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 АНОТАЦІЯ 

 

Шаповал П.Й. Тонкоплівкові напівпровідникові матеріали та структури на 

основі сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.01 “Неорганічна хімія”, Національний університет 

“Львівська політехніка”, Львівський національний університет  імені Івана 

Франка. Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена розробці наукових основ одержання 

методами гідрохімічного синтезу тонкоплівкових матеріалів на основі 

халькогенідів металів підгрупи цинку. Встановлення взаємозв’язку між складом, 

структурою та властивостями плівок AIIBVІ (A=Zn, Cd, Hg; B=S, Se) створює 

передумови для розробки і впровадження технологічно простого, 

малозатратного, гнучкого в керуванні способу синтезу тонких (до 100 нм) плівок 

і структур на їхній основі з відтворюваними властивостями для фоточутливих 

елементів сонячних батарей. 

Перший розділ роботи містить огляд літературних джерел за темою 

дисертації. Представлені основні визначення, які використовуються у роботі. 

Розглянуто стан проблеми і обґрунтована необхідність проведення дослідження. 

Критичний аналіз результатів досліджень, виконаних протягом останніх 

десятиліть показав, що створення нових і модифікація вже існуючих 

напівпровідникових матеріалів на основі тонких плівок сульфідів і селенідів 

металів підгрупи цинку є актуальною науковою і практичною проблемою.  

Встановлено, що незважаючи на такий значний інтерес і велику кількість 

експериментальних даних, для виготовлення плівок AIIBVІ використовують 

рецептурно-експериментальний підхід. Розглянуто можливі варіанти заміни 

токсичних складових реакційних сумішей і створення безкадмієвих матеріалів, 

заміни моноплівкових матеріалів твердими розчинами, які мають інші, а часом і 

кращі властивості. 
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Встановлено, що дослідження впливу природи комплексоутворюючого 

реагента і халькогенізатора на властивості тонких плівок дозволять проводити 

обґрунтований вибір складових реакційної суміші, запропонувати нові доступні 

халькогенізатори і оптимізувати склад реакційних сумішей через використання 

реагентів подвійного призначення. 

У другому розділі описано особливості синтезу тонких плівок та методи 

дослідження їхніх властивостей. Наведено залежності для розрахунку граничних 

умов утворення малорозчинних форм халькогенідів металів з використанням 

тіокарбаміду для синтезу сульфідів і натрій селеносульфату для синтезу 

селенідів металів підгрупи цинку. 

Встановлено, що умови утворення конкретного сульфіду або селеніду 

металу визначаються величиною і співвідношенням чотирьох основних 

чинників процесу: рН середовища, концентрацією халькогенізатора, початковою 

концентрацією солі металу і стійкістю його комплексів з лігандами. 

Описано особливості гідрохімічного синтезу тонких плівок методами 

хімічного осадження (ХО) і хімічного поверхневого осадження (ХПО), у якому 

поверхню підкладки використовують як джерело тепла, що забезпечує 

локалізацію області осадження плівок.  

Наведено опис методів дослідження структурних, оптичних, 

морфологічних та електрофізичних властивостей тонких плівок і структур на 

їхній основі та методику визначення товщини плівок сульфідів і селенідів цинку 

і кадмію за допомогою методу інверсійної вольтамперометрії.  

Обґрунтовано вибір напівемпіричного методу сходження реакційної 

системи до мінімуму енергії PM7 пакету програм MOPAC 2012 для моделювання 

проміжних стадій та геометричних параметрів молекул при синтезі у водних 

розчинах тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку і проведено 

порівняння всіх теоретичних чи розрахункових даних з аналогічними, 

отриманими експериментальним шляхом. 

Третій розділ присвячений аналізу іонних рівноваг у досліджуваних 

системах; обґрунтовано концентраційні межі вихідних речовин і діапазони 
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значень рН за яких можливе осадження тонких плівок халькогенідів цинку, 

кадмію та меркурію без домішок побічних продуктів з використанням лігандів 

різної природи. 

Показано, що для синтезу халькогенідів цинку і кадмію найдоцільніше 

використовувати як комплексоутворюючі реагенти розчини аміак/гідразин 

гідрат, тринатрій цитрат, а натрій гідроксид може бути використаний лише для 

синтезу халькогенідів цинку. Для синтезу халькогенідів меркурію оптимальним 

є використання натрій тіосульфату.  

На основі проведених розрахунків обґрунтовано вибрано вихідні склади 

робочих розчинів і синтезовано тонкі плівки халькогенідів цинку, кадмію та 

меркурію. Їх будова підтверджена рентгеноструктурним аналізом. 

Для синтезу плівок цинк селенідіу запропоновано використати як 

халькогенізатор металічний селен замість селенокарбаміду чи 

натрійселеносульфату. Це дозволило максимально спростити реакційну систему 

і уникнути утворення цинк гідроксиду, як побічного продукту.  

У четвертому розділі наведено результати досліджень впливу природи і 

вихідної концентрації компонентів робочих розчинів та параметрів ХО на 

структурні, оптичні та морфологічні властивості тонких плівок халькогенідів 

цинку, кадмію і меркурію. 

Показано, що у випадку ХО тонких плівок ZnS і ZnSe природа вихідної солі 

цинку не впливає на властивості синтезованих плівок. Зміна температури, часу 

осадження і концентрації халькогенізуючих реагентів впливають майже 

однаково як при синтезі сульфідів, так і при синтезі селенідів.  

