43m 0.5668 – – [14] 

ZnSe ms ZnO hP4 P63mc 0.4000 – 0.6600 [6] 

ZnSe hp NaCl cF8 Fm-3m 0.5080 – – [4] 

ZnSe2 hp FeS2 cP12 Pa-3 0.5954 – – [5] 

 

Атомні відсотки Селену 

Вагові відсотки Селену 
Т

ем
п

ер
ат

ур
а,

 °
C
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Ряд бінарних сполук (ZnSe, CdS, CdSe, HgS, та ін.) можуть мати за різних умов 

структуру сфалериту (також відомою як цинкова обманка) або вюрциту, які є 

поліморфними модифікаціями цинк сульфіду. 

Сфалерит належить до кубічної сингонії. Його елементарна комірка зображена 

на рис. 1.3-а. Всі грані в ній є центровані атомами металу. Координаційними 

многогранниками для атомів металу та халькогену у цій структурі є тетраедри: 

найближчими сусідами кожного атома є чотири атоми протилежного типу, 

розташованих як чотири вершини цієї фігури (КЧ = 4). 

Вюрцит належить до гексагональної сингонії. Його елементарна комірка 

представлена на рис. 1.3-б. Вона має форму гексагональної призми. Координаційні 

многогранники для атомів металу та халькогену у цій структурі, аналогічно 

сфалериту, є тетраедрами. 

Різниця між сфалеритом і вюрцитом полягає в різних механізмах укладки шарів 

тетраедрів (рис 1.4). У сфалериті всі вони орієнтовані вершинами в одну сторону, зі 

строго паралельним орієнтуванням між собою. А у вюрциті основи тетраедрів 

сусідніх шарів розвернуті один відносно одного на 180º. 

 
 

(а) (б) 

Рис. 1.3. Елементарні комірки та координаційні многогранники атомів у структурах 

сфалериту (а) і вюрциту (б) 
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(а) (б) 

Рис. 1.4. Порівняння взаємного розміщення тетраедрів у структурах  

сфалериту (а) і вюрциту (б) 

 

Кубічна структура є термодинамічно вигіднішою. Проте, через свою подібність, 

в деяких випадках можна знайти і гексагональну структуру в метастабільному стані 

або одночасно обидві їхні форми [15-17]. 

 

1.2. Способи одержання тонких плівок ZnS і ZnSe 

 

Тонкі плівки отримують різними фізичними і хімічними методами, кожен з 

яких має свої переваги і недоліки. Нижче наведено опис методів про які найчастіше 

згадується у наукових публікаціях за останні 5 років. 

 

1.2.1. Фізичні методи 

Вакуумна сублімація. Цим методом отримують плівки з порошку вихідного 

матеріалу, який нагрівають у вакуумі при високій температурі. Після цього 

проводиться наступне їх сублімування на підкладку з низькою температурою [18-21]. 
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Основним недоліком цього способу є більший вміст атомів металу ніж Сульфуру чи 

Селену в плівках за стехіометричним складом, оскільки халькогеніди є леткими при 

високих температурах і можуть частково виходити зі структури плівки, чому ще й 

сприяє вакуум. 

Електронно-променеве осадження здійснюється у вакуумній установці з 

використанням електронного променя, який сканує поверхню зразка, а тоді 

випаровує матеріал з поверхні тигля, без плавлення шляхом бомбардування пучком 

електронів, які дають високу енергію для виконання процесу випаровування. Тигель 

охолоджується системою водяного кругового охолодження. Парова фаза 

конденсується на скляних підкладках, розташованих всередині установки, у вигляді 

плівок [22]. Недоліком цього методу є те, що тигель може забруднювати матеріал 

своїми складовими елементами за рахунок дифузії домішок з тигля до матеріалу. 

Наприклад, для графітового тигля є велика ймовірність знайти вуглець в плівках, що 

випарується. 

Молекулярна променева епітаксія. Метод дозволяє отримати плівки через 

нанесення молекулярним пучком пари речовини на кристалічні підкладки у 

надвисокому вакуумі [23-24]. Основною його перевагою є можливість створення 

унікальних наноструктур з дуже високою чистотою, однорідністю, малою кількістю 

поверхневих дефектів та можливістю точно повторювати рельєф підкладки. До 

недоліків методу можна віднести його складність, підтримку надвисокого вакууму, 

високу ціну обладнання і вихідних матеріалів, які повинні мати високий ступінь 

чистоти. 

Імпульсне лазерне осадження. Цим методом отримуються плівки і покриття 

конденсацією на поверхні підкладки парів матеріалу, утворених за допомогою 

імпульсного лазерного випромінювання мішені у вакуумі [25-28]. Метод 

характеризується високою швидкістю осадження, високим ступенем кристалічності 

і морфологічної однорідності отриманої плівки. Важливим чинником є практично 

повна відсутність забруднень плівки компонентами матеріалів камери і допоміжних 

пристроїв за рахунок малої ширини променя лазера. Недоліком методу є його 

технологічна складність і, відповідно, висока вартість. 
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Радіочастотне магнетронне розпилення виконується на магнетронній 

розпилюючій установці (магнетроні) [29-31]. Принцип цього методу оснований на 

утворенні кільцеподібної плазми в результаті  зіткнення електронів з молекулами 

інертного газу над поверхнею катода, на якому знаходиться мішень з халькогеніду 

цинку. Позитивні іони, що утворюються в розряді, прискорюються в напрямку 

катода, бомбардуючи поверхню мішені, вибиваючи з неї частки матеріалу. 

Розпилена речовина осідає на поверхню підкладки, формуючи на ній плівку. 

 

1.2.2. Хімічні методи 

Електрохімічне осадження. В цьому методі для одержання плівок проводиться 

електрохімічна реакція при дії електричного струму. При цьому система може 

складатись з двох [32] або з трьох електродів [33-35], на один з яких буде 

проводитись осадження плівки. Для цього готують водний розчин з електролітів, 

складають електрохімічну комірку і запускають процес осадження. В результаті 

одержують полікристалічні плівки, що характеризуються високою товщиною 

(більше 10 мкм). Також є відомості про електрохімічне осадження з використанням 

неводного розчину електролітів [36]. До недоліків цього методу слід віднести 

наявність в плівках окрім бінарної сполуки цинк сульфіду чи цинк селеніду ще й 

деякої кількості домішок металічного цинку та халькогеніду. 

Золь-гель осадження. Метод включає хімічне отримання золю з подальшим 

переведенням його в гель, тобто в колоїдну систему, що складається з рідкого 

дисперсійного середовища, утвореного частинками дисперсної фази. 

Особливостями утворених продуктів є нанорозмірні структурні елементи з яких 

центрифугуванням одержують тонкі напівпровідникові плівки. Важливим етапом у 

золь-гель осадженні є процес видалення розчинника з плівок, який проводять 

відпалом при високій температурі [37]. 

Хімічне осадження з газової фази. Це плазмохімічний процес, який 

використовується для отримання високочистих твердих матеріалів. Процес часто 

використовується в індустрії напівпровідників для створення тонких плівок. Як 

правило, в цьому способі підкладка поміщається в пари одного або декількох 
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речовин, які, вступаючи в реакцію або розкладаючись, виробляють на поверхні 

підкладки необхідну речовину [38]. Часто утворюється також газоподібний продукт 

реакції, що виноситься з камери потоком газу. 

Послідовна іонно-шарова адсорбція з реакцією є низькотемпературним 

процесом у водних розчинах [39], який включає такі послідовні стадії: 1. Занурення 

у розчин катіонного прекурсору підкладки, на якій адсорбується один шар іонів. 2. 

Занурення підкладки в дистильовану воду для видалення з неї розчину реагента. 3. 

Наступне її занурення в розчин аніонного прекурсору для адсорбування аніонного 

шару і синтезу сполуки у вигляді плівки на підкладці. 4. Видалення другого реагента 

з поверхні плівки у дистильованій воді.  

Для отримання покриття заданої товщини цю послідовність дій повторюють 

декілька разів. Реагентами в даному процесі є розчини, що містять катіони металу і 

аніони халькогену. Метод має основний недолік – нестехіометричний склад плівок 

[40], оскільки часто одного виду іонів адсорбується більше ніж іншого. 

Спрей-піроліз. Формування плівок у разі використання спрей-піролізу 

відбувається в результаті термічного розкладання початкових реагентів, що 

містяться в аерозолі при його розпиленні на нагріту підкладку [41-42]. У порівнянні 

з іншими способами спрей-піроліз володіє такими перевагами, як простота 

обладнання і економічність. Недоліком методу є те, що отриманий матеріал часто є 

сумішшю цільового продукту та побічних сполук. 

Метод хімічного осадження (ХО). Ідеально підходить для виготовлення тонких 

плівок на великих площах, є технологічно простим і дешевим, бо не вимагає 

використання вакууму, матеріало- та енергозатратного обладнання, високих 

температур [43-47]. Це створює передумови для створення фотоперетворюючих 

елементів масового використання. Технологія ХО напівпровідникових плівок 

полягає в зануренні підкладки у нагрітий розчин, який містить іони металу та 

Сульфуру або Селену в лужному середовищі. 

Початковими реагентами ХО цинк сульфіду є сіль цинку, комплексоутворюючий 

реагент, халькогенізуючий реагент та, за необхідністю, регулятор pH, якщо 
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середовище робочого розчину є недостатньо лужним. Згідно літературних даних 

процес ХО включає такі стадії: 

1. Взаємодію іонів Цинку та комплексоутворюючого реагента, з утворенням 

комплексних іонів [48-50], що зменшує загальну швидкість реакції і запобігає 

утворенню небажаних продуктів (Zn(OH)2 , ZnO) : 

2 2n xn
xZn xL ZnL     ; 

де Ln- – іони комплексоутворюючого реагента. 

2. Гідроліз халькогенізуючого реагента [46-54]: 

2
2RX OH X H O P      ; 

де X2– – іони халькогена (S, Se), RX – халькогенізуючий реагент, P – продукти. 

Як халькогенізуючий реагент можуть використовувати тіосечовину ((NH2)2CS) [51], 

селеносечовину ((NH2)2CSe) [52], натрій тіосульфат (Na2S2O3) [53] або натрій 

селеноселеносульфат (Na2SeSO3) [54]. 

3. Руйнування комплексних іонів металу при нагріванні з утворенням кінцевого 

продукту – нерозчинного халькогеніду цинку (ZnX) [55]: 

2 2xn n
xZnL X ZnX xL       . 

Формування ZnX відбувається гетерогенно на поверхні підкладки і гомогенно 

по всьому об’єму розчину внаслідок випадання осаду ZnX. Контроль процесу ХО 

здійснюють через параметри концентрацій початкових реагентів, тривалості та 

температури осадження. 

Згідно літературних даних, процес утворення халькогеніду цинку може 

відбуватись за двома різними механізмами: іон-іонним [55-56] або кластерним 

(гідроксидним) [57-58]. Перший – це механізм,  росту, що ґрунтується на реакції між 

різними видами іонів на поверхні підкладки чи поверхні сформованої частинки. 

Другий - механізм осадження, пов'язаний з агломерацією колоїдних частинок, які 

утворюються в розчині. Цей процес можна розглядати як наростання “кластер на 

кластер”. У реальних ситуаціях обидва процеси можуть переплітатись, що 

призводить до утворення плівок, де кластери включені в суцільну плівку [59]. 
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Іншими словами, утворення зародків може відбуватися шляхом гетерогенного 

зародження на підкладці, або гомогенного утворення в межах розчину.  

На думку авторів [60] першою стадією росту є зіткнення між окремими іонами 

або молекулами з утворенням зародків. Ці зародки ростуть шляхом збору окремих 

видів частинок, які стикаються з ними.  

Якщо концентрація зародків в розчині велика, зіткнення між ними також 

можуть відігравати важливу роль. В процесі гетерогенного зародження окремі іони 

можуть адсорбуватись на підкладку. Енергія, необхідна для формування зв’язку між 

частинками і твердою підкладкою, як правило, менша, ніж енергія, необхідна для 

гомогенного зародження, де немає такого процесу через каталітичну функцію 

підкладки. Проте тут роль каталізатора вже можуть виконувати поверхні зародків в 

розчині, та, чим більший розмір зародків, тим більшою стає їх площа, що приводить 

до автокаталітичного зростання швидкості. 

 

1.2.3. Порівняльна характеристика методів одержання тонких плівок 

халькогенідів цинку. 

Проведено узагальнене дослідження впливу умов синтезу (температура, час) на 

структурні властивості, морфологію поверхні та товщину отриманих різними 

методами напівпровідникових тонких плівок ZnS і ZnSe. Результати аналізу 

систематизовано у таблицях 1.3, 1.4. 

Плівки, одержані фізичними методами. Ці методи є доволі енергозатратними, 

вимагають використання високої температури, часто вакууму, дорогого обладнання. 

Кристалічна структура плівок є переважно кубічною, що можна пояснити тим, що 

вони отримані з порошків готових сполук халькогенідів цинку, які мають кубічну 

структуру, а енергії для повного фазового перетворення є замало.  

Плівки, одержані хімічними методами. Це простіші, дешевші, менш 

енергозатратні методи ніж фізичні, які не вимагають використання дорого обладнання. 

Винятком є хімічне осадження з газової фази. Плівки, одержані цими методами не 

поступаються своїм характеристикам до таких, що отримані фізичними способами. 

Кристалічна структура плівок може траплятися як кубічною, так і гексагональною чи 
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їх суміш, оскільки, на відміну від фізичних методів сполука халькогеніду цинку 

отримується на підкладці з початкових реагентів, що містять цинк та халькоген, при 

проходженні хімічної реакції між ними. Логічно припустити, що в цьому випадку 

природа підкладки впливатиме на утворення та ріст плівки в певній структурі. 

Плівки ZnS одержують в більшій мірі хімічними методами, а ZnSe – фізичними. 

Це зумовлено більшою складністю проведення синтезу плівок цинк селеніду за 

допомогою хімічних реакцій, через більшу вартість селеновмісних реагентів ніж 

сульфуровмісних, необхість використання додаткового реагента (гідразин гідрату), 

для одержання або підтримання стабільності іонів Селену в процесі синтезу. 

 

Таблиця 1.3 

Порівняльна характеристика методів одержання тонких плівок цинк сульфіду 

Спосіб 
одержання; 

.Література. 
Умови 

отримання 
Товщина Морфологія 

Кристалічна 
структура 

1 2 3 4 5 

Вакуумна 

сублімація 

[18] 

300-900°C, 

1-5 хв 
70-200 нм гексагональна 

Імпульсне 

лазерне 

осадження 

[25-27] 

300°C, 

30 хв 
500-600 нм 

суміш  

кубічної і 

гексагональної 

Радіочастотне 

магнетронне 

розпилення 

[29-31] 

200-650°C, 

80-120 хв 
80-860 нм кубічна 
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1 2 3 4 5 

Електрохімічне 

осадження 

[32-34] 

20°С, 10-

30 хв 
1-4 мкм кубічна 

Золь-гель 

осадження 

[37] 

80-250°С, 

2-3 год 
200-300 нм гексагональна 

Хімічне 

осадження з 

газової фази 

[38] 

250-

500°C, 20-

40 хв 

40-60 нм 

суміш  

кубічної і 

гексагональної 

Послідовна 

іонно-шарова 

адсорбція з 

реакцією 

[39-40] 

20-30°C 

10-80 хв 
10-140 нм кубічна 

Спрей-

піроліз 

[41-42] 

300-450°C, 

10 хв 
200 нм 

суміш  

кубічної і 

гексагональної 

Хімічне 

осадження з 

ванн 

[43-44] 

50-90°С 

20-120 хв 
30-300 нм кубічна 
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Таблиця 1.4 

Порівняльна характеристика методів одержання тонких плівок цинк селеніду 

Спосіб 
одержання; 

.Література. 
Умови 

отримання 
Товщина Морфологія 

Кристалічна 
структура 

1 2 3 4 5 

Вакуумна 

сублімація 

[19-21] 

600-800°C, 

2-10 хв 
190-500 нм кубічна 

Електронно-

променеве 

осадження 

[22] 

700°C,  

3-10 год 
400-1200 нм 

 

кубічна 

Молекулярна 

променева 

епітаксія 

[23-24] 

320°C,  

1-2 год 
250-600 нм 

 

кубічна 

Імпульсне 

лазерне 

осадження 

[28] 

300°C, 

30 хв 
500-600 нм 

суміш  

кубічної і 

гексагональної 

Електрохімічне 

осадження 

[35-36] 

20°С,  

10-30 хв 
1-4 мкм кубічна 

Хімічне 

осадження з 

ванн 

[45-47] 

50-90°С 

10-200 хв 
50-400 нм кубічна 
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1.3 Композиційні матеріали на основі плівок ZnS і ZnSe 

 

Комбінуючи шари плівок цинк сульфіду або цинк селеніду між собою чи з 

іншими сполуками, можна отримати матеріали, властивості яких дозволять  

використати їх у багатьох електронних чи оптичних пристроях для покращення 

ефективності їхньої роботи. Нижче наведено опис основних композиційних 

структур на основі плівок ZnS і ZnSe, які згадуються та досліджуються у наукових 

публікаціях за останні 5 років. 

 

1.3.1. Структури на основі ZnS. 

ZnS/CdS. В роботах [61-65] містяться відомості про отримання і дослідження 

структури ZnS/CdS. Встановлено, що подвійний шар ZnS/CdS має 

фотокаталітичні властивості, наприклад, здатність до фотокаталітичної деградації 

органічних барвників при УФ-опроміненні, що вказує на її можливе використання 

в якості композитного фотокаталізатора [62]. 

Дослідження фазового складу ZnS/CdS [63-64] вказують, що в структурі, 

окрім наявності двох фаз сульфідів цинку та кадмію існують фази твердого 

розчину CdxZn1-xS на границі контакту шарів ZnS/CdS. 

Структура ZnS/CdS, осаджена на поверхню нанопористого TiO2 має значно 

кращі світлозбираючі властивості у видимій області спектра [65], що робить 

можливим її потенційне застосування при виготовленні фотоелементів та 

використання для оптичних-електронних пристроїв. 

ZnS/ZnO. Композитна структура ZnS/ZnO відома завдяки своїм 

фотокаталітичним властивостям. Вона може використовуватись для фотохімічних 

реакцій добування водню з води [66] чи фоторозкладу різних органічних 

матеріалів [67-68]. Ще одна особливість ZnS/ZnO - це різноманітність її 

морфологічних особливостей. Поверхня композиту може бути у вигляді 

нанодротів, наностержнів, нанострічок, наноголок, наносфер [69] та ін. Структура 

зручна тим, що співвідношення ZnS до ZnO можна регулювати термічною 
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обробкою [70], це дозволить оптимізувати фізичні властивості структури при її 

застосуванні. 

ZnS/Ag2S. Структура є добре відомою через її характерні структурні, оптичні 

та фотолюмінесцентні властивості [71-73]. В роботі [74] показано, що структура 

ZnS/Ag2S має фотокаталітичні властивості. При осаджені на оксиді графену 

ZnS/Ag2S фотокаталітична ефективність структури значно зростає. Така структура 

здатна випромінювати біле світло, що може знайти застосування у виготовленні 

енергоощадних світлодіодних світильників побутового і промислового 

призначення. 

У композитних структурах ZnS/Ag2S, спостерігалося помітне гасіння 

люмінесценції в фотолюмінесцентному випромінюванні в порівнянні з чистим 

ZnS, що пояснюється продуктивним перенесенням електрона від ядра ZnS до 

наночастинок Ag2S. Це дало прямі докази того, що наночастки Ag2S були 

ефективними електронними поглиначами для ZnS, які привели до яскраво 

вираженого фотоіндукованого поділу зарядів в структурах ZnS/Ag2S [73]. 

ZnS/Si. Відомості про отримання та дослідження комбінації ZnS/Si містяться 

в роботах [75-77]. Структура здатна давати люмінесцентне випромінювання 

червоного, зеленого та синього кольорів різної інтенсивності. Дослідження 

зразків структури ZnS/Si, де шар ZnS був осаджений на підкладки з Si різною 

пористістю [77] показали, що регулюючи її (пористість), а також умови подальшої 

термічної обробки ZnS/Si, можна досягти практично однакової інтегральної 

інтенсивності червоного, зеленого та синього кольорів люмінесцентного 

випромінювання. Це робить можливим використання  структури ZnS/Si в 

оптично-електронних та світловідбиваючих пристроях (проекторах).  

 

1.3.2 Структури на основі ZnSe. 

Відомості про структури на основі ZnSe в літературних джерелах зустрічаються 

рідше ніж ZnS, бо отримати цинк селенід є дорожче та енергозатраніше ніж цинк 

сульфід (про що вказано у п. 1.2.3) або технологія їхнього виробництва не 

розкривається. 
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ZnSe/Ag2S і ZnSe/Ag2Se. В роботах [78-79] одержані нанорозмірні стержні з 

композиційних структур ZnSe/Ag2S та ZnSe/Ag2Se. Відзначається, що халькогенід 

аргентуму здатний каталізувати утворення зародків цинк селеніду на його поверхні. 

На оптичному спектрі поглинання даних структур видно край поглинання при 

2.9 еВ (428 нм), що дещо відмінно від чистого ZnSe, та вказує на можливу 

присутність квантово-розмірного ефекту в отриманих зразках. Квантовий вихід в 

нанорозмірних стержнях ZnSe/Ag2S і ZnSe/Ag2Se становив 0.56%. Передача енергії 

або перенесення електронів між ZnSe і Ag2S (або Ag2Se) могла відбутися через 

більшу енергію забороненої зони в ZnSe у порівнянні з Ag2S або Ag2Se. 

Фотогенеруючі електрони (і дірки) в зоні провідності (і у валентній зоні) цинк 

селеніду переходять до арґентум сульфіду або арґентум селеніду, в результаті чого в 

дослідженнях спостерігають деградацію інтенсивності фотолюмінесценції ZnSe. 

Цей фактор можливо спричиняє низький квантовий вихід ZnSe. Автори даних робіт 

вказують на можливість використання наноструктур ZnSe/Ag2S і ZnSe/Ag2Se для 

оптимізації технологічних характеристик напівпровідникових пристроїв. 

ZnSe/CdS. Ця композитна структура має застосування у оптичних детекторах та 

фотоелектродах [80-82]. Властивості ZnSe/CdS сильно залежать від різних типів 

укладки атомів та комбінацій з іншими матеріалами. Наприклад, в поєднанні з 

підкладкою BeTe структура може бути детектором ближнього інфрачервоного 

випромінювання [80], а багатошарові структури з ZnSe/CdS – середнього та 

дальнього ІЧ діапапазону [81]. В роботі [82] спостерігали фотокаталітичну 

активність структури з комбінації шарів CdS, ZnSe та TiO2 при освітленні ртутною 

лампою (потужністю 500 Вт) з довжиною хвилі збудження 365 нм.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ, СИНТЕЗ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЛІВОК ZnS І ZnSe 

 

2.1. Вихідні реагенти для хімічного осадження плівок цинк сульфіду і цинк 

селеніду 

 

Для хімічного осадження напівпровідникових плівок ZnS і ZnSe використовували 

розчини цинк хлориду (ZnCl2), тринатрій цитрату (Na3C6H5O7 , тринатрій-2-

гідроксипропан-1,2,3-трикарбонат), натрій гідроксиду (NaOH), амоній гідроксиду 

(NH4OH), гідразин гідрату (N2H4∙H2O), тіосечовини (CS(NH2)2) та елементарного 

Cелену (Se). Всі початкові речовини за ступенем чистоти відповідали кваліфікації «хч». 

Як підкладки використовували пластини 24х24 мм з оптично однорідного скла 

товщиною 0.2 мм, які перед експериментом очищали хромовою сумішшю і 

промивали дистильованою водою. 

 

2.2. Хімічне осадження тонких плівок ZnS і ZnSe 

 

Синтез тонких плівок методом хімічного осадження здійснювали на установці, 

схема якої наведена на рис 2.1. Склад розчинів, концентрація реагентів, температура 

та тривалість осадження приведені в табл. 2.1. (в дужках наведені межі значень, для 

яких проводилися дослідження методом інверсійної вольтамперометрії). 

 

Таблиця 2.1 

Склад та концентрації розчинів для ХО плівок ZnS і ZnSe 

Плівка ZnS ZnSe 

1 2 3 4 5 

Комплексоутворю-

ючий реагент 
Na3C6H5O7 NaOH NH4OH/N2H4∙H2O NaOH 

С(ZnCl2), M 
0.04 

(0.01-0.05) 
0.02 0.05 

0.08 

(0.02-0.10) 

С(CS(NH2)2), M 
0.10 

(0.025-0.25) 
0.05 0.10 – 
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1 2 3 4 5 

С(Se), M – – – 
0.10 

(0.02-0.12) 

C(Na3C6H5O7),M 
0.04 

(0.03-0.07) 
– – – 

C(NaOH),M – 
1.2 

(0.4-2.4) 
– 

5.0 

(2.0-7.0) 

C(NH4OH),M 0.10 – 
0.8 

(0.2-1.4) 
– 

C(N2H4∙H2O),M – – 
0.8 

(0.2-1.4) 

0.15 

(0.05-0.20) 

Тривалість 

осадження, хв 

80 

(40-120) 

80 

(60-85) 
20 

40 

(10-60) 

Температура,°С 
70 

(50-90) 
80 70 

80 

(50-90) 

 

 

 

Рис 2.1. Установка для синтезу плівок ZnS і ZnSe 

(1 – термопара; 2 – склянка; 3 – нагрівач; 4 – підкладка; 5 – робочий розчин) 
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2.3. Методи досліджень властивостей плівок ZnS і ZnSe 

 

Для вивчення фізико-хімічних властивостей тонких плівок ZnS і ZnSe були 

використані сучасні методи досліджень. 

2.3.1. Рентгенівська дифракція. Цей метод дозволяє встановити наявність 

тих чи інших фаз у полікристалічних зразках і встановити їхню кристалічну 

структуру [83]. 

В основі рентгенівського методу аналізу лежать дві особливості 

рентгенівських променів: 

– здатність проникати в речовину; 

– здатність дифрагувати від структурних одиниць кристалу, що періодично 

повторюються в просторі і з яких складається речовина. 

Дифракцію рентгенівських променів можна розглядати як відбиття цих 

променів від атомних площин кристала і описати рівнянням Вульфа-Брегга: 

2d∙sinθ = nλ 

де n – ціле число (1,2,3,...), яке називається порядком відбиття; 

λ – довжина хвилі рентгенівських променів; 

d – міжплощинна віддаль; 

θ – кут дифракції. 

Якщо рівняння Вульфа-Брегга виконується, то відбиті промені поширюються 

в одній фазі, а їхня інтерференція призводить до виникнення максимуму на 

дифракційній картині. Інакше промені гасяться. Оскільки кожна фаза 

полікристалічного зразка має кристалічну гратку з характерним набором віддалей d 

між паралельними кристалографічними площинами, рентгенівські промені 

відбиваються від цих площин і дифрагують з характерним тільки для даної фази 

набором бреггівських кутів θ і відносних інтенсивностей дифракційних відбиттів. 

Останні реєстрували за допомогою дифрактометра. Дифракційна картина була 

результатом накладання дифракційних картин окремих фаз. 
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Одержанні дифрактограми порівнювали з теоретичними дифрактограмами 

чистих компонентів, бінарних та тернарних сполук, отриманих за допомогою 

програми PowderCell [84]. 

Уточнення кристалічної структури проводили методом порошку за 

дифрактограмами, одержаними у кроковому режимі зйомки. Експериментальні 

дифрактограми отримувались на автоматичниому дифрактометрі ДРОН-3.0  

(CuKα- випромінювання). Уточнення координат атомів, коефіцієнтів заповнення 

правильних систем точок, ізотропних температурних поправок проводили з 

використанням програми FullProf [85], використовуючи метод розрахунку  

Рітвельда [86]. 

Оцінка достовірності вибраної моделі проводиться за значеннями факторів 

розбіжності R: 
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де yoi та yci – спостережувана та розрахована інтенсивність на i-тому кроці 

відповідно; 
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wi – ваговий фактор; 

Io та Ic – спостережувані та розраховані інтенсивності рефлексів; 

N – кількість точок, використаних при уточненні; 

P – кількість уточнених параметрів; 

С – кількість функцій обмеження; 

Fobs – спостережуваний структурний фактор; 

Fcalc – розрахований структурний фактор. 

Структура вважається правильно визначеною при значеннях RBragg<15 %. 

 

Зразки для проведення рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізу 

отримували 5-кратним пошаровим осадженням плівок за умов, наведених в 

табл. 2.2, з наступним їхнім відокремленням від поверхні підкладок. 

2.3.2. Оптична спектроскопія. Цим методом досліджують оптичні властивості 

напівпровідникових матеріалів у видимій ділянці спектра та в областях, що 

знаходяться поблизу неї (ближній ультрафіолетовій та інфрачервоній). 

Встановлення залежностей пропускання або поглинання від довжин світлових хвиль 

дають можливість вивчення рівнів енергії, ймовірності переходів та інших 

характеристик досліджуваних зразків. Також можна зробити попередній висновок 

про фазовий склад напівпровідника [87].  

Залежність поглинання описується за допомогою коефіцієнта α, який 

визначається як відносне зменшення інтенсивності світла L(hν) вздовж напрямку його 

поширення: 

 
  
dx

hLd

hL






1
  ; 

Найчастіше вживаним способом визначення ширини забороненої зони за 

положенням краю власного поглинання напівпровідника є побудова спектральної 

залежності поглинання в координатах (α·hν)2/n від hν, виходячи з рівняння [88]: 

    2
n

g
EhAh    ; 
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де А – деякий коефіцієнт, що залежить від типу міжзонного переходу та ефективних мас 

дірок і електронів; Eg – ширина забороненої зони напівпровідника (еВ); n – коефіцієнт, 

що приймає різні значення при різних типах переходів. Для дозволених прямих 

міжзонних переходів n = 1. Коефіцієнт А при цьому дорівнює: 
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  ; 

Для заборонених прямих міжзонних переходів n = 3, а коефіцієнт А : 
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  , 

де me* і mh* – ефективні маси електрона і зірки; q – заряд електрона; h – стала 

Планка; c – швидкість світла у вакуумі. 

Сполуки ZnS і ZnSe належать до напівпровідників з прямими енергетичними 

міжзонними переходами, тому для них n = 1. Для визначення ширини забороненої 

зони таких зразків, необхідно збудувати спектральну залежність поглинання в 

координатах (α·hν)2 від hν [89] (рис. 2.2). 

2,4 2,6 2,8 3,0
0

20

40

60

80

h,еВ

(
 h

)2

, 
ві

д
н

. 
о

д
.

2,65 еВ

 

Рис. 2.2. Спектральна залежність оптичного поглинання плівки ZnSe в координатах 

(α·hν)2 від hν. Визначена екстраполяцією ширина забороненої зони становить 

2.65 еВ. 
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2.3.3. Молекулярно-абсорбційна спектроскопія. Методи молекулярної 

абсорбційної спектроскопії (фотометрії) ґрунтуються на вимірюванні поглинання 

електромагнітного випромінювання речовинами в різних областях спектра: 

ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній  відповідно до основного закону світло-

поглинання [90]. 

У залежності від вимірювання різних типів електромагнітного випромінювання 

фотометричні методи поділяють на: 

– спектрофотометрію, що ґрунтується на вибірковому поглинанні розчинами 

речовин монохроматичного випромінювання в УФ, видимій та ІЧ-ділянках спектра. 

– колориметрію та фотоколориметрію, що ґрунтуються на поглинанні 

розчинами не монохроматичного, а поліхроматичного, вузького спектрального 

світла, сформованого світлофільтром, найчастіше у видимій та УФ- ділянці спектра; 

– турбідиметрію та нефелометрію, що ґрунтуються на поглинанні або 

розсіюванні світлового потоку дисперсними частинками. 

Методи молекулярної абсорбційної спектроскопії застосовують для кількісного 

визначення речовин у широкому інтервалі концентрацій. Вони характеризуються 

високою чутливістю та точністю. Відносна похибка фотометричних методів 

дорівнює 3-5 %, а у деяких випадках може бути значно меншою – до 1 %. 

В роботі для досліджень використано турбідиметрію. Об’єктом 

турбідиметричних вимірювань є розчин з суспензією малорозчинної сполуки, яким 

заповнюється кювета (посудина з паралельними, плоскими, прозорими стінками). 

Для кількісного аналізу вимірюють величину, яку називають мутністю 

(D = lg(I0/I)), яка відповідає оптичній густині розчину. Мутність D залежить від 

характеристик суспензії, світлового потоку та способу вимірювання: 

3
0

4 4
lg

I Cld
D K

I d 
 


 , 

де I0 і I – інтенсивності падаючого світового потоку і потоку, який пройшов 

через суспензію без зміни напрямку; 

K i α – константи, які залежать від природи суспензії та способу вимірювання; 

C – концентрація суспензії в розчині; 
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l – товщина поглинаючого шару розчину; 

d – середній діаметр частинок, що поглинають світловий потік; 

λ – довжина хвилі палаючого світла. 

За сталих умов вимірювання, значення K, α, d, λ мають певні величини, які 

можуть бути об’єднані в одну константу: 

D = KʹCl , 

де Kʹ – об’єднана константа, яка називається молярним коефіцієнтом 

каламутності розчину.  

Прилад, на якому проводять вимірювання називають нефелометром або 

фотоколориметром. Для отримання суспензії використовують реакції осадження, до 

яких ставлять такі вимоги: 

1) продукт реакції повинен бути практично нерозчинним; 

2) продукт реакції повинен бути у вигляді завису, а не осаду (для отримання 

завису, за необхідності, його стабілізують введенням у розчин речовин-

стабілізаторів). 

Підготовка до турбідиметричних вимірювань включає такі етапи: 

1) вибір розміру кювети. Товщина кювети вибирається такою, щоб 

абсорбційність знаходилася в межах 0.4–1.0. Тоді похибка визначення 

концентрації є найменшою. 

2) вибір розчину порівняння. Для досягнення більшої точності абсорбційність 

розчину порівняння і досліджуваного розчину повинні бути близькими. 

3) спосіб приготування суспензій стандартних і аналізованих розчинів має бути 

однаковий. 

Для розрахунку концентрацій при визначенні абсорбції можна використати 

методи градуювального графіка, стандартних добавок і за відомим значенням 

молярного коефіцієнта каламутності розчину (K), який визначають 

експериментально за допомогою стандартного розчину (K=Dст/Cстlст) [91]. 

2.3.4. Скануюча електронна мікроскопія. Скануюча електронна мікроскопія 

(СЕМ) є одним з найуніверсальніших методів, доступних для вивчення і аналізу 

мікроструктурних характеристик твердих об’єктів. Основною особливістю СЕМ є 
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висока роздільна здатність електронного променя, яка може бути досягнута при 

дослідженні об'ємних предметів (до ~1 нм) [92]. 

Скануюча електронна мікроскопія проводиться при великих збільшеннях, 

створює зображення з високою роздільною здатністю і точно вимірює дуже малі 

об’єкти і особливості поверхні зразка. 

В СЕМ поверхня зразка сканується електронним пучком. При ударі електронів 

в поверхню зразка, генеруються різні сигнали і їхня реєстрація формує зображення 

та дає можливість отримати інформацію про елементний склад зразка.  

Залежно від механізму реєстрації сигналу розрізняють декілька режимів роботи 

скануючого електронного мікроскопа: режим вторинних електронів, режим 

відбитих електронів, режим рентгеноспектрального мікроаналізу. 

Вторинні електрони (secondary electrons) вилітають з атомів, що займають 

верхній шар зразка та легко генерують двовимірне зображення поверхні. Контраст 

зображення визначається морфологією зразка, а його висока роздільна здатність 

забезпечується малим діаметром первинного пучка електронів. 

Електрони зі зворотним розсіюванням (пружно-відбиті електрони (back-

scattered)) є первинним електронним пучком, який «відбивається» від атомів в 

твердому тілі. Контраст у зображенні визначається атомним числом елементів в 

зразку. Таким чином, в зображенні буде показано розподіл різних хімічних фаз в 

зразку. Оскільки ці електрони випускаються з глибини в зразок, якість зображення 

не така добра, як у випадку вторинних електронів. 

Взаємодія первинного пучка з атомами в зразку викликає переходи в оболонках 

атомів, які призводять до викиду рентгенівського випромінювання. Випромінені 

рентгенівські промені містять енергетичні характеристики елементів. Виміряний 

енергетичний дисперсійний спектр рентгенівських променів дозволить провести 

аналіз елементного складу поверхні зразка (мікроаналіз) [93-95]. Завдяки цьому 

забезпечується швидкий якісний, кількісний аналіз елементного складу зразків 

глибиною 1-2 мкм. Рентгенівські промені також можуть бути використані для 

формування карти або профільних ліній, показуючи елементний розподіл по 

поверхні зразка. 
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Як правило, СЕМ працює в умовах високого вакууму з метою отримання 

високої енергії пучка електронів, необхідних для створення зображення поверхні та 

її аналізу [96]. У випадку аналізу непровідних чи напівпровідникових зразків їхню 

поверхню покривають тонким шаром вуглецю, міді, золота або іншого провідного 

елемента [92]. Добра електропровідність забезпечує формування якісного 

зображення поверхні. 