Встановлено, що при використанні лігандів різної природи утворюються 

плівки ZnS, для яких характерним є кубічна структура ZnS, але із меншим 

значенням параметру комірки, характерного для сполук системи Zn–S. 

Максимально близьким воно є для плівок, отриманих з використанням тринатрій 

цитрату. За сукупністю структурних, морфологічних і оптичних параметрів 

синтез плівок халькогенідів цинку найдоцільніше проводити у цитратних чи 



5 

 

гідроксидних системах. Використання аміачних систем є доцільним при синтезі 

халькогенідів кадмію.  

Проведено квантово-хімічне моделювання процесу утворення 

малорозчинних форм цинк сульфіду та цинк селеніду у водному розчині 

відповідно до порядку змішування реагентів.  

Встановлено відмінності перебігу утворення малорозчинних форм ZnS і 

ZnSe для випадків, коли комплексоутворюючий реагент є лише лігандом і коли 

він одночасно виконує дві функції – ліганда і регулятора рН середовища.  

Запропоновано спосіб одержання плівок ZnS з використанням натрій 

гідроксиду як комплексоутворюючого реагента і регулятора рН, який дозволяє 

отримувати покриття без примусової орієнтації відносно матеріалу підкладки. 

На основі порівняння експериментальних даних і результатів квантово-

хімічних розрахунків показано, що механізм утворення і росту тонких плівок 

халькогенідів цинку залежить від природи комплексоутворюючого реагента.  

Показано недоцільність промислового синтезу плівок халькогенідів кадмію 

методом ХО внаслідок продукування великої кількості відходів.  

Вперше досліджено зміну структурних, оптичних і морфологічних 

властивостей тонких плівок HgS в залежності від водневого показника робочого 

розчину. Встановлено межі значень рН, який характеризується лінійною зміною 

товщини отриманих плівок і оптичної ширини забороненої зони в межах 

Eg=3,25 - 2,20 еВ. Отримані результати дозволять вибрати умови синтезу плівок 

із наперед заданими оптичними параметрами для використання в різних 

комбінаціях шарів у фоточутливих елементах. 

Досліджено вплив природи комплексоутворюючого реагента на синтез і 

властивості тонких плівок HgSe.  

Розроблено спосіб синтезу плівок HgSe стехіометричного складу з 

безаміачного робочого розчину, який містить сіль меркурію, натрій тіосульфат 

та натрій селеносульфату з молярним співвідношенням 1:25-150:1-5.  
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Показано, що зміна комплексоутворюючого реагенту дозволяє отримувати 

тонкі плівки HgSe кубічної модифікації, ширина забороненої зони яких 

змінюється в межах від 3,25 еВ до 1,38 еВ. 

Встановлено, що за однакових значень температури і тривалості осадження 

використання комплексоутворюючих реагентів з малим значенням константи 

стійкості відповідного комплексу веде до отримання плівок, ширина забороненої 

зони яких змінюється у вужчому інтервалі. 

П’ятий розділ присвячено особливостям синтезу тонких плівок 

халькогенідів цинку, кадмію і меркурію методом хімічного поверхневого 

осадження. Технологія ХПО, продемонстрована у роботі, дозволяє отримувати 

покриття із задовільними характеристиками, збільшити ефективність 

використання реагентів, і спростити процес їх утилізації. 

Проаналізовано особливості кристалічної структури тонких плівок CdS, 

синтезованих ХПО. Досліджено вплив природи вихідних реагентів на швидкість 

осадження та максимальне можливе значення товщини плівок за один цикл 

осадження, структуру і морфологію поверхні отриманих плівок.  

Встановлено вплив природи вихідної кадмій-вмісної солі і способу 

осадження на структуру тонких плівок CdS і їхні оптичні властивості. 

Для плівок, осаджених методами ХПО, край фундаментального поглинання 

в плівках CdS, порівняно з монокристалічним CdS, зсунутий в область більших 

енергій (2,537 еВ та 2,547 еВ, відповідно). Це дозволяє розширити ділянку 

фотоперетворення сонячних елементів (СЕ) CdS/CdTe та збільшити їх ККД.  

Встановлено, що термічна обробка збільшує впорядкованість 

полікристалічної фази плівок, а CdCl2 – найбільш придатна атмосфера для 

термічного відпалу плівок CdS, які виконують функцію вікна тонкоплівкового 

сонячного елемента CdS/CdTe. 

Досліджено вплив умов синтезу на кількість поверхневих дефектів плівок і 

величину механічних напружень, які виникають на межі розділу 

“підкладка/плівка”. Доведено правильність і технологічність вибраної методики 

синтезу, яка дозволяє отримувати шляхом багаторазового послідовного 
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осадження плівки заданої товщини. Причому, якість покрить на кожному етапі є 

однакова, про що свідчать дуже близькі значення концентрації макродефектів на 

поверхні – 9,5·107 … 9,3·107 см-2.  

Встановлено, що плівки CdS, синтезовані багатократним послідовним ХПО, 

складаються з одного шару кристалітів, які утворюються протягом першого 

циклу осадження і при наступних циклах зростаються між собою. 

Запропоновано безаміачний спосіб ХПО тонких плівок кадмій селеніду.  

Встановлено вплив умов ХПО на структуру і морфологію поверхні плівок 

CdS i CdSe, вибрано оптимальні умови їхнього синтезу.  

На основі отриманих експериментальних даних розроблена математична 

модель процесу осадження плівок кадмій сульфіду та кадмій селеніду. 

Факторами обрано: концентрацію вихідної кадмійвмісної солі, концентрацію 

халькогенізатора (тіокарбаміду чи натрій селеносульфату), температура процесу 

та його тривалість. Встановлено, що оптимальні умови, вибрані на основі моделі 

і встановлені експериментальним шляхом, за яких забезпечується максимально 

можливе перетворення вихідних речовин, є однаковими.  

Показано неможливість синтезу плівок халькогенідів цинку і меркурію 

методом ХПО, внаслідок утворення великої кількості побічних продуктів.  

Встановлено, що у випадку ХПО плівок на підкладки, які мають виражену 

кристалічну структуру, утворюються плівки з такою ж кристалічною 

структурою, як і структура підкладки. Це доведено для випадку осадження 

кадмій сульфіду на підкладки кристалічного кадмій телуриду, тобто має місце 

примусова орієнтація. Коли для ХПО використовують аморфні підкладки, 

утворюються, як правило, полікристалічні плівки.  

До товщини 100 нм усі плівки зберігали  кристалічну структуру таку саму, 

як і у випадку синтезу на модельні скляні підкладки. 

Для випадку ХПО мікрокристали, які утворюють плівку, на стадії 

зародження розташовуються хаотично на поверхні підкладки. Після утворення 

суцільного покриття певної товщини починають утворюватися кристалографічні 
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грані, на яких ріст халькогенідної плівки стає неможливим. Коли кількість таких 

несприятливих для росту граней сягає критичного значення, - ріст припиняється, 

бо верхній шар стає орієнтованим. 

У шостому розділі представлено результати досліджень тонкоплівкових 

зразків твердих розчинів та фоточутливих тонкоплівкових структур.  

Синтезовано і досліджено структурні, оптичні та морфологічні властивості 

тонкоплівкових твердих розчинів CdxZn1-xS, ZnSxSe1-x, HgSxSe1-x.  

Синтезовано і досліджено структурні, оптичні та морфологічні властивості 

структур, які складаються з подвійних шарів тонких плівок: ZnS/СdS, ZnS/HgS, 

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

CdSе/CdS, CdS/CdSe. Встановлено, що в усіх випадках кристалічна структура 

матеріалів плівкових структур відповідала кристалічній структурі тонких плівок 

цинк сульфіду чи цинк селеніду, синтезованих за оптимальних умов. 

Створено і досліджено властивості гетероструктур ZnS/Si на об’ємних 

підкладках методом ХО і фоточутливих структур на основі гетеропереходів 

CdS/Si, CdSe/Si, CdS/CdТе на підкладках методом ХПО.  

Методом ХПО осаджено суцільні, стехіометричні тонкі напівпровідникові 

плівки кадмій сульфіду та кадмій селеніду на мікротекстуровані поверхні 

кремнієвих підкладок для створення 3D-сонячних комірок. 

Виготовлено гетеропереходи СdS/CdTe методом ХПО осадження плівок 

СdS товщиною 100 нм на пікладках CdTe.  

Проведено вимірювання темнових та світлових вольтамперних 

характеристик, досліджено спектральні залежності квантової ефективності 

створених гетеропереходів. Отримані результати засвідчили відтворюваність 

властивостей ХПО плівок, синтезованих на різних підкладках. 

Доведено, що при використанні ХПО для нанесення тонких плівок СdS на 

поверхні підкладок CdTe отримуються гетероструктури, які є досконалішими 

порівняно з відомими. 
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Ключові слова: напівпровідникові тонкі плівки халькогенідів, гідрохімічний 

синтез, хімічне осадження, хімічне поверхневе осадження, плівкові структури, 

сонячний елемент. 
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ABSTRACT 

 

Shapoval P.Y. Thin film semiconductor materials and structures based on sulfides 

and selenides of metals of the zinc subgroup. – Qualifying scientific work on the rights 

of manuscripts. 

Thesis for the degree of Doctor of Chemical Sciences of specialty 02.00.01 

"Inorganic Chemistry", Lviv Polytechnic National University.  Lviv Ivan Franko 

National University. Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the development of scientific bases of 

hydrochemical synthesis of metals chalcogenides thin films of zinc subgroup. The 

establishment of the relationship between the composition, structure and properties of 

the thin films of the AIIBVІ (A=Zn, Cd, Hg; B=S, Se) group creates the prerequisites 

for the development and implementation in Ukraine a technologically simple, low-cost, 

flexible in control method for the synthesis of thin (up to 100 nm) films and structures 

on their base with reproducible properties for photosensitive elements of solar cells. 

The first section of the work contains a review of literary sources on the topic of 

the dissertation. The main definitions, that were used in the work, are presented. The 

state of the problem is considered and the necessity of the research is substantiated. 

A critical analysis of studies of thin-film metal chalcogenides performed over the 

last decades has shown that the creation of new and modification of already existing 

semiconductor materials based on metals sulfides and selenides thin films of zinc 

subgroup of is an actual scientific problem. 

It has been established that, despite considerable interest and a large amount of 

experimental data, the recipe-experimental approach is used to manufacturing AIIBVI 
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films, not taking into account the chemistry of the process, the effect of the nature of 

the substrates and the composition of the reaction mixture on the structure and 

properties of the films. 