Формування зображення залежить від збору різних сигналів, які розкидані 

внаслідок високої енергії пучка, який взаємодіє зі зразком. Електрони зі зворотним 

розсіюванням і вторинні електрони генеруються в межах первинного пучка 

інтерактивного об’єму і є двома основними сигналами, що використовуються для 

формування зображення. Коефіцієнт зворотного розсіювання електронів (η) зростає 

зі збільшенням порядкового номера елемента, в той час як коефіцієнт вторинних 

електронів (δ) відносно нечутливий до цього. Ця фундаментальна відмінність двох 

сигналів має істотний вплив на спосіб аналізу зразків. 

2.3.5. Атомно-силова мікроскопія. Атомно-силова мікроскопія (АСМ) – це 

тип скануючої зондової мікроскопії з роздільною здатністю порядку частки 

нанометра [94, 97]. Принцип роботи АСМ базується на вимірюванні силової 

взаємодії між поверхнями досліджуваного зразка та зондом (рис. 2.3). В якості зонда 

використовується гострий наконечник (нанорозмірне вістря), яке розміщено на кінці 

пружної консолі. Сила, що виникає між атомами речовини та зондом дає певну 

величину її відхилення. До тих пір поки наконечник залишається в контакті зі 

зразком, його сканують вздовж площини X-Y. Поява висот і впадин під вістрям 

призводить до зміни сили, що діє на зонд, а значить, і зміни згину (зміщень щодо 

положення рівноваги) зонда. Детектор вимірює згин консолі і перетворює його в 

електричний сигнал. Принцип його роботи може базуватись на оптичних способах 

(фотодетекторах) або за допомогою тунельного зонда. Інтенсивність сигналу 

детектора буде пропорційна відхиленню зонда, яке буде функцією зразка в позиції 

X-Y. Таким чином, реєструючи зміну цієї величини, можна зробити висновок про 

рельєф поверхні. 
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(а) (б) 

Рис. 2.3. Схема атомно-силового мікроскопа з системою реєстрації переміщення 

зонда: оптична (а) і за допомогою тунельного зонда (б) 

1 - зонд, 2 - кронштейн, 3 - досліджувана поверхня, 4 - дзеркало, 

5 - фотодетектор, 6 - п’єзодвигун, 7 - тунельний зонд 

 

Для АСМ можна отримувати зображення у статичному (контактному) режимі і 

динамічному (безконтактному) режимі, коли консоль вібрує або робить 

коливальний рух на заданій частоті [98]. 

У безконтактному режимі немає ефекту деградації зразка або наконечника, які 

іноді спостерігаються після проведення численних сканувань у контактному режимі. 

Безконтактний спосіб використовують для вимірювання м'яких зразків, наприклад, 

біологічного походження. Зображення твердих зразків, отримані у контактному та 

безконтактному режимах, мають практично однаковий вигляд. Однак, якщо декілька 

моношарів адсорбованої рідини лежать на поверхні твердого зразка, зображення 

виглядають зовсім різними. АСМ, що працює в режимі контакту буде проникати в 

шар рідини для отримання зображення поверхні під нею, в той час як в 

безконтактному режимі АСМ буде коливатися над адсорбційним шаром рідини для 

побудови зображення як рідини так і поверхні. 

На відміну від оптичної чи електронної мікроскопії у АСМ не 

використовуються лінзи чи опромінення пучком електронів, тому не потрібно 

покривати поверхню зразків провідним шаром і вакуумувати систему [97]. 
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2.3.6. Профілометричні вимірювання. Профілометрія – це процес вимірювання 

профілю перерізу поверхні в площині, перпендикулярній до нього і орієнтованої в 

певному напрямку. 

Графічне зображення виміряного профілю називають профілограмою. Їх 

реєструють приладами контактного або неконтактного типу – профілометрами чи 

профілографами.  

Інформація, отримана з профілограм, використовується для розрахунку 

стандартних параметрів і дозволяє проводити якісну та кількісну оцінку шорсткості 

досліджуваної поверхні. Велика кількість профілограм, знятих з певним кроком і 

послідовно розміщених в тривимірній системі координат, дає наглядну картину 

топографії поверхні. 

У приладах контактного типу копіювання профілю здійснюється шляхом 

переміщення голки по досліджуваній поверхні. Вертикальні відхилення голки 

перетворюються в електричний сигнал, який з певним підсиленням реєструється 

програмним забезпеченням. За їх допомогою можна швидко і точно вивчати як 

розподіл товщини, так і профіль поверхні. Однак,  використовують його лише при 

аналізі поверхонь з високою твердістю, що виключає проникнення голки в глибину 

плівки. Також не можна виявити вузькі ділянки і глибокі подряпини на поверхні, 

оскільки розмір вістря голки може бути значно більшим. 

До приладів безконтактного типу відносять оптичні і растрові електронні 

мікроскопи, а також прилади, в яких для сканування поверхні використовується 

монохроматичне (в тому числі лазерне) випромінювання [99]. 

2.3.7. Інверсійно-вольтамперометричний метод визначення вмісту цинку у 

плівках. При аналізі розчинів, що містять цинк широко застосовують їх визначення 

методом інверсійної вольтамперометрії (ІВА) [91, 100]. Нами запропоновано 

використати метод ІВА для контролю вмісту цинку у плівках ZnS і ZnSe. Для цього 

плівки цинк сульфіду розчиняли у фіксованому об’ємі 0.1 М, а плівки цинк селеніду – 

у 0.2 М розчині хлоридної кислоти (HCl) і аналізували за допомогою аналізатора  

АКВ-07 МК або Тa-Lab. 
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Аналіз включав такі стадії: 

1) Електрохімічну очистку поверхні стаціонарного електроду при потенціалі  

0 - 0.1 В від наявних домішок елементів на ньому з попередніх вимірювань;  

2) Електрохімічне нагромадження визначуваної речовини з розчину на поверхні 

робочого електрода з утворенням амальгами за постійного потенціалу та 

перемішування розчину; 

3) Заспокоєння – стадія, коли розчин не перемішується і відбувається 

рівномірний розподіл виділених елементів на поверхні робочого електрода; 

4) Електрохімічне розчинення з постійною швидкістю нагромадженої речовини 

з поверхні робочого електрода при лінійній зміні потенціалу за часом з отриманням 

графічної залежності I=f(E).  

При дослідженні залежності сили струму від електродного потенціалу 

результуюча вольтамперометрична крива утворювала пік з Ер = -0.96 В, положення 

якого відповідало наявності Цинку у досліджуваному зразку. Кількісний аналіз 

здійснювали методом добавок. Зафіксована висота або площа піка елемента на 

вольтамперограмі є пропорційна його масовій частці в розчині. На основі отриманих 

даних, за допомогою прикладної програми Polar 4.1 розраховано масу цинку в 

плівках на 1 см2. Чутливість методу ІВА знаходиться в діапазоні: 10-8…10-10 М [101]. 

2.3.8. Моделювання реакцій напівемпіричними методами квантової хімії. 

Напівемпіричні методи квантової хімії є одним з способів моделювання реакцій 

молекул та речовин за допомогою квантових обчислень [102]. Їх відмінність від 

неемпіричних (Ab initio) методів полягає у введенні додаткових спрощень, які 

значно зменшують обсяг обчислень. Основними з них є такі: 

– валентне спрощення розрахунків електронів внутрішніх повністю заповнених 

оболонок; 

– наближена оцінка різних типів молекулярних інтегралів, що виникають при 

розв'язку точних рівнянь того квантово-хімічного методу, в межах якого 

реалізується напівемпіричний розрахунок. Інтеграли замінюють наперед заданими 

числовими значеннями, залежними від типу відповідних атомів та, іноді, також 

певних геометричних параметрів. 
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Істотною перевагою напівемпіричних методів над нееміпричними є спрощення 

обчислень та часткова компенсація окремих дефектів, які закладені в неемпіричних 

теоретичних моделях. За рахунок цього значно простіший напівемпіричний метод 

часто здатний давати кращі оцінки геометрії та інших властивостей молекул, ніж 

реалізований в повному обсязі метод Гартрі-Фока. 

Найбільшим недоліком напівемпіричних методів є неконтрольованість 

використаних спрощень, внаслідок чого неможливо в загальному випадку 

передбачити  придатність того чи іншого методу для моделювання певної молекули 

чи реакції. Серед них можна виділити такі: CNDO, INDO, NDDO, MINDO, MNDO, 

AM1, PM3, PM6, PM7, RM1, SAM1, ZINDO, SINDO та інші. 

Варто звернути увагу на специфічність методів та отриманих ними результатів 

розрахунків. Зазвичай, геометричні параметри молекули краще відтворює один 

метод, стандартну теплоту утворення сполуки – другий, потенціал іонізації та 

УФ спектр – третій та четвертий тощо. 

Найактуальнішими напівемпіричними методами на сьогодні є PM6 та PM7  

[103-104]. Для них характерні такі значення середніх абсолютних похибок [105-106] 

для величин: стандартної теплоти утворення 30-40 кДж/моль, довжини зв'язку 

0.0091 нм, валентного кута 7.86°, дипольного моменту 0.85 Дб, потенціалу іонізації 

0.5 еВ. Схожі досить великі значення похибок є характерними для всіх 

напівеміпричних методів. Похибки для речовин, що складаються із елементів 

першого та другого періодів, тобто найбільш розповсюджених речовин є значно 

меншими [105-106]. 

Для моделювання проміжних стадій та геометричних параметрів молекул при 

синтезі плівок ZnS і ZnSe використано метод PM7 та пакет програм 

MOPAC 2012 [107]. Розрахунки проведені з врахуванням того, що реакції синтезу 

відбуваються у водних розчинах, тому в програмі був заданий параметр 

діелектричної проникності води: EPS = 78. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СИНТЕЗУ ПЛІВОК 

 

3.1. Хімічне осаження плівок ZnS і ZnSe з різними комплексоутворюючими 

реагентами 

 

Досліджено вплив природи комплексоутворюючих реагентів на процес ХО 

плівок ZnS і ZnSe з метою визначення характеру залежностей параметрів синтезу в 

оптимізованих умовах.  

Для ХО плівок ZnS використовували тіосечовину для генерування іонів 

Сульфуру S2–, цинк-вмісну сіль – іонів Zn2+ і комплексоутворюючих реагентів – 

тринатрій цитрату, натрій гідроксиду та пари амоній гідроксиду і гідразин гідрату. У 

процесі синтезу на підкладках утворювались покриття білого кольору, характерного 

для сполуки ZnS. З літературних даних [108-110] встановлено, що природа 

початкової цинк-вмісної солі не дає істотного впливу на властивості плівок ZnS. 

Тому в роботі взято одну з найбільш поширених таких солей – цинк хлорид. 

Для здійснення ХО плівок ZnSe для генерації іонів Селену використовували 

елементарний селен, який розчиняли у концентрованому розчині натрій гідроксиду 

в присутності гідразин гідрату [111]:  

2Se + N2H4·H2O + 4OH− → 2Se2- + N2 + 5H2O . 

Використання тринатрій цитрату, як комплексоутворюючого реагента не 

приводило до утворення плівок на поверхні підкладок. Це пов’язано із великою 

швидкістю реакції навіть при кімнатній температурі. Після змішування реагентів 

протягом кількох секунд випадав жовтий осад цинк селеніду.  

Використання суміші амоній гідроксиду і гідразин гідрату для синтезу ZnSe 

мало аналогічний результат.  

У випадку ХО з комплексоутворюючим реагентом натрій гідроксидом на 

підкладках утворювались покриття від жовтого до оранжевого кольору, 

характерного для сполуки ZnSe. Колір змінювався залежно від товщини плівок. 
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Відмінності між ХО плівок ZnS і ZnSe можна пояснити різною природою 

халькогенізаторів. Використання елементарного Селену для синтезу плівок цинк 

селеніду замість дорогої, важкодоступної і нестабільної селеносечовини 

((NH2)2CSe) значно збільшує активну концентрацію іонів Se2– у реакційній суміші, 

порівняно з активністю іонів Сульфуру S2– при осадженні цинк сульфіду. Тому 

закономірним є те, що покриття ZnSe утворюються лише з тим 

комплексоутворюючим реагентом, для якого значення стійкості його сполуки з 

цинком буде максимальним. 

Використання халькогенізатора – натрій селеносульфату для cинтезу плівок 

ZnSe [112] не мало успіху. При спробі осадження цинк селенід не утворювався, а 

робочий розчин залишався прозорим. Це пояснюється недостатньою концентрацією 

іонів Se2– яку створює Na2SeSO3 у реакційній суміші. Використання в роботі 

розчиненого елементарного селену у розчині лугу, в присутності гідразин гідрату, 

дає можливість отримати достатню концентрацію Se2– для синтезу плівок ZnSe. 

3.1.1. Фазовий аналіз плівок ZnS і ZnSe. Проведеним рентгенофазовим 

аналізом синтезованих зразків встановлений їх фазовий склад (рис.3.1, 3.2). 

Для плівок ZnS, одержаних при використанні Na3C6H5O7 і NaOH, як 

комплексоутворюючих реагентів, встановлено присутність лише сполуки ZnS у 

кубічній модифікації без будь-яких значних видимих домішок інших фаз. До складу 

плівок, одержаних з  використанням N2H4·H2O/NH3·H2O, входить кубічна фаза ZnS і 

значна кількість гексагональної модифікації ZnO.  

Для плівок ZnSe, виготовлених з використанням комплексоутворюючого 

реагента NaOH, визначена притутність фази, яка належить сполуці ZnSe у кубічній 

модифікації. 

Кристалографічні характеристики сполук в отриманих плівках наведено у 

таблиці 3.1. 
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Рис. 3.1. Експериментальні профілі дифрактограм плівок ZnS, отриманих з різними 

комплексоутворюючими реагентами (1 – тринатрій цитрат, 2 – натрій гідроксид, 3 – 

амоній гідроксид / гідразин гідрат) і їх порівняння з лініями теоретичних 

дифрактограм ZnS і ZnO 
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Рис. 3.2. Експериментальний профіль дифрактограми плівки ZnSe, отриманої з 

комплексоутворюючим реагентом натрій гідроксидом і її порівняння з лініями 

теоретичної дифрактограми ZnSe 
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Таблиця 3.1 

Кристалографічні характеристики сполук у плівках, одержаних з 

використанням різних комплексоутворюючих реагентів 

Плівка 
Комплексу- 

ючий реагент 

Фаза 

сполуки 

у плівці 

СТ СП ПГ 

Параметри комірки 

a, нм c, нм 

ZnS Na3C6H5O7 ZnS ZnS cF8 F-43m 0.5373(2) – 

ZnS NaOH ZnS ZnS cF8 F-43m 0.5323(2) – 

ZnS 
NH4OH/ 

N2H4·H2O 

ZnS ZnS cF8 F-43m 0.5202(1) – 

ZnO ZnO hP4 P63mc 0.32473(3) 0.52026(6) 

ZnSe NaOH ZnSe ZnS cF8 F-43m 0.5652(1) – 

 

3.1.2.  Вплив комплексоутворюючого реагента на вміст цинку в плівках. 

Для проведення дослідження готували робочі розчини, до складу яких входили 

комплексоутворюючі реагенти з такими концентраціями: C(Na3C6H5O7) = 0.03-0.07 M, 

C(NaOH) = 0.4-2.4 M, C(NH4OH/N2H4·H2O) = 0.2-1.4 M / 0.2-1.4 M. Концентрації 

інших реагентів були сталими, та дорівнювали значенням, що наведені в таблиці 2.1, 

на стор. 29-30. Результати досліджень представлені на рис. 3.3. 

Як слідує з рис. 3.3 а, зміна маси цинку у плівках ZnS при зміні концентрації 

комплексоутворюючого реагента тринатрій цитрату має лінійний характер. При 

концентрації Na3C6H5O7 менше 0.04 M в робочому розчині помітне утворення цинк 

гідроксиду, а при концентрації Na3C6H5O7 більше 0.04 M маса цинку в плівках ZnS 

лінійно зменшується. Тому оптимальним значенням для C(Na3C6H5O7) вибрано 

0.04 M. 
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Рис. 3.3. Вплив концентрації вихідного комплексоутворюючого реагента на масу 

цинку в плівках (а – Na3C6H5O7; б – NH4OH/N2H4·H2O; в, г – NaOH) 

 

Дослідження маси цинку в плівках ZnS, осаджених з NaOH (рис 3.3-б) вказують 

на практично лінійне зростання цих значень при збільшенні концентрації натрій 

гідроксиду від 0.4 до 2.0 M. Подальше збільшення концентрації NaOH приводить до 

зменшення вмісту цинку. Це зменшення пояснюється значною неоднорідністю 

плівок через нещільну упаковку поверхні зернами великих розмірів, утворення яких 

зумовлене збільшенням густини робочого розчину (до 1.10 г/см3, визначеною 

ареометром). Оптимальне значення концентрації C(NaOH) вибрано 2.0 М. 

У випадку використання суміші NH4OH/N2H4·H2O (рис 3.3 в) значення маси 

цинку в плівках ZnS є найбільшим при найменшій концентрації амоній гідроксиду 
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(0.2 M) і найбільшій – гідразин гідрату (1.4 M). При зміні співвідношення суміші 

комплексоутворюючих реагентів до 0.8 M/0.8 M маса цинку зменшується практично 

лінійно і далі змінюється незначно. Варто відзначити, що в даному випадку, крім 

ZnS, значний вклад у результати вимірювань дає фаза ZnO, встановлена в результаті 

фазового аналізу. На основі цих даних важко оцінити оптимальні значення 

C(NH4OH/N2H4·H2O).  

Зміна маси цинку в плівках ZnSe, осаджених з NaOH (рис 3.3-г) вказують на 

практично лінійне зростання цих значень при збільшенні концентрації натрій 

гідроксиду від 2 до 5 M. При подальшому збільшенні концентрації NaOH 

спостерігалось зменшення вмісту цинку. Таке зменшення, аналогічне випадку 

плівок ZnS, синтезованих з NaOH, викликане збільшенням неоднорідності та 

нещільності упаковки поверхні плівок зернами великих розмірів та значною 

густиною (до 1.24 г/см3, визначеною ареометром) робочого розчину. 

 

 

3.2 Фізичні властивості тонких плівок ZnS і ZnSe з різними 

комплексоутворюючими реагентами 

 

3.2.1. Оптичні властивості. Найпростішим способом, який дає можливість 

оцінити фазовий склад напівпровідників – є дослідження спектрів пропускання 

одержаних покрить [87]. На рис. 3.4 приведені спектри оптичного пропускання 

плівок, які свідчать про наявність у всіх зразках сполук ZnS або ZnSe. 

Спектри пропускання тонких плівок ZnS, синтезованих з використанням різних 

комплексоутворюючих реагентів, показують переважаюче поглинання в біля 

300 нм, проте характер його зміни різний. Для плівок, осаджених в присутності 

NH4OH/N2H4·H2O (рис 3.4, крива 1) є різкіший вихід оптичного пропускання на 

насичення, а для плівок, осаджених в присутності Na3C6H5O7 і NaOH – перехід від 

області краю фундаментального оптичного поглинання до ділянки насичення є 

плавнішим і менше вираженим (рис 3.4, криві 2, 3). Для плівки ZnSe, синтезованої з 

використанням комплексоутворюючого реагента NaOH переважаюче поглинання 
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спостерігається в області 450 нм (рис 3.4, крива 4) з плавним виходом оптичного 

пропускання на насичення. 
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Рис. 3.4. Спектри оптичного пропускання плівок ZnS і ZnSe з різними 

комплексоутворюючими реагентами (1 – N2H4·H2O/NH4OH, 2 – Na3C6H5O7,  

3 і 4 – NaOH) 

 

Спектральні залежності поглинання плівок ZnS в координатах (*h)2 – h 

(рис. 3.5), показали наявність краю фундаментального поглинання, оптична ширина 

забороненої зони (визначеної як точка перетину дотичної до лінійної ділянки 

залежності (*h)2 – h та осі абсцис) складає 3.60 еВ і 3.65 еВ для плівок ZnS, 

отриманих з використанням натрій гідроксиду і тринатрій цитрату, відповідно. Для 

плівок, синтезованих з використанням амоній гідроксиду і гідразин гідрату, 

спостерігається зсув краю поглинання у високоенергетичну область, а значення 

оптичної ширини забороненої зони зростає до 3.85 еВ. Причиною такої спектральної 

залежності та зростання оптичної ширини забороненої зони є наявність у плівках 

значної кількості цинк оксиду, який виявлений рентгеноструктурним аналізом і 

різна структура упаковки плівок, встановлена в результаті досліджень морфології 

поверхні. 

Для плівок ZnSe спектральна залежність поглинання також вказує на наявність 

краю фундаментального поглинання. Оптична ширина забороненої зони в цьому 
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випадку є локалізована в області 2.65 еВ і є значно менша, ніж для синтезованих 

плівок з ZnS. 

Отримані експериментальні дані оптичних досліджень тонких плівок добре 

узгоджуються з літературними даними для плівок ZnS і ZnSe, одержаних авторами 

[55, 113-116]. 
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Рис. 3.5. Спектральні залежності поглинання плівок ZnS і ZnSe в координатах 

(*h)2 – h з різними комплексоутворюючими реагентами (1 – N2H4·H2O/NH4OH, 

2 – Na3C6H5O7, 3 і 4 – NaOH) 

 

3.2.2. Морфологічні властивості. Дослідження морфології поверхонь плівок 

ZnS і ZnSe отриманих на СЕМ з використанням різних комплексоутворюючих 

реагентів, показують, що осаджуються однорідні, суцільні покриття, що повністю 

покривають поверхню підкладки (табл. 3.2, 3.3). 

Поверхня плівок ZnS, синтезованих з тринатрій цитрату є гладкою, з малою 

кількістю поверхневих дефектів. У випадку використання натрій гідроксиду на 

поверхні плівок ZnS спостерігаються зерна, що мають форму близьку до сферичної 

та незнані включення іншої фази. У плівках, одержаних в присутності амоній 

гідроксиду і гідразин гідрату видно також сферичні частинки, які за розміром 

поступаються плівкам ZnS, отриманим з NaOH та включення ZnO, що містяться по 

всій поверхні зразків. Це вказує на його утворення впродовж всієї реакції. 
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Морфологія поверхні плівок ZnSe отриманих з використанням NaOH показує 

наявність близьких до сферичних кристалічних зерен, що робить їх схожими до 

поверхонь плівок ZnS, отриманих з використанням того ж NaOH. Це може вказувати 

на однаковий характер утворення зародків і ріст плівок ZnS і ZnSe в процесі їх 

осадження при спільному комплексоутворюючому реагенті. 

 

Таблиця 3.2 

Морфологія поверхні плівок ZnS, одержаних з різними концентраціями 

комплексоутворюючих реагентів 

Комплекcоутворюючий реагент 

Na3C6H5O7 NaOH NH4OH/N2H4·H2O 

 
0.03 M 

 
0.4 M 

 
0.2 M/1.4 M 

 
0.04 M 

 
1.6 M 

 
0.8 M/0.8 M 

 
0.07 M 

 
2.4 M 

 
1.4 M/0.2 M 
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Таблиця 3.3 

Морфологія поверхні плівок ZnSe, одержаних з різними концентраціями 

комплексоутворюючого реагента 

Комплекcоутворюючий реагент - NaOH 

 
2 M 

 
5 M 

 
7 M 

 

Розмір сферичних частинок при осадженні плівок ZnS і ZnSe залежить від 

концентрації NaOH, яка помітно впливає на густину робочого розчину (1.24 г/см3 

для 7 M NaOH). Для того, щоб дослідити вплив густини і можливість виникнення 

сферичних частинок на плівках ZnS при використанні тринатрій цитрату Na3C6H5O7, 

отримано зразки плівок ZnS з робочого розчину, для якого при 

C(Na3C6H5O7) = ~1.5 М густина дорівнювала 1.24 г/см3. При дослідження їх 

морфології (рис. 3.6) не виявлено сферичних утворень, а видно гладку плівку з 

залишками тринатрій цитрату та невеликою кількістю поверхневих дефектів 

неправильної форми. Звідси можна зробити висновок, що можливість формування 

сферичних частинок визначає природа комплексоутворюючого реагента. 

 

  

Рис. 3.6. Морфологія поверхні плівки ZnS, одержаних з додаванням 

комплексоутворюючого реагента Na3C6H5O7 до досягнення густини 1.24 г/см3 
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Аналіз морфології поверхонь плівок ZnS, отриманих на АСМ, та розраховані 

гістограми висоти кристалічних зерен над загальною поверхнею плівок (табл. 3.4) 

дозволяють стверджувати, що спосіб осадження і природа комплексоутворюючого 

реагента впливають на морфологію плівок ZnS. Осаджені з використанням 

Na3C6H5O7 плівки мають найменшу шороховатість, бо упаковані кристалічними 

зернами найменших розмірів (5-30 нм), основна кількість з яких має розмір ~22 нм, 

тобто дають найкраще покриття. Висоти зерен над загальною поверхнею плівок, 

осаджених в середовищі NaOH, є найбільшими, а самі зерна мають форму близьку 

до сферичної. Плівки, осаджені з використанням NH4OH/N2H4·H2O, також є 

запаковані сферичними частинками ZnS і кристалітами ZnO, висота яких над 

поверхнею знаходиться у межах 10-60 нм. 

 

Таблиця 3.4 

Морфологія поверхні плівок ZnS і розраховані гістограми висоти кристалічних 

зерен, осаджених з використанням різних комплексоутворювачів 

Комплекcоутворюючий реагент 

Na3C6H5O7 NaOH NH4OH/N2H4·H2O 
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Аналіз морфології поверхні плівки ZnSe, отриманої на АСМ, і розрахункова 

гістограма висоти кристалічних зерен над поверхнею плівок (табл. 3.5) показали, що 

вона складається кристалічних зерен сферичної форми, розмір яких може сягати  

від 50 до 350 нм. 

 

Таблиця 3.5 

Морфологія поверхні плівки ZnSe і розрахована гістограма висоти 

кристалічних зерен 

Комплекcоутворюючий реагент 

NaOH 

 

 
 

3.2.3.  Товщина плівок. Вимірювання товщини плівок ZnS, осаджених з 

Na3C6H5O7 показує практично лінійне зростання їхньої товщини зі збільшенням 

тривалості осадження та лінійне зменшення товщини зі збільшенням концентрації 

Na3C6H5O7. (рис. 3.7). 

Вимірювання товщини плівок ZnS, осаджених з NaOH показує зростання їхної 

товщини зі збільшенням тривалості осадження до 80 хв. Далі, внаслідок руйнування 

верхнього шару плівок  і вимивання сферичних частинок ZnS в об’єм робочого 

розчину товщина зменшується. 
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Рис. 3.7. Залежність зміни товщини плівок ZnS від тривалості осадження (а) і 

концентрації Na3C6H5O7 (б) 

 

При збільшенні концентрації натрій гідроксиду від 0.4 М до 2.0 M товщина 

плівки зростає поряд із збільшенням розмірів частинок цинк сульфіду. Подальше 

збільшення концентрації NaOH приводить до зменшення середньої товщини плівок. 

(рис. 3.8). Такий результат, зумовлений зменшенням, маси цинку в плівках, 

визначеної в попередньому дослідженні (п. 3.2.1, рис. 3.3). 
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Рис. 3.8. Залежність зміни товщини плівок ZnS від тривалості осадження (а) і 

концентрації NaOH (б) 
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Результати вимірювання товщин плівок ZnS, осаджених з NH4OH/N2H4·H2O 

показують суттєві розбіжності по всій поверхні зразка внаслідок включень фази 

ZnO, що утворюється одночасно з ZnS в процесі їх синтезу. 

Товщина плівок ZnSe (рис. 3.9), осаджених з NaOH, зростає зі збільшенням 

тривалості осадження до 40 хв. Далі вона зменшується внаслідок виснаження 

робочого розчину і змиванням сферичних частинок ZnSe струменем дистильованої 

води при очищенні верхнього шару плівок через малу їх адгезію. 

При збільшенні концентрації натрій гідроксиду від 2.0 до 5.0 M товщина плівок 

ZnSe майже лінійно зростає до 440-450 нм. Збільшення концентрації NaOH вище 

5.0 М приводить до зменшення їхньої товщини. Це зумовлено тим, що густина 

робочого розчину збільшується до величини, за якої частинки, утворені цинк 

селенідом, стають суспендованими в об’ємі робочого розчину при ХО. 
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Рис. 3.9. Залежність зміни товщини плівок ZnSe від тривалості осадження (а) і 

концентрації NaOH (б) 

 

3.2.4.  Атомний склад плівок. Атомне співвідношення Цинку до Сульфуру в 

плівках ZnS, отриманих з Na3C6H5O7 (рис 3.10), є близьким до стехіометричного. У 

більшості випадків спостерігається невеликий надлишок атомів Цинку, причому, 

надлишок поступово зростає зі збільшенням концентрації Na3C6H5O7. 

Результати мікроаналізу плівок ZnS, отриманих з NaOH (рис. 3.11) показують, 

що атомне співвідношення Zn:S в них при концентраціях NaOH 0.8-2.0 М є близьким 
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до стехіометричного. При мінімальній та максимальній концентрації NaOH 

(0.4 та 2.4 М) спостерігається помітний надлишок атомів Сульфуру в плівках ZnS 
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Рис. 3.10. Залежність атомного вмісту Цинку і Сульфуру в плівках ZnS від 

концентрації Na3C6H5O7 
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Рис. 3.11. Залежність атомного вмісту Цинку і Сульфуру в плівках ZnS від 

концентрації NaOH 

 

Для плівок ZnS, отриманих з використанням пари NH4OH/N2H4·H2O. (рис. 3.12) 

атомний склад є зі значним надлишком атомів цинку, що пояснюється значним 

вмістом фази ZnO, встановленої за результатами попередніх досліджень. 
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Плівки ZnSe, отримані з використанням NaOH мають практично 

стехіометричний склад у всьому діапазоні концентрацій комплексоутворюючого 

реагента (рис 3.13), з незначним надлишком атомів Селену. 

 

0.2 0.5 0.8 1.1 1.4
0

20

40

60

80

100
ат

. %
 Zn
 S

C(N
2
H

4
H

2
O), моль/л

C(NH
4
OH), моль/л

1.4 1.1 0.8 0.5 0.2

 
Рис. 3.12. Залежність атомного вмісту Цинку і Сульфуру в плівках ZnS від 

концентрації NH4OH/N2H4·H2O 
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Рис. 3.13. Залежність атомного вмісту Цинку і Селену в плівках ZnSe від 

концентрації NaOH 
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3.3. Кінетичні закономірності осадження тонких плівок  

цинк сульфіду і цинк селеніду 

 

Дослідження кінетичних закономірностей синтезу плівок ZnS і ZnSe проведено 

з метою встановлення оптимальних умов процесу їх одержання. Як 

комплексоутворюючі реагенти використано тринатрій цитрат – для плівок ZnS та 

натрій гідроксид – для плівок ZnSe. З результатів досліджень, поданих в п. 3.1.2. 

встановлено, що оптимальні концентрації цих комплексоутворюючих реагентів 

складають 0.04 M для Na3C6H5O7 та 5 M для NaOH.  

3.3.1.  Залежність вмісту цинку від концентрації вихідної солі. Для 

проведення дослідження з оптимізації вихідної концентрації цинк-вмісної солі для 

плівок ZnS готували робочі розчини з 0.04 М тринатрій цитрату, 0.01 М 

тіосечовини. Концентрацію цинк хлориду змінювали від 0.01 М до 0.05 М. 

Температура процесу становила 70 °C, тривалість осадження 80 хв. Результати 

досліджень наведені на рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnS від концентрації вихідної солі 

 

З отриманих даних видно, що зі збільшенням концентрації солі цинку маса 

цинку в плівках ZnS зростає лінійно. При концентрації ZnCl2 0.05 M в робочому 
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розчині помітне утворення цинк гідроксиду, що пояснюється недостатньою 

кількістю (0.04 M) комплексоутворювача тринатрій цитрату для зв’язування всіх 

іонів Цинку в комплекс (Zn[C6H5O7]-). Тому оптимальне значення концентрації солі 

цинку також становить 0.04 М, що відповідає молярному співвідношенню солі 

цинку і тринатрій цитрату 1:1. 

Для проведення дослідження з оптимізації вихідної концентрації цинк-вмісної 

солі для плівок ZnSe готували робочі розчини з 5.0 М натрій гідроксиду, 0.1 М 

селену, 0.15 М гідразин гідрату. Концентрацію цинк хлориду змінювали від 0.02 М 

до 0.10 М. Температура процесу становила 80 °C, а тривалість – 40 хв. Результати 

досліджень наведені на рис. 3.15. 
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Рис. 3.15. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnSe від концентрації вихідної солі 

 

Встановлено, що зі збільшенням концентрації солі цинку маса цинку в плівках 

ZnSe зростає. При концентрації ZnCl2 в робочому розчині вище 0.08 M маса цинку 

практично не змінюється. Тому оптимальне значення концентрації солі цинку 

становить 0.08 М. 

 

3.3.2. Залежність вмісту цинку від часу осадження. Для проведення 

дослідження з оптимізації тривалості осадження плівок ZnS готували робочий 
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розчини з 0.04 М цинк хлориду, 0.04 М тринатрій цитрату, 0.10 М тіосечовини. 

Температура процесу становила 70 °C, тривалість осадження змінювали від 40 до 

120 хв. Результати досліджень наведені на рис. 3.16. 
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Рис. 3.16. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnS від тривалості осадження 

 

Зі збільшенням часу осадження маса цинку в плівках ZnS зростає практично 

лінійно в інтервалі 40-80 хв. У проміжку 80-100 хв маса цинку зростає 

півторакратно (від 9 до 14.5 мкг/см2) і далі залишається практично незмінною. 

Такий стрибок є наслідком інтенсивного утворення частинок у всьому об’ємі 

робочого розчину і седиментації їх на поверхню підкладки. Після 120 хв. реакції 

утворюється значна кількість осаду, робочий розчин виснажується і осадження 

припиняється. 

Аналіз морфології поверхонь плівок (рис. 3.17) підтвердив наведені вище 

пояснення. При тривалості осадження до 80 хв спостерігається мала кількість 

дефектів на поверхні плівок ZnS, а при 100-120 хв число дефектів різко зростає. При 

максимальній тривалості (120 хв) крім дефектів видно тріщини (розтріскування) 

поверхні плівки ZnS. Тому оптимальне значення часу осадження становить 80 хв. 
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(а) 

   
(б)       (в) 

Рис. 3.17. Морфологія поверхні плівок ZnS при різній тривалості осадження  

(а – 80 хв, б – 100 хв, в – 120 хв) 

 

Рентгенофазовим аналізом встановлено, що білі включення на 

мікрофотографіях плівок цинк сульфіду є частинками співосадженого натрій 

хлориду (NaCl) (рис. 3.18). Для їх усунення одержані плівки протягом певного часу 

(30 хв) відмочували у теплій дистильованій воді (70 °C). 
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Рис 3.18. Експериментальні профілі дифрактограм плівок ZnS, отриманих з 

тринатрій цитрату, (а – невідмочена, б – відмочена) і їх порівняння з лініями 

теоретичних дифрактограм ZnS і NaCl 

 

Для проведення дослідження з оптимізації тривалості осадження плівок ZnSe 

готували робочі розчини з 0.08 М цинк хлориду, 5.0 М натрій гідроксиду, 0.1 М 

селену, 0.15 М гідразин гідрату. Температура процесу становила 80 °C, тривалість 

осадження змінювали від 10 до 60 хв. Результати досліджень наведені на рис. 3.19. 
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Рис. 3.19. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnSe від тривалості 

осадження 

 

Як видно з одержаних даних, отримана залежність має екстремумний характер. 

Після початку реакції маса цинку в плівках ZnSe зростає лінійно і досягає свого 
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максимального значення через 40 хв. Далі відбувається її зменшення, внаслідок 

часткового руйнування верхнього шару плівки і вимивання частинок ZnSe в об’єм 

робочого розчину (Рис. 3.20). Таким чином, оптимальне значення тривалості 

осадження становить 40 хв. 

 

   

(а) (б) (в) 
Рис. 3.20. Морфологія поверхні плівок ZnSe при різних тривалостях осадження  

(а – 10 хв, б – 40 хв, в – 60 хв) 

 

3.3.3. Залежність вмісту цинку від концентрації халькогенізатора. 

(халькогенізаторами використовували тіосечовину і селен) Для проведення 

дослідження з оптимізації вихідної концентрації тіосечовини готували робочий 

розчини з 0.04 М цинк хлориду і 0.04 М тринатрій цитрату. Концентрацію 

тіосечовини змінювали від 0.025 М до 0.25 М. Температура процесу становила 

70 °C, тривалість осадження 80 хв. Результати досліджень наведені на рис. 3.21. 
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Рис. 3.21. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnS від концентрації тіосечовини 
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Зі збільшенням концентрації тіосечовини в межах 0.025-0.10 M маса цинку в 

плівках ZnS зростає. Подальше зростання концентрації тіосечовини в робочому 

розчині до 0.25 М не веде до збільшення маси цинку, а призводить до зайвої витрати 

реагенту. Тому оптимальне значення концентрації тіосечовини вибрано 0.10 М. 

Для проведення дослідження з оптимізації вихідної концентрації селену для 

плівок ZnSe готували робочі розчини з 0.08 М цинк хлориду, 5.0 М натрій 

гідроксиду, 0.15 М гідразин гідрату. Концентрацію селену змінювали від 0.02 М до 

0.10 М. Температура процесу становила 80 °C, тривалість осадження 40 хв. 