Possible variants of toxic components replacement in reactive mixtures and 

creation of non-cadmium materials, replacement of monofilament materials with solid 

solutions, which have other, and sometimes even better properties are considered. 

The data of quantum-chemical calculations of possible ways of formation of the 

theory of transient reactive complexes in the reactions of CdS and ZnS synthesis using 

the semi-empirical PM6 method in a vacuum are presented. 

It was established, that hat the study of the effect of the nature of the complexing 

reagent and the chalcogenizer on the properties of thin films will allow to carry out a 

reasonable choice of components of the reaction mixture to offer new available 

chalcogenizers and to minimize the composition of the reaction mixtures through the 

use of dual-purpose reagents. 

Justification of the regularities of bond formation "substrate-film" and "film-film" 

in the synthesis of AIIBVI thin films allow in one cycle process to obtain thin films and 

form on their basis structures both on volumetric and on thin film substrates.  

The second section describes the features of the thin films synthesis and methods 

of studying their properties. The dependences for calculating the boundary conditions 

of the low soluble metal chalcogenides phases formation using thiourea for the 

synthesis of sulfides and sodium selenosulfate for the synthesis of selenides of zinc 

subgroup are presented. 

It was established that the conditions for the formation of a particular metal sulfide 

or selenide are determined by the quantity and ratio of the four main factors of the 

process: pH of the medium, concentration of the chalcogenizer, initial concentration of 

the metal salt and the stability of its complexes with the ligands. 

The features of the hydrochemical synthesis of thin films by chemical deposition 

(CD) and chemical surface deposition (CSD) methods are described. In CSD the 

substrate surface is used as a source of heat, which ensures the localization of the film 

deposition area. 
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The description of methods for investigation the structural, optical, morphological 

and electrophysical properties of thin films and structures on their base and a method 

for determining the thickness of zinc and cadmium sulfides and selenides films by 

means of anodic stripping voltammetry method are given. 

The choice of the semi-empirical method of the reaction system convergence to 

the minimum energy by PM7 program package of the MOPAC 2012 for the simulation 

of intermediate stages and geometric parameters of molecules in the synthesis of thin 

films of sulfides and selenides of zinc subgroups and a comparison of theoretical or 

calculated data with those obtained experimentally was substantiated. 

The third section is devoted to the calculation of the formation conditions of 

sulfides and selenides of zinc subgroup with the aim of reasonable choice of working 

solutions components and their quantitative ratios. 

The concentration limits of the starting substances and the range of pH values, 

under which the precipitation of sulfides and selenides of zinc, cadmium and mercury 

films is possible without the impurities of byproducts with the use of different nature 

ligands is substantiated. 

It is shown that for the synthesis of zinc and cadmium chalcogenides it is most 

appropriate to use the solutions of ammonia, hydrazine hydrate, trisodium citrate as 

complexing reagents, and sodium hydroxide can be used only for the synthesis of zinc 

chalcogenides. The use of sodium thiosulfate, potassium iodide and potassium 

rhodanide is optimal for the synthesis of mercury chalcogenides. 

Based on the calculations, the composition of the working solutions was selected 

substantiated and chalcogenides thin films of zinc, cadmium and mercury were 

synthesised. Their structure was confirmed by the data of X-ray diffraction analysis. 

For the synthesis of zinc selenide films, it is suggested to use elementary selenium 

as chalcogenizer instead of selenourea or sodium selenosulfate. This allowed to 

maximally simplify the reaction system and avoid the formation of zinc hydroxide as 

a byproduct. 

In the fourth section, the results of studies of the influence of nature and the initial 

components concentration in working solutions and CD parameters on the structural, 
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optical and morphological properties of zinc, cadmium and mercury chalcogenides thin 

films are given. 

It is shown that in the case of ZnS and ZnSe thin films CD, the nature of the initial 

zinc salt does not affect on the properties of synthesized films. Changes of temperature, 

deposition duration and chalcogenizers concentration have the same nature of influence 

as in the sulfides, and selenides synthesis.  

It has been established, that with using of ligands with different nature, ZnS films 

are formed. They have the structural type of cubic ZnS is characteristic, but with a 

lower value of the cell parameters, that are characteristic to the compounds of Zn–S 

system. The nearly close of these parameters is for the films obtained with the use of 

trisodium citrate. In combination of structural, morphological and optical parameters, 

the synthesis of zinc chalcogenides films is the most appropriate in citrate or hydroxyl 

systems. The use of ammonia systems is appropriate for the synthesis of cadmium 

chalcogenides. 

The quantum-chemical modeling of the formation of low-soluble forms of zinc 

sulfide and zinc selenide in an aqueous solution in accordance in the order of mixing 

reagents was carried out. The optimal ways of the formation of required sulfides and 

selenides corresponding to the minimum energy costs are described. 

The differences in the formation of low-soluble forms of ZnS and ZnSe have been 

established for cases where the complexing agent is only a ligand and when it 

simultaneously performs two functions – the ligand and the pH regulator. 

A method for producing ZnS films, which allows to obtain coatings without 

forcing orientation relative to the substrate, using sodium hydroxide as a complexing 

agent and pH regulator is proposed. 

On the base of experimental data and the results of quantum-chemical 

calculations, it was shown that the mechanism of formation and growth of zinc 

chalcogenides thin films depends on the nature of the complexing agent. 