Результати досліджень наведені на рис. 3.22. 
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Рис. 3.22. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnSe від концентрації селену 

 

Збільшення концентрації селену в межах 0.02-0.10 M веде до лінійного зростання 

маси цинку в плівках ZnSe. Подальше зростання концентрації селену в робочому 

розчині від 0.10 М не веде до збільшення маси цинку, а призводить до зайвої витрати 

реагенту. Тому оптимальне значення концентрації селену вибрано 0.10 М. 

3.3.4. Залежність вмісту цинку від температури процесу. Для проведення 

дослідження з оптимізації температури осадження готували робочий розчини з 

0.04 М цинк хлориду, 0.04 М тринатрій цитрату, 0.10 М тіосечовини. Тривалість 

осадження становило 80 хв. Температуру процесу змінювали від 50 до 90 °C. 

Результати досліджень наведені на рис. 3.23. 
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Рис. 3.23. Вплив температури процесу на масу цинку в плівках ZnS 

 

Зі збільшенням температури синтезу від 50 до 80 °C маса цинку в плівках ZnS 

зростає лінійно. Після 80 °C збільшення маси цинку, а відповідно і ріст плівок, 

припиняється. При таких високих температурах швидкість утворення частинок цинк 

сульфіду по об’єму розчину є більшою швидкості росту плівки ZnS на поверхні 

підкладки. Робочий розчин швидко виснажується. Утворені плівки є тонкими, 

неоднорідними і не суцільними. 

Аналіз морфології поверхонь плівок (рис. 3.24) показав, що при менших 

температурах осадження (50-70 °C) спостерігається невелика кількість дефектів на 

поверхні плівок ZnS, а при вищих (80-90 °C) число дефектів є значно більшим. Тому 

оптимальне значення температури становить 70 °C.  

 

   

(а) (б) (в) 

Рис. 3.24. Морфологія поверхні плівок ZnS при різних температурах осадження 

(а – 50 °C, б – 70 °C, в – 90 °C) 
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Температуру 60 °C не вибрано як оптимальну через меншу швидкість 

осадження (~2.5 рази менша, ніж при 70 °C, що буде видно в п. 3.5, табл 3.6) та, 

відповідно, більшою тривалістю синтезу для досягнення такої самої маси цинку в 

плівках ZnS. 

Для проведення дослідження з оптимізації температури осадження плівок ZnSe 

готували робочі розчини з 0.08 М цинк хлориду, 5.0 М натрій гідроксиду, 0.1 М 

селену, 0.15 М гідразин гідрату. Тривалість осадження становила 40 хв. Температуру 

процесу змінювали від 50 до 90 °C. Результати досліджень наведені на рис. 3.25. 
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Рис. 3.25. Вплив температури процесу на масу цинку в плівках ZnSe 

 

З отриманих даних, видно, що за вибраних умов мінімальна температура 

синтезу плівок дорівнює 50 оС. В інтервалі від 50 до 70 °C маса цинку в плівках ZnSe 

зростає лінійно. Подальше збільшення температури до 80 °C веде до двохкратного 

(від 15 до 30 мкг/см2) росту маси цинку. Після 80 °C спостерігається значне 

утворення у вигляді осаду сполуки ZnSe, робочий розчин виснажується. Поверхня 

плівок вкривається агломератами частинок з поганою адгезією. Тому оптимальне 

значення температури становить 80 °C. Аналогічно плівкам ZnS, менші температури 

за оптимальну призводять до збільшення часових затрат синтезу плівок ZnSe. 

3.3.5. Залежність вмісту цинку від концентрації гідразин гідрату. Для 

проведення дослідження з оптимізації вихідної концентрації гідразин гідрату для 
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плівок ZnSe готували робочі розчини з 0.08 М цинк хлориду, 5.0 М натрій 

гідроксиду, 0.1 М селену. Концентрацію гідразин гідрату змінювали від 0.05 М до 

0.20 М. Температура процесу становила 80 °C, тривалість осадження 40 хв. 

Результати досліджень наведені на рис. 3.26. 
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Рис. 3.26. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnSe від концентрації гідразин 

гідрату 

 

Зі збільшенням концентрації гідразин гідрату в межах 0.05-0.15 M маса цинку в 

плівках ZnSe зростає. Подальше зростанням концентрації селену в робочому розчині 

від 0.15 М не веде до збільшення маси цинку, а приводить до зайвої витрати 

реагенту. Тому оптимальне значення концентрації гідразин гідрату становить 0.15 М. 

З наведених вище досліджень можна стверджувати, що оптимальними умовами 

для осадження плівок є концентрації солі цинку, тринатрій цитрату і тіосечовини в 

робочому розчині – 0.04 M, 0.04 M, 0.10 M, відповідно, час осадження – 80 хв, 

температура – 70 °C. Для плівок ZnSe оптимальними умовами є концентрації солі 

цинку, натрій гідроксиду, селену, гідразин гідрату в робочому розчині – 0.08 M, 

5.0 M, 0.10 M, 0.15 M, відповідно, час осадження – 40 хв, температура – 80 °C. Ці 

дані використано для створення твердих розчинів і структур на основі плівок цинк 

сульфіду і цинк селеніду (Розділ 4). 
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3.4. Визначення швидкостей реакцій та енергій активації синтезу плівок  

ZnS і ZnSe 

 

З метою дослідження активаційних параметрів осадження плівок цинк сульфіду 

і цинк селеніду визначено вплив температури (за початкових концентрацій 

реагентів, які наведені в табл. 2.1) на кількість утворюваного продукту реакції в 

загальному об’ємі робочого розчину протягом певного часу (рис. 3.27). Дослідження 

кінетики реакції проводили за методикою, описаною в п. 2.3.3.1. 
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Рис. 3.27. Кінетичні криві реакцій синтезу плівок ZnS і ZnSe з різними 

комплексоутворюючими реагентами за різних температур 

 

Як можна бачити з рис. 3.27, отримані кінетичні криві можна поділити на три 

ділянки: 1 – ділянка з індукційним періодом (τ0); 2 – ділянка утворення основної 
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кількості твердої фази; 3 – ділянка сповільнення реакції внаслідок виснаження 

робочого розчину (рис. 3.28). Ділянка 2 є практично лінійною, тобто 

характеризується максимальною постійною швидкістю реакції (Wmax), під час якої 

проходить стадія утворення зародків ZnS або ZnSe і далі спостерігається різке 

зростання їх вмісту в робочому розчині. Профілометричні і вольтамперометричні 

дослідження показують, що на цьому етапі покриття на підкладках є практично 

відсутнє. Після того, коли досягається деяка гранична концентрація зародків, 

починає відбуватися формування плівок на поверхні підкладок, занурених у ванну, а 

також накопичення продукту реакції у вигляді осаду на дні ванни. Це дозволяє 

припустити, що реакції осадження плівок на стадії росту зародків відбуваються як 

гетерогенний каталітичний процес, активними центрами якого є молекуки сполуки 

цинк сульфіду або цинк селеніду на поверхні зародків, що осідають на підкладку. 

За одержаними кінетичними кривими можна розрахувати параметри процесу, а 

саме, час індукційного періоду τ0, максимальну швидкість процесу Wmax та значення 

концентрації Cmax в точці максимальної швидкості процесу, як показано на рис. 3.28 

[117]. Розраховані нами кінетичні параметри реакцій синтезу плівок ZnS і ZnSe при 

різних температурах наведені в табл 3.6. 
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Рис. 3.28. Схематичне зображення обробки кінетичної кривої 
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Таблиця 3.6. 

Залежність кінетичних параметрів реакцій синтезу плівок ZnS і ZnSe від 

температури 

Плівка 
Комплексоутво-

рюючий реагент 
t, °С τ0, с 

Wmax , 

моль/л·с 

Cmax(продукту), 

моль/л 

ZnS Na3C6H5O7 

80 401 8.75∙10-6 0.0045 

70 643 4.01∙10-6 0.0034 

60 1105 1.62∙10-6 0.0020 

ZnS NaOH 

90 592 9.20∙10-6 0.0023 

80 1133 5.40∙10-6 0.0021 

70 2365 2.62∙10-6 0.0018 

ZnS NH4OH/N2H4∙H2O 

70 568 1.22∙10-5 0.0071 

60 1011 6.58∙10-6 0.0065 

50 2058 3.23∙10-6 0.0053 

ZnSe NaOH 

80 269 4.47∙10-6 0.0028 

70 406 3.27∙10-6 0.0027 

60 550 2.29∙10-6 0.0026 

 

Встановлено, що з ростом температури час індукційного періоду реакцій у всіх 

випадках зменшується. При порівнянні значення Wmax (на прикладі t = 70 °С, яка 

присутня при дослідженні всіх плівок та комплексоутворюючих реагентів) видно, 

що найбільше значення швидкості реакції осадження плівок (1.22∙10-5 моль/л·с) 

досягається у випадку використання NH4OH/N2H4∙H2O для цинк сульфіду, що можна 

пояснити леткістю комплексоутворюючих реагентів та утворенням значної кількості 

цинк оксиду, про що говорилось раніше. В усіх інших випадках максимальні 

швидкості знаходяться в межах 2.62∙10-6 - 4.01∙10-6 моль/л·с. 

Залежність швидкості процесу Wmax від температури добре описується в 

координатах рівняння Арреніуса (ln Wmax – 1/T) (рис. 3.29), що дає можливість 

отримати ефективні енергії активації (Ea), а також передекспоненційні множники 

(ln A). Отримані значення ln A, Ea наведені в табл. 3.7. 
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Рис. 3.29. Температурні залежності швидкості реакцій синтезу плівок ZnS і ZnSe в 

координатах рівняння Арреніуса 

 

Таблиця 3.7. 

Значення ефективних енергій активації для реакцій синтезу плівок ZnS і ZnSe з 

різними комплексоутворюючими реагентами 

Плівка 
Комплексоутво-
рюючий реагент 

ln A Ea, кДж/моль ∆, кДж/моль 

ZnS Na3C6H5O7 16.81 82.85 ±5.40 

ZnS NaOH 10.02 65.16 ±4.62 

ZnS NH4OH/N2H4∙H2O 10.36 61.17 ±4.49 

ZnSe NaOH -0.36 32.66 ±2.63 

 

З отриманих даних видно, що найменше значення Ea досягається у випадку цинк 

селеніду, що можна пояснити його меншою розчинністю та наявністю вільних іонів 

Селену, на відміну від іонів Сульфуру, які перебувають в тіосечовині та повільно 

переходять в розчин. Найбільше значення Ea є у випадку синтезу ZnS з використанням 

комплексоутворюючого реагента Na3C6H5O7. Такий результат, ймовірно, може виникати 

через те, що в реакції синтезу беруть участь великі несиметричні ліганди [C6H5O7]3–. 
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РОЗДІЛ 4 

ТВЕРДІ РОЗЧИНИ ТА СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ТОНКИХ ПЛІВОК ЦИНК 

СУЛЬФІДУ І ЦИНК СЕЛЕНІДУ 

 

В цьому розділі наведені результати дослідження структурних, оптичних та 

морфологічних властивостей наступних створених плівкових зразків: 

1) на основі цинк сульфіду – твердого розчину заміщення CdxZn1-xS та 

композиційних структур з подвійних шарів ZnS/CdS, ZnS/HgS, ZnS/CuS, ZnS/Ag2S, 

ZnS/ZnO, ZnS/Si. 

2) на основі цинк селеніду – твердого розчину заміщення ZnSxSe1-x та 

композиційних структур з подвійних шарів ZnSe/ZnS, ZnSe/CdS, ZnSe/HgS, 

ZnSe/Ag2S. 

 

4.1. Хімічне осадження і властивості плівок на основі твердого розчину 

CdxZn1-xS 

 

Для синтезу плівок на основі твердого розчину заміщення CdxZn1-xS, як базовий 

використовували робочий розчин для синтезу плівок ZnS з використанням 

комплексоутворюючого реагента тринатрій цитрату, до якого додавався розчин 

кадмій сульфату. Кількість CdSO4 була у 20 разів меншою кількості цинк хлориду, а 

час осадження складав 60 хв. При цьому в робочому розчині забезпечувалась 

наявність іонів одночасно двох металів – Zn2+ і Cd2+-, що дало можливість осадити 

плівку CdxZn1-xS. Збільшення концентрації солі кадмію приводило до послідовного 

осадження шарів з CdS і ZnS (на оптичних спектрах таких зразків було зафіксовано 

два стрибки зростання світлопропускання). При тривалостях осадження понад 60 хв 

було видно розтріскування поверхні плівки, під час промивки струменем 

дистильованої води. 

За результатами рентгенофазового аналізу зразків плівок CdxZn1-xS (рис. 4.1) що 

утворена плівка є твердим розчином CdxZn1-xS і належить до СТ ZnS в кубічній 

модифікації. Також на дифрактограмі видно значний вмістом аморфної складової. 
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Рис. 4.1. Експериментальний профіль дифрактограми плівки CdxZn1-xS і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і CdS 

 

Досліджено оптичний спектр світлопропускання T(λ) плівки CdxZn1-xS для 

довжин хвиль від 200 до 1100 нм (рис. 4.2-а). Характер зміни пропускання для плівки 

CdxZn1-xS є проміжним між ZnS і CdS, що характерно для твердого розчину. 

Зростання світлопропускання починається біля 400 нм. Виходячи з спектру 

поглинання (рис 4.2-б) в координатах (α·hν)2 – hν проведено екстраполяцію лінійних 

ділянок кривих (α·hν)2 до перетину з віссю енергій та визначено оптичну ширину 

забороненої зони плівок, яка є локалізованою в області  2.81 еВ. 
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Рис. 4.2. Спектри оптичного пропускання (а) та поглинання (б) плівки CdxZn1-xS 
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Дослідження морфології поверхні плівки CdxZn1-xS (рис. 4.3) показує, що вона є 

суцільною, гладкою, з невеликою кількістю поверхневих дефектів та повністю 

покриває підкладку. Результати мікроаналізу (табл. 4.1) показують, що плівка 

практично наполовину складається з суміші атомів Цинку і Кадмію та наполовину з 

атомів Сульфуру, що відповідає твердому розчину. 

 

Таблиця 4.1 

Результати мікроаналізу морфології поверхонь плівки CdxZn1-xS. 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

CdxZn1-xS 

Сd 60.62 35.35 

Zn 15.20 15.24 

S 24.18 49.43 

 

 

 

Рис. 4.3. Морфологія поверхні плівки CdxZn1-xS 
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4.2. Хімічне осадження і властивості плівок на основі твердого розчину 

ZnSxSe1-x 

 

Для ХО плівок на основі твердого розчину ZnSxSe1-x за основу брався склад 

робочого розчину для синтезу плівок ZnSe, при оптимальних умовах, описаних в 

розділі 3, з додаванням еквімолярної кількості тіосечовини, яка в процесі осадження 

генерувала іони Сульфуру. При цьому в робочому розчині забезпечувалась 

наявність іонів одночасно двох халькогенідів – S2- і Se2-, що дало можливість 

провести синтез плівкового твердого розчину ZnSxSe1-x. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом зразка плівки ZnSxSe1-x (рис. 4.4) 

встановлено існування твердого розчину заміщення ZnSxSe1-x в кубічній модифікації 

(СТ ZnS), піки якого знаходяться між лініями теоретично розрахованих 

дифрактограм сполук цинк сульфіду і цинк селеніду. Параметр елементарної 

комірки фази ZnSxSe1-x становить a = 0.55774(4) нм, що займає проміжне значення 

між параметрами комірок сполук ZnSe і ZnS, визначених в п. 3.1.1, та є характерним 

для твердого розчину. 
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Рис. 4.4. Експериментальний профіль дифрактограми плівки ZnSxSe1-x і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і ZnSe 
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Досліджено оптичні спектри світлопропускання T(λ) плівок ZnSxSe1-x при 

довжинах хвиль від 200 до 1100 нм (рис. 4.5-а). Для плівок ZnSxSe1-x характер зміни 

пропускання є дещо іншим, ніж для плівок з чистого ZnSe. У цьому випадку 

зростання світлопропускання відбувається при дещо менших довжинах хвиль ніж 

чистого ZnSe. На початковій стадії осадження плівки ZnSxSe1-x (τ = 10 хв) видно 

наявність стрибка світлопропускання від 0 до 5 %, що може вказувати на 

переважаюче утворення зародків ZnS та більшу кількість атомів Сульфуру ніж 

Селену в структурі плівки твердого розчину. При подальшому осадженні  

(τ = 20-40 хв) стрибок світлопропускання зміщується в бік ZnSe, що вказує на 

збільшення кількості атомів Селену в плівці ZnSxSe1-x. Спектральні залежності 

поглинання (рис 4.5-б) плівок ZnSe і ZnSxSe1-x в у координатах (α·hν)2 – hν 

демонструють наявність країв фундаментального поглинання. Проведено 

екстраполяцію лінійних ділянок кривих (α·hν)2 до перетину з віссю енергій та 

визначено оптичну ширину забороненої зони плівок, які є локалізовані в областях 

2.58-2.63 еВ для плівок ZnSe та 2.70-3.06 еВ для ZnSxSe1-x, що відповідає 

літературним даним для плівок цинк селеніду і твердого розчину ZnSxSe1-x, 

осаджених хімічними методами [11]. 
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Рис. 4.5. Спектри оптичного пропускання та поглинання плівок ZnSxSe1-x при 

різних тривалостях осадження 
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Дослідження морфології поверхонь плівок ZnSxSe1-x (рис. 4.6) показують, що 

вони є однорідними та повністю покривають поверхню підкладки. На поверхнях 

плівок ZnSxSe1-x видно утворення сферичних частинок. При часі осадження 10 хв, 

видно, що плівка ZnSe є гладкою та щільно упакованою сферичними частинками 

малих розмірів. При збільшенні часу осадження до 40 хв відбувається подальше 

наростання на поверхню плівки ZnSxSe1-x частинок більших розмірів, внаслідок чого 

збільшується її шороховатість. Характер морфології поверхні плівок ZnSxSe1-x є 

таким самим як в плівках ZnS і ZnSe, що характерно при використанні одного і того 

самого комплексоутворюючого реагента NaOH. 

В таблиці 4.2 подано результати мікроаналізу плівок ZnSxSe1-x. Плівки ZnSxSe1-x 

практично наполовину складаються з атомів Цинку та наполовину з суміші атомів 

Сульфуру та Селену, що характерно для твердого розчину, з незначним надлишком 

атомів халькогенів. При часі осадження 10 хв спостерігається більший атомний 

вміст Сульфуру ніж Селену, тоді як наприкінці процесу осадження (τ = 40 min) 

атомний вміст Селену є вищим. Це підтверджує дані оптичних досліджень. 

 

Таблиця 4.2 

Результати мікроаналізу морфології поверхонь плівок ZnSxSe1-x і ZnS. 