It is shown that the synthesis of cadmium chalcogenides films by CD is not 

feasible due to the production of a large amount of waste. 
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For the first time, a change in the structural, optical and morphological properties 

of HgS thin films was investigated, depending on the pH of the working solution. The 

range of pH values, which are characterized by a linear change in the thickness of the 

obtained films and optical width of the band gap within the range of 

Eg = 2,20 - 3,25 eV, are found. The obtained results will allow to select the conditions 

for the films synthesis with pre-set optical parameters for the use in various 

combinations of layers in photosensitive elements. 

The effect of nature of the complexing agent on the synthesis and properties of 

HgSe thin films was investigated. 

It has been experimentally improved that it is most appropriate to synthesize HgSe 

films from an aqueous solution of KI at a temperature of 90 °C.  

A method of the HgSe films synthesis with stoichiometric composition was 

developed from a non-amonia working solution, which consisting of mercuric salt, 

sodium thiosulfate and sodium selenosulfate in a molar ratio of 1 : 25-150 : 1-5, 

respectively. By changing of synthesis parameters, the films with the values of Eg in 

the range of 1.38 - 2.50 eV can be obtained. 

The change of complexing reagent allows to obtain HgSe thin films of cubic 

modification, the bandgap width of which varies from 1,38 eV to 3,25 eV. 

It was established that the use of complexing agents with a small value of the 

stability constant of the corresponding complex at the same values of temperature and 

the deposition duration leads to the formation of films, which band gap width varies in 

a narrower interval. 

The fifth section is devoted to the peculiarities of zinc, cadmium and mercury 

chalcogenides thin films synthesis by the method of chemical surface deposition 

(CSD). The CSD technology, described in this section, allows to obtain coatings with 

satisfactory characteristics, increase the efficiency of using reagents, and simplify the 

process of their utilization. 

The peculiarities of the crystalline and band structure of CdS thin films, 

synthesized by CSD were analyzed. The nature of the initial reagents on deposition 
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kinetics and the maximum possible value of the films thickness at one deposition cycle, 

the structure and morphology of the obtained films surface were investigated. 

The significant influence of the nature of initial cadmium-containing salt and the 

deposition method on the structure of CdS thin films and their optical properties were 

established. It was found that thermal treatment increases the ordering of the 

polycrystalline phase of the films and that CdCl2 is the most suitable atmosphere for 

the thermal annealing of CdS films, which serve as a window layer in CdS/CdTe thin 

film solar element. 

The influence of synthesis conditions on the number of surface defects of films 

and the magnitude of mechanical stresses that arise at the boundary section of 

“substrate/film” are investigated. The correctness and manufacturability of the chosen 

synthesis technique, which allows to obtain films of a given thickness by repeated 

multiple successive deposition is proved. Moreover, the quality of the coating at each 

stage is the same, as evidenced by very close values of the microdefects concentration 

on the it surface – 9,5·107 … 9,3·107 cm-2. 

It was established that CdS films, synthesized by multiple successive CSD, consist 

of a single layer of crystallites, which are formed during the first deposition cycle and 

in the next cycles are interconnected with each other. 

The non-ammonia CSD method of cadmium selenide thin films was offered, 

which allows to reduce the energy consumption of the process as a result of usіng small 

volumes of the working solution and with the absence of mixing to reduce the amount 

of waste. The influence of CSD conditions on the structure and morphology of surface 

of the CdS and CdSe films were established. The optimal conditions of their synthesis 

were chosen.  

A many of obtained experimental data, a mathematical model of the deposition 

process of cadmium sulfide and cadmium selenide films was developed. The 

concentration of the initial cadmium-containing salt, the concentration of the 

chalcogenizer (thiourea or sodium selenosulfate), the temperature of the process and 

its duration time were selected as factors. 



27 

 

It is established that optimal conditions, selected on the base of the model and 

established experimentally, which ensure the maximum possible transformation of the 

initial components are the same, i.e. the films with the maximum content of cadmium 

are formed in both cases.  

The impossibility of zinc chalcogenides films synthesis by the CSD was founded, 

due to the formation the formation of a large number of by-products.  

It was established that in the case of CSD on substrates, which have a pronounced 

crystalline structure, the films with the same crystalline structure as the substrate are 

formed. This is proved for the case of depositing cadmium sulfide film on the substrate 

of crystalline cadmium telluride, i.e, there is a coercive orientation. When an 

amorphous substrate is used for CSD, the polycrystalline forms of films are formed 

usually. To a thickness of 100 nm, all films retained the same crystalline structure as 

in the case of synthesis on model glass substrates. 

For the case of CSD, the microcrystals that forms a film at the stage of nucleation 

are located chaotically on the substrate surface. After the formation of a solid coating 

of a certain thickness, the crystallographic faces, on which the growth of the 

chalcogenide film becomes impossible, begin to form. When the number of such 

unfavorable for the growth of the faces reaches a critical value, growth ceases because 

the upper layer becomes oriented. 

The sixth section provides the results of studies of the properties of designed 

substitution solid solutions thin film samples and photosensitive thin film structures.  

The CdxZn1-xS, ZnSxSe1-x, HgSxSe1-x thin film solid solutions were synthesized. 

Their structural, optical and morphological properties were investigated. 