Поверхня 
Час 

осадження 
Компонент Вагові % Атомні % 

ZnSxSe1-x 10 

Zn 54.53 46.61 

S 20.58 35.80 

Se 24.88 17.59 

ZnSxSe1-x 20 

Zn 52.85 46.23 

S 18.51 33.02 

Se 28.63 20.75 

ZnSxSe1-x 30 

Zn 51.63 46.52 

S 15.97 29.32 

Se 32.40 24.16 

ZnSxSe1-x 40 

Zn 51.08 48.19 

S 11.95 22.95 

Se 36.97 28.86 
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(а)       (б) 

  
(в)       (г) 

Рис. 4.6. Морфологія поверхні плівок ZnSxSe1-x при різних тривалостях 

осадження (а – 10 хв, б – 20 хв, в – 30 хв, г – 40 хв) 

 

4.3. Структури ZnS/СdS 

 

Структури ZnS/СdS отримували осадженням плівок ZnS з використанням 

тринатрій цитрату, за встановленими в розділі 3 оптимальними умовами, на плівки 

СdS, які синтезували за методикою [118]. 

Утворені структури з подвійного шару ZnS/СdS є жовтого кольору з 

дзеркальним відблиском. Адгезія структури ZnS/СdS до скляної підкладки, 

визначена шляхом прикладання механічних навантажень, є високою, і відповідає 

адгезії нижнього шару структури, а саме плівки СdS до скляної підкладки. 
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Рентгенофазовим аналізом структури ZnS/СdS (рис. 4.7) встановлено, що вони є 

двохфазними, і містять кубічні модифікації сполук ZnS і СdS. 
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Рис. 4.7. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/СdS і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і CdS 

 

Оптичний спектр T(λ) структури ZnS/СdS (рис. 4.8) показує наявність двох 

стрибків світлопропускання в районах 300 нм і 450 нм.  
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Рис. 4.8. Спектр оптичного пропускання структури ZnS/СdS 
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З залежності поглинання (α·hν)2 – hν (рис. 4.9) визначені оптичні ширини 

заборонених зон становлять 2.56 еВ і 3.68 еВ, що характерно для сполук ZnS і 

СdS [55, 120] та підтверджує дані рентгенофазового аналізу. 
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Рис. 4.9. Спектри оптичного поглинання структури ZnS/СdS 

(різні масштаби осі Y) 

 

Дослідження морфології поверхонь структур ZnS/СdS (рис. 4.10) показують, 

що вони є суцільними, повністю покривають попередній шар плівки. На поверхні 

структури ZnS/СdS спостерігаються утворення кристалів цинк сульфіду. З 

результатів мікроаналізу (табл. 4.3) видно, що структура практично наполовину 

складається з суміші атомів Цинку і Кадмію та наполовину з атомів Сульфуру, з 

невеликим надлишком атомів металів. 

 

Таблиця 4.3 

Результати мікроаналізу морфології поверхонь структури ZnS/СdS. 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnS/СdS 

Сd 63.74 38.95 

Zn 15.24 16.02 

S 21.02 45.03 
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Рис. 4.10 Морфологія поверхні структури ZnS/СdS 

 

 

4.4. Структури ZnS/HgS 

 

Структури ZnS/HgS отримували осадженням плівок ZnS з використанням 

тринатрій цитрату за оптимальних умов, описаних у розділі 3 на плівки HgS, 

осаджених відповідно методики [119]. 

Синтезовані плівки ZnS на поверхні скляних підкладок мають білий колір, а 

плівки HgS – коричневий, які характерні для сполук ZnS і HgS, відповідно. 

Створені структури з подвійних шарів ZnS/HgS коричневого кольору з золотим 

дзеркальним відтінком. Адгезія структури ZnS/HgS до скляної підкладки є 

невисокою, що відповідає адгезії нижнього шару структури до скляної підкладки. 

Проведений рентгенофазовий аналіз структури ZnS/HgS (рис. 4.11-а) показав, що 

вона є двохфазною, і містить модифікації сполук кубічної ZnS і тригональної HgS. 

Для порівняння наведено дифрактограму чистого шару плівки HgS (рис. 4.11-б). 

Жодних інших фаз, а також твердих розчинів в структурі ZnS/HgS виявлено не було. 
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Рис. 4.11. Експериментальні профілі дифрактограм структури ZnS/HgS (а) і плівки 

HgS (б) та їх порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і HgS 

 

Досліджено оптичний спектр світлопропускання T(λ) структури ZnS/HgS для 

довжин хвиль від 200 до 1000 нм (рис. 4.12). Для структури ZnS/HgS 

спостерігаються два стрибки світлопропускання при тих же довжинах хвиль, що 

вказує на суміш фаз цинк сульфіду та меркурій сульфіду і підтверджує дані 

рентгенофазового аналізу. 
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Рис. 4.12. Спектр оптичного пропускання структури ZnS/HgS 
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Спектральні залежності поглинання у координатах (α·hν)2 – hν (рис. 4.13) 

демонструють наявність країв фундаментального поглинання. Проведено 

екстраполяцію лінійних ділянок кривих (α·hν)2 до перетину з віссю енергій та 

визначено оптичну ширину заборонених зон фаз, які є локалізовані в областях 

3.68 еВ та 3.00 еВ, що відповідає сполукам ZnS і HgS [55, 121]. 
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Рис. 4.13. Спектри оптичного поглинання структури ZnS/HgS 

(різні масштаби осі Y) 

 

Дослідження морфології поверхні структури ZnS/HgS (рис. 4.14) показують, 

що вона є однорідною, суцільною та повністю покриває попередній шар плівки. 

На поверхні спостерігаються утворення кристалів цинк сульфіду.  

 

 

Рис. 4.14. Морфологія поверхні структури ZnS/HgS 
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Мікроаналіз структури ZnS/HgS (табл. 4.4) показує те, що вона приблизно 

наполовину складаються з атомів Сульфуру і наполовину з суміші атомів Цинку і 

Меркурію. 

 

Таблиця 4.4 

Результати мікроаналізу морфології поверхонь структури ZnS/HgS. 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnS/HgS 

Hg 73.22 35.66 

Zn 11.07 16.52 

S 15.71 47.82 

 

 

4.5. Структури ZnS/CuS 

 

Створення структури ZnS/CuS проводили шляхом осадження плівок ZnS з 

використанням тринатрій цитрату, за встановленими в розділі 3 оптимальними 

умовами, на плівки СuS, які синтезували за методикою [122]. 

Створені структури з подвійного шару ZnS/CuS є коричневого кольору з 

дзеркальним відблиском. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnS/CuS (рис. 4.15) 

встановлено, що вони є частково аморфними, з помітними піками фаз, що належать 

кубічній модифікації сполуки ZnS і гексагональній модифікації CuS. 

Оптичний спектр T(λ) структури ZnS/CuS (рис. 4.16) показує наявність стрибка 

світлопропускання при 300 нм і плавно виходить на насичення. Визначена оптична 

ширина забороненої зони становить 3.67 еВ, що характерно для сполуки ZnS. Для 

CuS в структурі ZnS/CuS значення цієї величини встановити не вдалося. 
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Рис. 4.15. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/CuS і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і CuS 
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Рис. 4.16. Спектри оптичного пропускання та поглинання структури ZnS/CuS 

 

Результати досліджень морфології поверхні структури ZnS/CuS (рис. 4.17) 

показують, що вони є суцільними і однорідними. Плівка ZnS повністю покриває 

поверхню CuS. Результати мікроаналізу (табл. 4.5) показують, що структура 

практично наполовину складається з суміші атомів металів і наполовину з атомів 

Сульфуру, з невеликим надлишком атомів металів, що відповідає в сумі двом 

сполукам – ZnS і CuS, та підтверджує дані рентгенофазового аналізу. 
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Рис. 4.17. Морфологія поверхні структури ZnS/CuS 

 

Таблиця 4.5 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnS/CuS. 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnS/CuS 

Cu 38.52 30.18 

Zn 32.39 24.66 

S 29.09 45.16 

 

 

4.6. Структури ZnS/Ag2S 

 

Синтез структури ZnS/Ag2S проводили шляхом осадження плівок ZnS, 

одержаних з використанням тринатрій цитрату, за встановленими в розділі 3 

оптимальними умовами, на плівки Ag2S, осадженими за методикою, описаною в [123]. 

Утворені структури з подвійного шару ZnS/Ag2S є сріблястого кольору з 

дзеркальним відблиском. 

Рентгенофазовим аналізом зразка ZnS/Ag2S (рис. 4.18 а) встановлено, що вони 

складаються з двох фаз, а саме моноклінної модифікації Ag2S та аморфної фази 

сполуки ZnS, про що свідчать широкі гала на положеннях ліній теоретичної 
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дифрактограми цинк сульфіду. Для порівняння наведено дифрактограму чистого 

шару плівки Ag2S (рис. 4.18-б). 

Проведено дослідження оптичних властивостей структури ZnS/Ag2S для 

довжин хвиль 200-1000 нм (рис. 4.19), дозволило встановити наявність двох 

стрибків світлопропускання – в районах 300 і 500 нм. 
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Рис. 4.18. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/Ag2S (а)  

і плівки Ag2S (б) та їх порівняння з лініями теоретичних дифрактограм сполук  

ZnS і Ag2S 
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Рис. 4.19. Спектр оптичного пропускання структури ZnS/Ag2S 



88 
 

Отримана спектральна залежність поглинання структури у координатах (α·hν)2 –

 hν наведена на рис. 4.20. Встановлено значення оптичної ширини заборонених зон, 

які є локалізовані в областях 3.62 і 2.08 еВ і відповідають літературним значенням 

для плівок цинк сульфіду і аргентум (I) сульфіду [55, 124]. 
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Рис. 4.20 Спектри оптичного поглинання структури ZnS/Ag2S 

(різні масштаби осі Y) 

 

Проведений аналіз морфології структури ZnS/Ag2S (рис. 4.21) показав, що 

вона є суцільною, однорідною та повністю покриває попередній шар Ag2S 

плівкою ZnS. 

 

 

Рис. 4.21. Морфологія поверхні структури ZnS/Ag2S 
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З даних мікроаналізу (табл. 4.6), видно, що структура містить більший 

сумарний вміст металів Аргентуму та цинку, ніж атомів Сульфуру. Які з атомів 

будуть в налишку важко оцінити при співставленні суми атомних відсотків обох 

металів та халькогену, оскільки перші в структурі мають різні валентності (I і II), 

що може дати різне сумарне їх співвідношення до Сульфуру. 

 
Таблиця 4.6 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnS/Ag2S. 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnS/Ag2S 

Ag 68.19 44.17 

Zn 13.96 14.92 

S 17.85 38.91 

 

 

4.7. Структури ZnS/ZnO 

 

Одержання структури ZnS/ZnO проводили шляхом осадження плівок ZnS з 

використанням тринатрій цитрату, за встановленими в розділі 3 оптимальними 

умовами, на плівки ZnO, осадженими за методикою, описаною в [125]. 

Утворені структури з подвійного шару ZnS/ZnO є білого кольору без 

дзеркального відблиску. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnS/ZnO (рис. 4.22) 

встановлено присутність  двох фаз – кубічної модифікації ZnS та гексагональної 

ZnO. 

Проведено дослідження оптичних досліджень структури ZnS/ZnO в діапазоні 

довжин хвиль 200-1000 нм (рис. 4.23). З отриманих результатів видно присутність 

двох стрибків світлопропускання біля 300 і 350 нм. Світлопропускання досягає 

максимуму при 400 нм, після чого повільно зменшується. З залежностей оптичного 

поглинання (рис. 4.24) встановлено наявність двох значень ширини заборонених 
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зон – 3.69 і 3.38 еВ, які відповідають сполукам ZnS та ZnO, присутнім в отриманій 

структурі [55, 126]. 
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Рис. 4.22. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/ZnO і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і ZnO 
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Рис. 4.23 Спектр оптичного пропускання структури ZnS/ZnO 
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Рис. 4.24. Спектри оптичного поглинання структури ZnS/ZnO 

(різні масштаби осі Y) 

 

З отриманого знімка морфології поверхні структури ZnS/ZnO (рис. 4.25-а) 

видно, що в нижній частині зразка є фаза ZnO у вигляді голок, на яких вгорі є 

закріплені частинки фази ZnS. Для порівняння на рис 4.25 б наведений чистий шар 

плівки ZnO. Дані мікроаналізу (табл. 4.7) показують, що атомне співвідношення 

Цинку до Сульфуру є 69 : 31. Більший вміст Цинку і менший Сульфуру відповідає 

результату співвідношення з суми відповідних атомів з шарів ZnS і ZnO. Вміст 

Оксигенгу цим методом аналізу не встановлено, оскільки останній дозволяє 

визначати елементи з порядковими номерами більше 11. 

 

  
а       б 

Рис. 4.25. Морфологія поверхні структури ZnS/ZnO (а) і плівки ZnO (б) 
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Таблиця 4.7 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnS/ZnO 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnS/ZnO 
Zn 74.45 68.7 

S 25.55 31.3 

 

 

4.8. Структури ZnS/Si 

 

Утворення структури ZnS/Si проводили методом ХО, з використанням 

тринатрій цитрату, за оптимальними умовами, описаними в розділі 3 на кремнієву 

(Si) підкладку. 

Рентгенофазовим аналізом структури ZnS/Si (рис. 4.26) встановлено, що вона 

складається з фаз кристалічного Si та сполуки ZnS, піки якого близькі та 

перекриваються з першим. Також на дифрактограмі наявні додаткові піки фази 

(позначені *), яку не вдалося ідентифікувати. 
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Рис. 4.26. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/Si і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і Si 
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Оптичні властивості структури ZnS/Si не досліджено через непрозорість Si 

підкладки. 

Результати досліджень морфології поверхонь плівок ZnS, синтезованих на 

кремнієвій підкладці (рис 4.27) показують, що вони є однорідними, суцільними, 

повністю покривають поверхню і мають малу кількість поверхневих дефектів. За 

результатами мікроаналізу отриманого покриття (табл. 4.8), встановлено, що 

співвідношення Zn/S у плівках близьке до стехіометричного з невеликим 

надлишком атомів металу. 

 

 

Рис.4.27. Морфологія поверхні ZnS, на підкладці з Si. 

 

Таблиця 4.8 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnS/Si. 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnS/Si 

Zn 3.73 1.64 

Si 94.62 96.88 

S 1.65 1.48 
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З тривимірного АСМ структури ZnS/Si (рис. 4.28), видно, що покриття є 

однорідним, суцільним, з малою кількістю поверхневих дефектів. Приведена 

гістограма висоти кристалічних зерен над поверхнею підкладки показує, що плівка є 

щільно упакованою значною кількістю частинок однакового розміру (~70 нм), а 

значить має малу кількість порожнин. 

 

 
(а) (б) 

Рис. 4.28. Морфологія поверхні плівки ZnS на підкладці з Si (а) і розрахована 

гістограма висоти кристалічних зерен (б) 

 

 

4.9. Структури ZnSe/ZnS 

 

Утворення структури ZnSe/ZnS проводили шляхом осадження плівок ZnSe з 

використанням натрій гідроксиду, на плівки ZnS з використанням тринатрій 

цитрату, за встановленими в розділі 3 оптимальними умовами. 

Утворені структури з подвійного шару ZnSe/ZnS є жовтого кольору з 

дзеркальним відблиском. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnSe/ZnS (рис. 4.29) 

встановлено, наявність двох фаз, а саме кубічних модифікацій ZnS і ZnSe. 

При дослідженні оптичних властивостей структури ZnSe/ZnS (рис 4.30) 

встановлено наявність двох стрибків світлопропускання біля 300 і 450 нм. Із 



95 
 

залежностей поглинання (рис 4.31) визначено оптичні ширини заборонених зон – 

2.61 та 3.65 еВ, характерні для сполук ZnSe і ZnS, відповідно [55, 116], з яких 

складається структура. 
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Рис. 4.29. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnSe/ZnS і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnSe і ZnS 
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Рис. 4.30. Спектр оптичного пропускання структури ZnSe/ZnS 

 



96 
 

 

2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
0

4

8

12

16

20

24

28

h,eV

(
 h

)2 , a

rb
.u

n.

 
2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2

0

50

100

150

200

250

300

h,eV

(
 h


)2 , a
rb

.u
n.

 

Рис. 4.31 Спектри оптичного поглинання структури ZnSe/ZnS 

(різні масштаби осі Y) 

 

На мікрофотографії поверхні структури ZnSe/ZnS (рис 4.32), видно, що вона є 

однорідною, суцільною та повністю покриває попередній шар плівки ZnS плівкою 

ZnSe. Дані мікроаналізу (табл. 4.9) показують, що структура практично наполовину 

складається з атомів Цинку та наполовину з атомів халькогенів, з незначним 

надлишком металу.  

 

 

Рис. 4.32. Морфологія поверхні структури ZnSe/ZnS 
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Таблиця 4.9 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnSe/ZnS 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnSe/ZnS 

Zn 45.88 48.75 

Se 51.30 45.14 

S 2.82 6.11 

 
 

4.10. Структури ZnSe/CdS 

 

Утворення структури ZnSe/CdS проводили шляхом осадження плівок ZnSe з 

використанням натрій гідроксиду, за встановленими в розділі 3 оптимальними 

умовами, на плівки CdS, осадженими за методикою, описаною в [118]. 

Утворені структури з подвійного шару ZnSe/CdS є жовтого кольору з слабким 

дзеркальним відблиском. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnSe/CdS (рис. 4.33) 

встановлено, що вона містить фази сполук кубічних модифікацій ZnSe і CdS. 
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Рис. 4.33. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnSe/CdS і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnSe і CdS 
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При дослідженні оптичних спектрів пропускання (рис. 4.34) і поглинання 

(рис. 4.35) структури ZnSe/CdS, встановлено наявність двох стрибків 

світлопропускання біля 400-450 нм та визначено значення ширини заборонених зон – 

2.60 і 2.48 еВ. Ці дані відповідають сполукам (ZnSe, CdS), з яких складається дана 

структура [116, 120]. 
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Рис. 4.34. Спектр оптичного пропускання структури ZnSe/CdS  

(Вставка – збільшений масштаб ділянки 350-550 нм) 
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Рис. 4.35. Спектри оптичного поглинання структури ZnSe/CdS 

(різні масштаби осі Y) 
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Отримана мікрофотографія структури ZnSe/CdS наведена на рис. 4.36. Її 

поверхня є однорідною та суцільною. Чітко видно наявність частинок за формою, 

близькою до сферичної, подібною до тих, що є на мікрофотографіях плівок ZnSe 

(стор. ), отриманих в цій роботі. Дані мікроаналізу (табл. 4.10) показують практично 

стехіометричне співвідношення Цинку до Селену і Кадмію до Сульфуру, з 

незначним надлишком атомів халькогенів. 