Structural, optical and morphological properties of structures consisting of double 

layers of thin films: ZnS/CdS, ZnS/HgS, ZnS/CuS, ZnS/Ag2S, ZnS/ZnO, ZnSe/ZnS, 

ZnSe/CdS, ZnSe/HgS, ZnSe/Ag2S, CdSe/CdS, CdS/CdSe were obtained and 

investigated. It was found that for all cases the crystalline structure of films materials 

of structures corresponded to the crystalline structure of zinc sulfide or zinc selenide 

thin films, synthesized under optimal conditions. 
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By the CD method the ZnS/Si heterostructure was fabricated on volumetric 

substrates and photosensitive structures on the basis of CdS/Si, CdSe/Si, CdS/CdTe 

heterojunctions were obtained on the substrates by the CSD method and their properties 

were studied. 

By the CSD method there were deposited a solid, stoichiometric semiconductor 

thin films of cadmium sulfide and cadmium selenide on the microtextured surfaces of 

silicon substrates to create 3D-solar cells. 

The CdS/CdTe heterojunction was manufactured by the CSD method of 

depositing 100 nm CdS films on CdTe substrates. 

The measurements of dark and light voltammetric characteristics were carried out, 

investigation of spectral dependences of quantum efficiency of created heterojunctions 

were investigated. The obtained results showed the reproducibility of the CSD 

properties of films synthesized on different substrates. 

It was proved that with the use of the CSD of CdS thin films on the CdTe 

substrates surface, the obtained heterostructures are better than the known ones. 

Key words: semiconductor thin films of chalcogenides, hydrochemical 

synthesis, chemical deposition, chemical surface deposition, film structures, solar cell. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

α-ZnS – низькотемпературна модифікація сполуки  

β-ZnS – високотемпературна модифікація сполуки 

ZnSe ms – метастабільна модифікація сполуки 

ZnSe hp – модифікація сполуки, отриманої за високого тиску 

СТ – структурний тип 

СП – символ Пірсона 

ПГ – просторова група 

ІЧ – інфрачервоний 

УФ – ультрафіолетовий 

СЕМ – скануюча електронна мікроскопія 

АСМ – атомно-силова мікроскопія 

ІВА – інверсійна вольтамперометрія 

КЧ – координаційне число 

ХО – хімічне осадження 

ХОВ – хімічне осадження з ванни 

ХПО – хімічне поверхневе осадження 

ат. % – атомний відсоток 

ВАХ – вольтамперна характеристика 

ГП – гетероперехід 

ЕДАР – енергодисперсійний рентгенівський аналізатор 

ІTO – 
(indium tin oxide In2O3+SnO2) суміш прозорих провідних 

оксидів індію та стануму 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

КП – коефіцієнт пропускання 

ПФЕ – повний факторний експеримент 

СЕ – сонячний елемент 

ЦКРП – центральний композиційний ротатабельний план 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний рівень розробки тонкоплівкових матеріалів 

вимагає не лише постійного експериментального пошуку оптимальних умов 

синтезу, а цілеспрямованого підходу до їхнього вибору з метою отримання 

матеріалів із комплексом різнофункціональних властивостей. Такий підхід 

повинен охоплювати різноманітні аспекти неорганічної хімії, хімії і фізики 

твердого тіла, кристалохімії та матеріалознавства. Це сприятиме вирішенню 

важливої науково-практичної проблеми – встановленню взаємозв’язку між 

складом, структурою та властивостями, зокрема тонких плівок сульфідів і 

селенідів металів підгрупи цинку і стати початком вітчизняних 

експериментальних розробок нових матеріалів із заданими властивостями для 

тонкоплівкових фоточутливих елементів приладів різноманітного призначення. 

Тонкі плівки сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку, а також їхні 

комбінації, належать до групи напівпровідникових матеріалів з унікальними 

властивостями, тому їх широко використовують для виготовлення оптичних 

матеріалів, фотоелементів сонячних батарей, лазерів, фоторезистів, детекторів 

рентгенівського випромінювання, люмінофорів.  

Тенденції останніх років у традиційній енергетиці змусили спрямувати 

значну частину наукових досліджень на створення наукових основ хімічних 

процесів одержання неорганічних сполук для доступних і ефективних 

тонкоплівкових фоточутливих елементів, що не вимагали б використання 

високих температур і тисків, великої кількості дефіцитних і дорогих матеріалів. 

Саме тому в останні десятиліття для виготовленні плівкових напівпровідникових 

матеріалів домінують методи, основані на хімічних процесах у розчинах, про що 

свідчить значна і постійно зростаюча кількість публікацій у науковій літературі. 

Проте, незважаючи на значний інтерес і велику кількість експериментальних 

даних, для виготовлення тонких плівок сульфідів і селенідів металів 

використовують рецептурно-експериментальний підхід, який не враховує 

сукупний вплив умов синтезу, природи підкладок і складу реакційної суміші на 
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хімізм процесу, структуру і, відповідно, властивості плівок. Для опису механізму 

реакцій використовують багато теорій, кожна з яких може пояснювати лише 

певний етап реакції синтезу плівок. Механізми процесу осадження є 

схематичними, оглядовими, без проведених жодних обчислень та досліджень 

для їх підтвердження. Активно ведеться пошук як альтернативних матеріалів для 

заміни токсичних складових і спрощення реакційних сумішей, так і твердих 

розчинів, які мають інші, часом кращі, властивості, порівняно з вихідними 

плівками. Тому розробка і вдосконалення актуальних методів, які б дозволили 

впливати на матеріал в процесі синтезу і отримувати покриття із заданими 

властивостями, – є важливим науковим завданням та визначило тему цієї роботи. 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами, грантами. 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” (№ державної реєстрації 0113U005264). Робота 

виконувалась згідно з науково-досліднюї програмою Міністерства освіти і науки 

України та є частиною досліджень, проведених у відповідності до 

держбюджетних тем “Тривимірний сонячний елемент” (№ державної 

реєстрації 0111U001221), “Сонячні елементи на основі гетеропереходів 

CdS/CdTe з вбудованими масивами металічних наночастинок” (№ державної 

реєстрації 0113U001368), “Нові оксидні системи з композитною структурою” 

(№ державної реєстрації 0115U003277) і “Тонкоплівкові напівпровідникові 

матеріали для фоточутливих елементів сонячних батарей” (№ державної 

реєстрації 0117U004455). Робота координується Науковою радою НАН України 

з проблеми “Неорганічна хімія”. Розроблені під час виконання роботи методики 

досліджень вмісту металів підгрупи цинку у тонких плівках використано для 

виконання аналітичної частини досліджень проекту НАТО G4687 

“Фітотехнології для очищення земель, забруднених в результаті військової 

діяльності” за програмою “Наука заради миру та безпеки”. 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розвиток наукових основ 

синтезу напівпровідникових тонких плівок сульфідів і селенідів металів 

підгрупи цинку методами осадження з водних розчинів шляхом встановлення 

закономірностей перебігу хімічних процесів, що супроводжують синтез та 

визначають взаємозв’язок між складом, структурою та властивостями плівок. 

Для досягнення мети необхідно були вирішити такі завдання: 

– проаналізувати та узагальнити результати наукових досліджень з 

актуальних способів синтезу, властивостей і перспектив застосування 

тонкоплівкових композиційних матеріалів на основі халькогенідів металів 

підгрупи цинку; 

– визначити граничні умови утворення плівок на основі термодинамічних 

величин та здійснити цілеспрямований вибір компонентів робочих розчинів для 

гідрохімічного синтезу тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи 

цинку; 

– проаналізувати можливі шляхи перебігу хімічних реакцій за допомогою 

теоретичних методів розрахунку і моделювання та дослідити взаємозв’язок між 

складом, структурою та властивостями синтезованих тонких плівок сучасними 

експериментальними методами; 

– дослідити стабільність та фазову однорідність синтезованих плівок, 

визначити хімічний склад та структурні особливості, морфологічні, оптичні, 

електричні параметри та їхній зв’язок з умовами осадження; 

– встановити лімітуючі стадії процесу гідрохімічного синтезу та механізм 

зародження і росту тонких (<100 нм) плівок сульфідів і селенідів металів 

підгрупи цинку; 

– вивчити процеси комплексоутворення металів підгрупи цинку з 

комплексоутворюючими агентами різної природи, вплив природи лігандів на 

структуру і властивості тонких плівок, обґрунтувати вибір складу реакційної 

суміші для отримання тонкоплівкових матеріалів із заданим набором 

властивостей методами хімічного осадження (ХО); 
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– запропонувати заміну селенокарбаміду, як селенізатора у методі ХО та 

вивчити можливість використання реагентів з подвійними функціями; 

– розробити методику визначення товщини тонких плівок халькогенідів 

металів підгрупи цинку на підкладках різної природи, для яких використання 

методів профілометрії чи еліпсометрії неможливе або утруднене; 

– встановити можливості використання та особливості методу хімічного 

поверхневого осадження (ХПО) для нанесення покрить тонкоплівкових 

матеріалів на основі халькогенідів металів підгрупи цинку на великі площі; 

– вивчити особливості росту тонких плівок методами ХПО та створити 

математичну модель цього процесу; 

– дослідити механізм утворення трикомпонентних твердих розчинів і 

синтезувати змішані тонкоплівкові матеріали та тонкоплівкові композиції;  

– створити методом ХПО тонкоплівкові структури на основі 

гетеропереходів, дослідити їхні морфологічні, оптичні та фотоелектричні 

параметри, порівняти з відомими та запропонувати їх для впровадження. 

Об’єкт дослідження - хімічні системи з комплексом різнофункціональних 

властивостей; хімічні процеси, які супроводжують гідрохімічний синтез тонких 

напівпровідникових плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку та 

визначають взаємозв’язок хімічний склад - структура, морфологічні та оптичні 

властивості. 

Предмет дослідження - напівпровідникові тонкі плівки сульфідів і 

селенідів металів підгрупи цинку (Zn, Cd, Hg); методи синтезу тонких плівок з 

водних розчинів; створення тонкоплівкових структур та їхні властивості. 