 

Таблиця 4.10 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnSe/CdS 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnSe/CdS 

Zn 32.16 35.14 

Se 38.17 34.54 

Cd 22.47 14.28 

S 7.20 16.04 

 

 

 

Рис. 4.36. Морфологія поверхні структури ZnSe/CdS 
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4.11. Структури ZnSe/HgS 

 

Утворення структури ZnSe/HgS проводили шляхом осадження плівок ZnSe з 

використанням натрій гідроксиду, за встановленими в розділі 3 оптимальними 

умовами, на плівки HgS, осадженими за методикою, описаною в [119]. 

Утворені структури з подвійного шару ZnSe/HgS є темно-коричневого кольору 

без дзеркального відблиску. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnSe/CdS (рис. 4.37) 

встановлено, що вона містить фази двох сполук – кубічної модифікацій ZnSe і 

тригональної модифікації HgS. 

З отриманої залежності оптичного світлопропускання (рис. 4.38) видно два 

стрибки в районах довжин хвиль 350 і 400 нм. Залежність (α·hν)2 – hν (рис. 4.39) 

показує два краї світлопоглинання, локалізованих в областях 2.63 і 3.03 еВ, що 

відповідає літературним даним для сполук ZnSe і HgS [116, 121] з яких складається 

структура. 
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Рис. 4.37. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnSe/HgS і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnSe і HgS 
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Рис. 4.38 Спектр оптичного пропускання структури ZnSe/HgS 

 

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
0

10

20

30

40

50

60

70

h,eV

( 
h

)2 , a

rb
.u

n.

 
2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0

0

50

100

150

200

h,eV

(
 h


)2
, 
ar

b
.u

n.

 

Рис. 4.39. Спектри оптичного поглинання структури ZnSe/HgS 

(різні масштаби осі Y) 

 

Аналіз морфології поверхні структури ZnSe/HgS (рис. 4.40) встановлено, що 

вона однорідна, суцільна, повністю покриває попередній шар та містить малу 

кількість  поверхневих дефектів. З даних мікроаналізу (табл 4.11), видно практично 

стехіометричний атомний вміст Цинку до Селену та Меркурію до Сульфуру з 

незначним надлишком атомів халькогенів. 
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Рис. 4.40. Морфологія поверхні структури ZnSe/HgS 

 

Таблиця 4.11 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnSe/HgS. 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnSe/Ag2S 

Zn 37.62 43.53 

Se 47.32 45.33 

Hg 12.30 4.64 

S 2.76 6.51 

 

 

4.12. Структури ZnSe/Ag2S 

 

Утворення структури ZnSe/Ag2S проводили шляхом осадження плівок ZnSe з 

використанням натрій гідроксиду, за встановленими в розділі 3 оптимальними 

умовами, на плівки Ag2S, осадженими за методикою [123]. 

Утворені структури з подвійного шару ZnSe/Ag2S є бурого кольору без 

дзеркального відблиску. 



103 
 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnSe/Ag2S (рис. 4.41) 

встановлено, що вони складаються з двох фаз, а саме, моноклінної модифікації 

Ag2S та кубічної модифікації сполуки ZnSe. 
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Рис. 4.41. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnSe/Ag2S і 

її порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnSe і Ag2S. 
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Рис. 4.42. Спектр оптичного пропускання структури ZnSe/Ag2S. 
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Рис. 4.43. Спектри оптичного поглинання структури ZnSe/Ag2S. 

(різні масштаби осі Y) 

 

З оптичного спектру світлопропускання (рис. 4.42) видно присутність двох 

стрибків біля 400 і 500 нм, які на залежності поглинання (α·hν)2 – hν (рис. 4.43) 

дають два значення оптичної ширини забороненої зони – 1.91 та 2.62 еВ. Це 

відповідає наявності в структурі двох сполук Ag2S і ZnSe [116, 124] та підтверджує 

дані рентгенофазового аналізу. 

Дослідження морфології поверхні структури ZnSe/Ag2S, (рис. 4.44) показують, 

що вона є суцільною, однорідною, повністю покриває попередній шар. На поверхні 

видно утворення сферичних частинок малих розмірів, які належать ZnSe. Результати 

мікроаналізу (табл 4.12) показують, що структура має практично стехіометричне 

співвідношення атомів Цинку до Селену, з невеликим надлишком атомів останнього, 

та Аргентуму до Сульфуру з незначним надлишком атомів першого. Це підтверджує 

дані рентгенофазового аналізу. 

Таблиця 4.12 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnSe/Ag2S 

Поверхня Компонент Вагові % Атомні % 

ZnSe/Ag2S 

Zn 35.41 40.35 

Se 43.50 41.06 

Ag 18.62 12.86 

S 2.47 5.73 
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Рис. 4.44. Морфологія поверхні структури ZnSe/Ag2S 

 

Таким чином, в даному розділі показало можливість одержання плівок на 

основі твердих розчинів CdxZn1-xS і ZnSxSe1-x і структур, які складаються з 

подвійних шарів ZnS/CdS, ZnS/HgS, ZnS/CuS, ZnS/Ag2S, ZnS/ZnO, ZnS/Si, ZnS/ZnSe, 

ZnSe/CdS, ZnSe/HgS, ZnSe/Ag2S. 

Рентгенофазовим аналізом було підтверджено фазовий склад цих твердих 

розчинів та структур. У більшості отриманих зразків знайдені фази мають 

кристалічну структуру. У випадках CdxZn1-xS, ZnS/CuS та ZnS/Ag2S виявлено 

помітний вміст аморфної складової. 

На спектральних залежностях оптичного пропускання встановлено наявність 

одного стрибка світлопропускання для CdxZn1-xS і ZnSxSe1-x, які займають проміжне 

значення між стрибками чистих сполук, що обмежують тверді розчини. Для 

створених структур, які складаються з подвійних шарів встановлена наявнісь двох 

стрибків на спектральних залежностях, що відповідають двом сполукам з яких 

складається структура. Винятком є подвійний шар ZnS/CuS, на якому чітко видно 

лише один стрибок для цинк сульфіду, а для купрум сульфіду нам його зафіксувати 

не вдалося, що можна пояснити перебуванням цієї сполуки у аморфному стані за 

даними рентгенофазового аналізу. 

З результатів аналізу морфологій поверхні плівок твердих розчинів та 

подвійних структур можна зробити висновок, що вони є суцільними, однорідними 

та повністю покривають попередній шар. На окремих зразках з шаром цинк селеніду 
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присутні сферичні частинки. За даними мікроаналізу фази в плівках мають склад 

близький до стехіометричного. 

В таблиці 4.13 наведено узагальнені дані по отриманих результатах 

дослідження синтезованих плівкових твердих розчинів та композиційних структур. 

 

Таблиця 4.13 

Структура, довжина хвилі стрибка світлопропускання та оптична ширина 

забороненої зони для отриманих плівкових твердих розчинів та структур 

Зразок Фаза Структура фази 

Район довжини  
хвилі стрибка 

світлопропускання, 
нм 

Оптична ширина 
забороненої зони, 

E
g
, еВ 

CdxZn1-xS CdxZn1-xS кубічна+аморфна ~400 2.81 

ZnSxSe1-x ZnSxSe1-x кубічна ~370-410 2.70-3.06 

ZnS/СdS 
ZnS кубічна ~300 3.68 

СdS кубічна ~450 2.56 

ZnS/HgS 
ZnS кубічна ~300 3.68 

HgS тригональна ~350 3.00 

ZnS/CuS 
ZnS аморфна ~300 3.67 

CuS аморфна не встановлено не встановлено 

ZnS/Ag
2
S 

ZnS аморфна ~300 3.62 

Ag
2
S моноклінна ~500 2.08 

ZnS/ZnO 
ZnS кубічна ~300 3.69 

ZnO гексагональна ~320 3.38 

ZnS/Si 
ZnS кубічна не встановлено не встановлено 

Si кубічна не встановлено не встановлено 

ZnSe/ZnS 
ZnSe кубічна ~420 2.61 

ZnS кубічна ~300 3.65 

ZnSe/CdS 
ZnSe кубічна ~420 2.60 

СdS кубічна ~450 2.48 

ZnSe/HgS 
ZnSe кубічна ~420 2.63 

HgS тригональна ~320 3.03 

ZnSe/Ag
2
S 

ZnSe кубічна ~420 2.62 

Ag
2
S моноклінна ~500 1.91 
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РОЗДІЛ 5 

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕБІГУ РЕАКЦІЙ СИНТЕЗУ ПЛІВОК ZnS І ZnSe 

 

У цьому розділі наведено результати квантово-хімічного моделювання 

напівемпіричним методом PM7 в програмному пакеті MOPAC 2012 осадження 

плівок цинк сульфіду у водному середовищі та цинк селеніду з різними 

комплексоутворюючими реагентами. 

У роботах [60, 127] описані теоретичні основи формування плівок сульфідів 

металів при хімічному осадженні з водного розчину. Серед основних факторів, що 

впливають на перебіг реакції є наступні: 

–  концентраційний склад початкових реагентів середовища, з якого проводять 

осадження, фізичні параметри процесу (температура, тривалість процесу); 

–  природа комплексоутворюючого реагента, з який координує іон металу; 

–  природа халькогенізуючого реагента, який забезпечує подачу халькогена при 

синтезі; 

–  природа поверхні, на якій відбувається формування плівок. 

Відзначається, що в робочому розчин при синтезі за рахунок кооперативних і 

флуктуаційних явищ можливе формування проміжних молекулярних комплексів, 

асоціатів, кластерів, утворень, що мають колоїдну форму та є структурними ланками 

в процесі синтезу плівок халькогенідів металів. Ці процеси мають місце між рідкою і 

твердою фазою (підкладкою, новоутвореними формами продукту реакції) на 

невеликій віддалі від останньої [60]. Для іонів деяких металів (Pb2+, Cu2+, Cd2+, Hg2+) 

встановлено формування самостійних комплексів з тіосечовиною [Me((NH2)2CS)4]2+ 

[60, 128]. З табличних даних [60, 129], значення константи стійкості такого комплексу 

для цинку дуже незначне (часто відсутнє в довідниках), що немає з вищенаведеними 

металами, тому логічним є припущення формування проміжних комплексів типу 

[Ln···Zn···(NH2)2CS], де цинк координується з одного боку лігандами 

комплексоутворюючого реагента, взятого для синтезу, з іншого – тіосечовиною. 

Процес розкладу таких проміжних комплексів, як правило, передбачає утворення 

молекулярних форм, а далі мономолекулярних шарів халькогеніду цинку. Для 
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зменшення кількості утворення побічних продуктів необхідне створення умов, в якому 

подача цинк-вмісних та халькогенвмісних реагентів була однаковою. Також варто 

відзначити, що одні комплексоутворюючі реагенти виконують лише одну функцію – 

утворення комплексу з металом. При цьому необхідно вводити додатково регулятор 

pH середовища для забезпечення стабільності та реакційної здатності комплексу. Інші 

комплексоутворюючі реагенти здатні виконувати одночасно дві функції – 

координувати іон металу та створювати необхідний водневий показник розчину. 

 

5.1. Квантово-хімічне моделювання реакцій ХО плівок ZnS 

 

Осадження з тринатрій цитратом. На початку при змішуванні розчину солі 

цинку (ZnCl2) з розчином тринатрій цитрату відбувається утворення розчиного 

комплексу [Zn(C6H5O7)]– , де іон цитрату виконує роль ліганду. Його структрура 

приведена в роботі [130]. 

З проведених квантово-хімічного моделювань (див. рис. 5.1, стадії 1-3) видно, 

що після додавання до розчину тіосечовини та незначної кількості амоній 

гідроксиду на перших стадіях осадження утворюється проміжний реакційноздатний 

комплекс, в якому атом цинку координується з атомом Сульфуру. Схематично цей 

процес можна записати представити наступним чином: 

[Zn(C6H5O7)]–  + 2OH– + (NH2)2CS → [(NH2)2CS·····Zn(OH)2(C6H5O7)]3– ; 

Далі, починаючи від стадії 3 до стадії 6 (рис. 5.1, 5.2) в утвореному комплексі, 

відбувається перегрупування двох атомів гідрогену з тіосечовини до гідроксидних 

груп та відщеплення, в результаті, двох молекул води: 

[(NH2)2CS·····Zn(OH)2(C6H5O7)]3– → [(N2H2СS·····Zn(C6H5O7)]3– + 2H2O ; 

Новоутворений проміжний комплекс руйнується з утворенням цинк сульфіду, 

іону цитрату та ціанаміду (рис. 5.2, стадія 7) : 

[(N2H2СS·····Zn(C6H5O7)]3– → ZnS↓ + C6H5O7
3– + CH2N2 . 

Як видно з квантово-хімічних моделювань, в процесі осадження іон цитрату 

C6H5O7
– не змінює своєї структури і виконує лише роль ліганда. Розраховані значення 
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стандартних ентальпій утворення та міжатомні віддалі для стадій осадження плівок 

ZnS з комплексоутворюючим реагентом Na3C6H5O7 наведені в таблиці 5.1.  

 

 

 

(1) (2) 

  
(3) (4) 

Рис. 5.1. Модельовані (1-4) стадії реакції синтезу цинк сульфіду при використанні 

тринатрій цитрату 

→ 
→ 

→ → → 
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(5) (6) 

 
(7) 

Рис. 5.2. Модельовані (5-7) стадії реакції синтезу цинк сульфіду при використанні 

тринатрій цитрату 

→
→ 

→ 

→ 
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Таблиця 5.1 

Розраховані методом PM7 значення стандартних ентальпій утворення та 

міжатомні віддалі для стадій осадження плівок ZnS з комплексоутворюючим 

реагентом Na3C6H5O7 

Стадія 1 2 3 4 5 6 7 

ΔfH298, кДж/M -3090.5 -3063.3 -3077.1 -3072.9 -3147.9 -3209.1 -3085.5 

Міжатомні 
віддалі 

A(№)-B(№) 
d, нм 

Zn(14)-O(9) 0.199 0.203 0.215 0.216 0.246 0.434 0.558 

Zn(14)-O(12) 0.215 0.224 0.227 0.227 0.225 0.194 0.292 

Zn(14)-O(13) 0.209 0.215 0.213 0.213 0.204 0.211 0.335 

Zn(14)-O(28) 0.200 0.202 0.21 0.21 0.239 0.388 0.483 

Zn(14)-O(30) 0.185 0.188 0.19 0.19 0.188 0.192 0.887 

Zn(14)-S(15) 0.396 0.266 0.234 0.228 0.220 0.219 0.208 

S(15)-C(16) 0.177 0.177 0.178 0.178 0.179 0.185 0.396 

C(16)-N(17) 0.135 0.135 0.134 0.134 0.13 0.126 0.117 

C(16)-N(18) 0.136 0.136 0.136 0.136 0.138 0.141 0.135 

O(28)-H(29) 0.095 0.094 0.094 0.094 0.098 0.099 0.1 

O(30)-H(31) 0.093 0.093 0.093 0.093 0.094 0.095 0.096 

N(17)-H(24) 0.116 0.117 0.12 0.12 0.205 0.425 0.794 

N(17)-H(25) 0.102 0.101 0.101 0.101 0.101 0.126 0.294 

N(18)-H(26) 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.102 0.103 

N(18)-H(27) 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.102 

O(28)-H(24) 0.138 0.138 0.131 0.13 0.098 0.096 0.096 

O(30)-H(25) 0.276 0.307 0.354 0.352 0.489 0.124 0.096 
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Осадження з натрій гідроксидом. У випадку змішування розчину солі цинку з 

надлишком розчину натрій гідроксиду, який одночасно виконує функцію регулятора 

рН, утворюється розчинний комплекс тетратрагідроксоцинкату [Zn(OH)4]2-. 

Структура останнього встановлена в роботі [131].  

З проведеного моделювання (рис. 5.3, стадії 1-2) видно, що на початку 

осадження, при додаванні тіосечовини в робочий розчин відбувається утворення 

проміжного реакційноздатного комплексу, в якому атом цинку координується з 

атомом Сульфуру тіосечовини: 

[Zn(OH)4]2- + (NH2)2CS → [(NH2)2CS·····Zn(OH)4]2– ; 

Наступні стадії (рис. 5.3, 5.4, стадії 3-5) призводять до утворення перехідних 

станів, де атоми гідрогену перегруповуються і переходять від тіосечовини до 

тетрагідроксоцинкату, в результаті чого, від реакційноздатного комплексу 

відщеплюються дві молекули води: 

[(NH2)2CS·····Zn(OH)4]2– → [(N2H2СS···· Zn(OH)2]2– + 2H2O ; 

Далі (рис. 5.4, стадія 6) проміжний комплекс руйнується з утворенням 

ціананаміду та проміжної фази – дигідроксосульфіду цинку: 

[(N2H2СS····· Zn(OH)2]2– → CH2N2 + [S···Zn(OH)2]2– ; 

На останній стадії (рис. 5.4, стадія 7) проміжний комплекс розкладається на 

нерозчинний цинк сульфід та дві гідроксидні групи: 

[S···Zn(OH)2]2– → ZnS↓ + 2OH– . 

Розраховані значення стандартних ентальпій утворення та міжатомні віддалі 

для стадій осадження плівок ZnS з комплексоутворюючим реагентом NaOH 

наведені в таблиці 5.2. 
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(1) (2) 

 
 

(3) (4) 

Рис. 5.3. Модельовані стадії (1-4) реакції синтезу цинк сульфіду при використанні 

натрій гідроксиду 

→ 

→ 

→ 
→ 

→ 
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(5) (6) 

 
(7) 

Рис. 5.4. Модельовані стадії (5-7) реакції синтезу цинк сульфіду при використанні 

натрій гідроксиду 

→ 
→ 

→ 

→ 
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Таблиця 5.2 

Розраховані методом PM7 значення стандартних ентальпій утворення та 

міжатомні віддалі для стадій осадження плівок ZnS з комплексоутворюючим 

реагентом NaOH 

Стадія 1 2 3 4 5 6 7 

ΔfH298, кДж/M -1626.4 -1594.5 -1655.8 -1719.2 -1705.2 -1807.0 -1664.4 

Міжатомні 
віддалі 

A(№)-B(№) 
d, нм 

Zn(1)-O(2) 0.192 0.196 0.193 0.19 0.208 0.445 0.745 

Zn(1)-O(3) 0.189 0.194 0.233 0.737 0.737 0.737 0.737 

Zn(1)-O(4) 0.190 0.198 0.195 0.188 0.186 0.192 0.558 

Zn(1)-O(5) 0.192 0.197 0.194 0.189 0.186 0.182 0.582 

Zn(1)-S(6) 0.400 0.258 0.237 0.229 0.223 0.212 0.207 

S(6)-C(7) 0.173 0.174 0.178 0.181 0.188 0.350 0.650 

C(7)-N(8) 0.135 0.136 0.130 0.129 0.123 0.117 0.117 

C(7)-N(9) 0.135 0.135 0.138 0.139 0.141 0.133 0.134 

O(2)-H(12) 0.093 0.092 0.093 0.093 0.097 0.099 0.0097 

O(3)-H(11) 0.093 0.092 0.097 0.097 0.096 0.096 0.096 

O(4)-H(13) 0.094 0.094 0.093 0.093 0.093 0.095 0.089 

O(5)-H(10) 0.093 0.093 0.094 0.093 0.093 0.093 0.089 

N(8)-H(14) 0.101 0.102 0.186 0.736 0.881 0.615 0.549 

N(8)-H(15) 0.101 0.101 0.101 0.105 0.177 0.425 0.809 

N(9)-H(16) 0.101 0.101 0.101 0.101 0.102 0.102 0.103 

N(9)-H(17) 0.101 0.101 0.100 0.101 0.101 0.114 0.102 

O(3)-H(14) 0.615 0.253 0.100 0.097 0.097 0.095 0.096 

O(2)-H(15) 0.192 0.196 0.193 0.19 0.208 0.445 0.745 
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Осадження з амоній гідроксидом / гідразин гідратом. З комплексоутворю-

ючими реагентами NH4OH і N2H4·H2O цинк може утворювати водорозчинні 

комплекси тетрааміакату цинку [Zn(NH3)4]2+ та три гідразинату цинку [Zn(N2H4)3]2+, 

відповідно [132]. Оскільки, з довідникових даних [133], значення константи 

стійкості для комплексу цинку з аміаком (lg β1,2,3,4 = 9.08) практично на п’ять 

порядків вища, ніж з гідразином (β1,2,3 = 3.78), то в робочому розчині буде присутній 

[Zn(NH3)4]2+. Амоній гідроксид і гідразин гідрат також виконують функцію 

регуляторів pH середовища. 

Проведенні квантово-хімічні моделювання поділені на дві частини:  

1) З моделювань, приведених на рис 5.5 (стадії 1*-2*) видно, що осадженню 

ZnS передує стадія зародження фази з молекул Zn(OH)2. При нагріванні комплекс 

[Zn(NH3)4]2+ розкладається до Zn(OH)2, а аміак, як летка сполука випаровується з 

робочого розчину, що зменшує її концентрацію в процесі синтезу плівок ZnS 

(аналогічно буде з гідразином). Як наслідок зменшується значення pH, що сприяє 

утворенню цинк гідроксиду. З робочого розчину, який не містить тіосечовини, на 

цій стадії, в літературних даних [134-135] осаджено плівки з сполуки цинк оксиду 

(ZnO), яка утворюється розкладанням одержаного Zn(OH)2. 

2) У наступних стадіях тіосечовина сполучається з новоутвореним Zn(OH)2 

(рис 5.6 стадії 1-2), даючи проміжний реакційноздатний комплекс: 

Zn(OH)2 + (NH2)2CS → [(NH2)2CS·····Zn(OH)2] ; 

Після цього, при подальшому нагріванні (рис 5.6 стадії 3-6) в проміжному 

комплексі проходить перегруповування атомів гідрогену з відщепленням молекул 

води та подальше його руйнування на молекули ціанаміду та нерозчинного цинк 

сульфіду: 

[(NH2)2CS·····Zn(OH)2] → ZnS↓ + CH2N2 + 2H2O . 

Розраховані значення стандартних ентальпій утворення та міжатомні віддалі 

для стадій осадження плівок ZnS з комплексоутворюючими реагентами NH4OH і 

N2H4·H2O наведені в таблиці 5.3. 
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(1*) 

 
(2*) 

Рис. 5.5. Модельовані стадії (1*-2*) реакції утворення Zn(OH)2 при розкладі 

комплексу [Zn(NH3)4]2+ під час синтезу плівок цинк сульфіду з використанням 

суміші амоній гідроксиду/гідразин гідрату 

→ 

→ 
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Рис. 5.6. Модельовані стадії (1-6) реакції синтезу цинк сульфіду з утвореного 

Zn(OH)2 з використанням суміші амоній гідроксиду/гідразин гідрату 

→ 
→ 

→ 
→ 

→ 

→ 
→ 
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Таблиця 5.3 

Розраховані методом PM7 значення стандартних ентальпій утворення та 

міжатомні віддалі для стадій осадження плівок ZnS з комплексоутворюючими 

реагентами амоній гідроксидом/гідразин гідратом 

Стадія 1 2 3 4 5 6 

ΔfH298, кДж/M -424.9 -504.5 -451.3 -527.9 -408.9 -528.4 

Міжатомні 
віддалі 

A(№)-B(№) 
d, нм 

Zn(1)-O(2) 0.178 0.182 0.182 0.174 0.181 0.34 

Zn(1)-O(3) 0.178 0.181 0.172 0.298 0.298 0.298 

Zn(1)-S(4) 0.316 0.218 0.215 0.209 0.218 0.208 

S(4)-C(5) 0.175 0.178 0.178 0.181 0.309 0.38 

C(5)-N(6) 0.135 0.135 0.134 0.129 0.117 0.117 

C(5)-N(7) 0.135 0.134 0.135 0.139 0.135 0.134 

O(2)-H(8) 0.095 0.093 0.093 0.093 0.093 0.099 

O(3)-H(9) 0.094 0.093 0.088 0.096 0.097 0.099 

N(6)-H(10) 0.101 0.101 0.147 0.573 0.636 0.561 

N(6)-H(11) 0.101 0.101 0.101 0.101 0.436 0.529 

N(7)-H(12) 0.101 0.101 0.101 0.101 0.103 0.103 

N(7)-H(13) 0.101 0.101 0.101 0.101 0.103 0.104 

O(3)-H(10) 0.319 0.353 0.127 0.098 0.098 0.097 

O(2)-H(11) 0.594 0.624 0.589 0.434 0.144 0.097 
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5.2. Квантово-хімічне моделювання реакцій хімічого осадження плівок ZnSe 

 

Плівки цинк селеніду осаджували з комплексоутворюючим реагентом натрій 

гідроксидом. Аналогічно випадку синтезу плівок цинк сульфіду з NaOH (який 

виконує також роль регулятора pH середовища), буде утворюватися розчинний 

комплекс тетратрагідроксоцинкату [Zn(OH)4]2-. Відмінним буде інша природа 

халькогенізуючого реагента, а саме згенеровані іони Se2- з елементарного 

порошкоподібного Селену (про що свідчить темно-червоне забарвлення робочого 

розчину), а не селеносечовина (аналог тіосечовини), яка є нестійкою, дорогою та 

важкодоступною. 

Проведене квантово-хімічне моделювання (рис. 5.7, стадії 1-2) вказує, що на 

початку осадження, іони Селену утворюють проміжний комплекс, координуючись з 

атомом цинку тетратрагідроксоцинкату: 

[Zn(OH)4]2- + Se2- → [Se···Zn(OH)4]4– ; 

При подальшому нагріванні (рис. 5.7, стадія 3) проміжний комплекс руйнується 

з утворенням нерозчинного цинк селеніду та чотирьох гідроксидних груп: 

[Se···Zn(OH)4]4– → ZnSe↓ + 4OH– ; 

Розраховані значення стандартних ентальпій утворення та міжатомні віддалі 

для стадій осадження плівок ZnSe з комплексоутворюючим реагентом NaOH 

наведені в таблиці 5.4.  

Варто відзначити, що у випадку отримання результатів квантово-хімічних 

обчислень методом PM7, для процесу осадження плівки цинк селеніду зменшується 

їх точність, на відміну від плівок цинк сульфіду, оскільки зменшується кількісний 

вміст легших атомів в модельованій системі (H, C, O, N, S) і зростає важчих (Zn, Se). 

Це збільшує кількість проведених наближень при обрахунках напівемпіричними 

методами [106]. 
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Рис. 5.7. Модельовані стадії (1-3) реакції синтезу цинк селеніду при використанні 

натрій гідроксиду 

→ 

→ →
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Таблиця 5.4 

Розраховані методом PM7 значення стандартних ентальпій утворення та 

міжатомні віддалі для стадій осадження плівок ZnS з комплексоутворюючим 

реагентом NaOH 

Стадія 1 2 3 

ΔfH298, кДж/M -2578.5 -2472.9 -2406.7 

Міжатомні 
віддалі 

A(№)-B(№) 
d, нм 

Zn(1)-O(2) 0.190 0.197 0.600 

Zn(1)-O(3) 0.195 0.194 0.600 

Zn(1)-O(4) 0.191 0.195 0.600 

Zn(1)-O(5) 0.190 0.196 0.600 

Zn(1)-Se(10) 0.591 0.243 0.216 

O(2)-H(8) 0.093 0.094 0.090 

O(3)-H(7) 0.094 0.094 0.090 

O(4)-H(9) 0.093 0.093 0.090 

O(5)-H(6) 0.093 0.093 0.090 

 

 

5.3. Порівняння осадження плівок ZnS і ZnSe з різними 

комплексоутворюючими реагентами 

 

На основі отриманих даних квантово-хімічних моделювань напівемпіричним 

методом PM7 побудовано енергетичні діаграми станів для реакцій осадження плівок 

ZnS і ZnSe з різними комплексоутворюючими реагентами (рис. 5.8). У всіх випадках 

для проходження початкових стадій необхідно надати енергію, яку ще називають 

енергетичним бар’єром (ділянка, що з’єднує перші дві точки на графіках). 
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Найбільшого значення вона досягає для ZnS з комплексоутворюючими реагентами 

NH4OH/N2H4·H2O – 197 кДж/M. Дещо меншою вона є для ZnSe – 105.6 кДж/M, та 

найменшою для ZnS з NaOH і Na3C6H5O7 – 31.8 та 27.2 кДж/M, відповідно. На 

наступних стадіях видно різний енергетичний характер проміжних стадій, які 

приводять до утворення молекул кінцевого продукту. 
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Рис. 5.8. Енергетичні діаграми станів реакцій осадження плівок ZnS (а,б,в) і ZnSe (г) 

з різними комплексоутворюючими реагентами (які вказані в дужках) 

 

З проведених моделювань і розрахунків для чотирьох випадків осадження 

плівок ZnS і ZnSe, по сукупності всіх стадій реакцій осадження, енергетично 
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найвигідніше себе поводить комплексоутворюючий реагент NaOH при синтезі 

покрить ZnS. Проте, з досліджень описаних у розділі 3 встановлено, що при його 

використанні поверхня синтезованих плівок складається зі сферичних частинок. 

Площа їх контакту з поверхнею підкладки є малою, внаслідок цього виникає слабка 

адгезія, шар ZnS знімається при прикладенні механічних зусиль на покриття. Також 

при тривалому синтезі верхній шар плівки з сферичних частинок ZnS частково 

вимивається при очистці її поверхні струменем дистильованої води. 

Осадження плівок цинк сульфіду з Na3C6H5O7 є менш енергетично вигідніше, 

однак для отриманих покриттів характерна рівна, гладка, дзеркальна поверхня з 

доброю адгезією. При збільшенні тривалості осадження, спостерігається лінійна 

ділянка, при якій плівки рівномірно ростуть по всій поверхні підкладки. Утворення 

частинок не спостерігається, видно лише незначну кількість поверхневих дефектів. 

Площа контакту ZnS з підкладкою є великою, що пояснює добру адгезію. Після 

виснаження робочого розчину лінійна ділянка завершується, зростає кількість 

конгломератів на поверхні плівки, починається її розтріскування. 

Для випадку синтезу плівок цинк сульфіду з NH4OH / N2H4·H2O є характерна 

схильність до утворення побічних продуктів, що було підтверджено 

експериментальними даними, а сам процес осадження є енергозатратнішим, ніж з 

вищевказаними комплексоутворюючими реагентами. Це робить неможливим 

використання NH4OH / N2H4·H2O для виробництва плівкових елементів на основі 

ZnS і ZnSe. При одержанні в подібних умовах сульфідних плівок з іншим елементом 

підгрупи цинку – кадмієм, побічних продуктів в плівці CdS виявлено не було 

[112, 136]. 

Плівки цинк селеніду потребують більших енергетичних затрат для їх 

формування, ніж плівки цинк сульфіду. Це можна пояснити тим, що для ZnSe 

використано іншу природу халькогенізуючого реагента ( іони Se2- заряджені 

негативно, замість електронейтральної (NH2)2CS ), як наслідок – необхідність долати 

відштовхування між іонами Se2- і групами OH–. З експериментальних даних 

(розділ 3) встановлено, що характер росту плівок ZnSe є таким самим як у випадку 

синтезу плівок ZnS з натрій гідроксиду (присутність сферичних частинок). 
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5.4. Механізм хімічного осадження плівок ZnS і ZnSe 

 

Грунтуючись на отриманих результатах моделювань та експериментальних 

даних можна запропонувати наступний комплексний механізм синтезу і росту 

плівок ZnS і ZnSe: 

1. Утворення зародків з молекул кінцевого продукту. На основі проведених 

квантово-хімічних моделювань і розрахунків, встановлено, що механізм синтезу ZnS 

і ZnSe передбачає утворення з цинкових комплексів ([Zn(C6H5O7)]–, [Zn(NH3)4]2+ і 

[Zn(OH)4]2-) перехідних реакційноздатних комплексів з тіосечовиною або селеном 

([(NH2)2CS·····Zn(OH)2(C6H5O7)]3–, [(NH2)2CS·····Zn(OH)2], [(NH2)2CS·····Zn(OH)4]2– і 

[Se···Zn(OH)4]4–), які в процесі осадження руйнуються, утворюючи відповідний 

халькогенід цинку (ZnS або ZnSe). З нього формуються кластерні зародки в об’ємі 

робочого розчину. 

2. Ріст плівок. На основі проведених досліджень морфологій поверхні плівок 

(табл. 3.2-3.5) можна стверджувати, що подальший механізм росту плівок визначає 

природа комплексоутворюючого реагента. Схематично цей процес наведено на 

рис. 5.9. 

Утворення і ріст плівки ZnS з використанням суміші NH4OH і N2H4·H2O та 

плівок ZnS і ZnSe з використанням NaOH проходить з появою сферичних частинок 

продукту реакції у всьому об’ємі робочого розчину. Зі збільшенням тривалості 

осадження сферичні зерна збільшуються у розмірах, об’єднуються та формують 

плівку на активованій поверхні скляної підкладки лужним середовищем робочого 

розчину, а також випадають на дно ванни у вигляді осаду. Такий результат можна 

пояснити симетричною будовою комплексів [Zn(NH3)4]2+ і [Zn(OH)4]2-, (що видно на 

моделюваннях (рис. 5.3 (1 стадія), рис. 5.5 (1 стадія), рис. 5.7 (1 стадія)), а також 

невеликими розмірами молекул NH3 та іонів OH-, присутніх у робочому розчині. Це 

дає можливість зародкам ZnS або ZnSe легко контактувати між собою та рівномірно 

рости в кожному напрямку, утворюючи сферичні частинки, які осідають на 

поверхню підкладки, формуючи плівку. 
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Рис. 5.9. Принципова схема утворення плівок ZnS, при їх синтезі з використанням 

Na3C6H5O7 і NaOH 

 

Утворення і ріст плівки ZnS з використанням Na3C6H5O7 проходить з 

утворенням несиметричного комплексу [Zn(C6H5O7)]– (рис. 5.1 (1 стадія)), а також 

оточенням великих іонів цитрату C6H5O7
3–між молекулами ZnS в робочому розчині, 

на що вказує остання стадія моделювання з цитратом (рис 5.2 (7 стадія)). Це 

дозволяє припустити, що в цьому разі утруднюється контакт між зародками в об’ємі 
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робочого розчину. Це перешкоджає формуванню сферичних частинок кінцевого 

продукту або їх збільшенню, а самі молекулярні угрупування з цинк сульфіду 

рівномірно осідають на активованій поверхні підкладки середовищем робочого 

розчину та рівномірно заповнюють простір при рості плівки. У цьому разі кількість 

утвореного осаду на дні ванни була незначною. 

Таким чином, пропонований механізм хімічного осадження плівок ZnS і ZnSe 

узгоджується з отриманими результатами роботи та дозволить вибрати найбільш 

доцільний шлях виготовлення тонкоплівкових фоточутливих елементів. 
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ВИСНОВКИ 

1. Розвинуто науковий напрям синтезу тонких напівпровідникових плівок ZnS і 

ZnSe методом хімічного осадження з водного розчину цинк-вмісної солі. 

2. Для синтезованих тонких плівок цинк сульфіду і цинк селеніду встановлено 

фазовий склад, визначено морфологію поверхні, товщину, оптичні та структурні 

параметри отриманих покрить та показано, що природа комплексоутворюючого 

реагента впливає на властивості плівок ZnS і ZnSe. За результатами мікроаналізу 

вивчено елементний склад плівок ZnS і ZnSe, який показав практично 

стехіометричне атомне співвідношення цинку до халькогену у плівках. 

3. Вперше використано метод інверсійної вольтамперометрії для визначення 

маси цинку у тонких плівках цинк сульфіду і цинк селеніду. В результаті 

комплексних досліджень кількісного складу вихідного робочого розчину, 

температури і часу встановлено оптимальні умови синтезу тонких плівок ZnS: 

концентрації солі цинку, тринатрій цитрату і тіосечовини в робочому розчині – 

0.04 M, 0.04 M, 0.10 M, відповідно, час осадження – 80 хв, температура – 70 °C; та 

плівок ZnSe: молярні концентрації солі цинку, натрій гідроксиду, селену, гідразин 

гідрату в робочому розчині – 0.08 M, 5.0 M, 0.10 M, 0.15 M, відповідно, час 

осадження – 40 хв, температура – 80 °C. 

4. Синтезовані за оптимальних умов покриття ZnS і ZnSe складаються з однієї 

фази, є однорідними напівпровідниками, повністю відповідають вимогам до 

застосування у фоточутливих елементах і можуть стати основою для масового 

виробництва безкадмієвих сонячних батарей. 

5. Визначено основні кінетичні параметри та ефективні енергії активації 

процесів ХО плівок ZnS і ZnSe з використанням різних комплексоутворюючих 

реагентів. 

6. Створено плівки на основі твердих розчинів CdxZn1-xS і ZnSxSe1-x та 

двошарові структури ZnS/CdS, ZnS/HgS, ZnS/CuS, ZnS/Ag2S, ZnS/ZnO, ZnS/Si, 

ZnSe/ZnS, ZnSe/CdS, ZnSe/HgS, ZnSe/Ag2S на основі хімічно осаджених плівок цинк 

сульфіду та цинк селеніду. Досліджено фазовий склад, оптичні та морфологічні 

параметри одержаних твердих розчинів і структур та показано, що використання ХО 
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дає змогу значно спростити, здешевити процес їхнього виготовлення і може стати 

основою для масового виробництва сонячних елементів. 

7. Вперше проведено квантово-хімічне моделювання проміжних стадій реакцій 

синтезу тонких плівок ZnS і ZnSe. Показано вплив природи комплексоутворюючого 

реагента на хімізм процесу. 
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