Методи дослідження: для синтезу з водних розчинів тонких 

напівпровідникових плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку 

використано методи ХО та ХПО; для дослідження структури плівок – 

рентгенівську дифракцію (дифрактометр ДРОН-3); для дослідження вмісту 

цинку та кадмію в отриманих плівках – інверсійну вольтамперометрію 

(вольтамперометричні аналізатори АКВ-07 МК і Тa-Lab); для дослідження 

оптичних характеристик тонких плівок – оптичну спектроскопію 
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(спектрофотометри UV-3600 (Shimadzu), ULS2048 (AvaSpec), та Lambda 25 

(Perkin-Elmer)); для дослідження морфології поверхні плівок та їхнього 

елементного складу – скануючу електронну мікроскопію (СЕМ) (скануючий 

електронний мікроскоп EVO-40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy 350, 

растровий електронний мікроскоп РЕММА-102-02) та атомно-силову 

мікроскопію (АСМ) (атомно-силовий скануючий зондовий мікроскоп Solver 

P47 PRO); для дослідження елементного складу плівок – рентгенофлуоресцентну 

спектроскопію (аналізатор Elvax Light SDD); для вимірювання товщини плівок – 

еліпсометрію (еліпсометр ЛЕФ-3М) та профілометрію (профілометр DEKTAK 

IIA (SLOAN)); для досліджень кінетики реакцій синтезу – метод молекулярно-

абсорбційного аналізу (електрофотоколориметр КФК-2, спектрофотометр 

Xion 500). Для моделювання проміжних стадій реакцій та геометричних 

параметрів реакційноздатних комплексів напівемпіричними методами квантової 

хімії використано метод PM7 в пакеті програм MOPAC 2012. Для виготовлення 

тривимірних підкладок монокристалічного кремнію Si (100) – фотолітографію та 

анізотропне травлення поверхні. Дослідження електричних параметрів 

гетероструктур проводили вимірюванням темнових та світлових вольтамперних 

характеристик (ВАХ) (цифрові вольтметри В7-21, Щ300, комп’ютернокеровані 

комплекси UniLab та Vellemam). Вольт-фарадні характеристики отримані за 

допомогою імпедансного спектрометра FRA-2. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі розвинуто науковий 

напрям синтезу тонких (до 100 нм) напівпровідникових плівок сульфідів і 

селенідів металів підгрупи цинку методами гідрохімічного синтезу.  

Вперше розраховано граничні умови утворення твердої фази сульфідів і 

селенідів Цинку, Кадмію та Меркурію з врахуванням можливості утворення 

відповідних гідроксидів (у випадку Hg – оксидів), як побічних продуктів, з 

використанням 16 доступних комплексоутворюючих реагентів, що дозволило 

запропонувати обґрунтований вибір складу реакційних систем. Досліджено 

вплив природи і концентрації вихідних речовин, температури, способу і 
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тривалості синтезу на структурні, морфологічні, оптичні, електричні властивості 

тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку.  

За результатами квантово-хімічного моделювання з використанням 

напівемпіричного методу сходження реакційної системи до мінімуму енергії та 

визначених експериментально значень енергії активації процесу синтезу тонких 

плівок ZnS і ZnSe показано, що природа комплексоутворюючого реагента 

визначає будову проміжних реакційно-здатних комплексів, шляхи їхньої 

термодеструкції і різні можливі механізми зародження і росту плівок. 

На основі розрахованих граничних умов утворення малорозчинних форм 

цинк сульфіду у системі Zn2+–Lx–(NH2)2CS запропоновано спосіб синтезу плівок 

ZnS кубічної модифікації з розчину NaOH без примусової орієнтації до матеріалу 

підкладок. Вперше на основі аналізу іонних рівноваг у системі Hg2+–Lx–(NH2)2CS 

спрогнозовано можливість використання тіокарбаміду як халькогенізатора і 

комплексоутворюючого реагента одночасно, а на основі аналізу іонних рівноваг 

у системі Hg2+–Lx–Na2SeSO3 запропоновано використання натрій тіосульфату як 

комплексоутворюючого реагента для синтезу плівок HgSe. Розроблені методики 

синтезу захищені патентами України на користну модель.  

Розроблено спосіб визначення концентрацій цинку і кадмію у тонких 

плівках сульфідів (селенідів) цинку і кадмію методом інверсійної 

вольтамперометрії, який захищено патентом України на корисну модель. На 

основі цього способу запропоновано експрес-методику оцінки товщини плівок. 

Створена математична модель процесу хімічного поверхневого осадження 

плівок CdS та CdSe. 

Реалізований в роботі спосіб ХПО тонких плівок СdS n-типу провідності 

на поверхню монокристалів CdTe дозволив отримати фотоперетворюючі 

гетеропереходи СdS/CdTe для здійснення ефективного перетворення сонячного 

світла в електричну енергію на підкладках з великими площами. 

Практичне значення отриманих результатів. Комплекс отриманих 

експериментальних даних властивостей тонких плівок разом з результатами 

досліджень механізму і кінетики їхнього синтезу, дозволили вдосконалити 
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методи ХО і ХПО, визначити оптимальні умови одержання напівпровідникових 

тонких плівок сульфідів та селенідів металів підгрупи цинку, а також твердих 

розчинів і гетероструктур на їхній основі.  

Встановлено оптимальні умови епітаксійного росту ХПО плівок кадмій 

сульфіду і кадмій селеніду зі збереженням орієнтації матеріалу підкладки, а 

також ХО плівок сульфідів і селенідів цинку без примусової орієнтації. 

Синтезовано тонкоплівкові тверді розчини CdxZn1-xS, ZnSxSe1-x, HgSxSe1-x 

та виготовлено низку структур, які складаються з подвійних шарів тонких плівок 

халькогенідів металів підгрупи цинку у різних комбінаціях на плівкових 

підкладках CuS, Ag2S, ZnO та об’ємних підкладках Si, CdTe.  

Створено тривимірні гетероструктури CdS/Si та CdSe/Si, фоточутливу 

структуру СdS/CdTe із задовільною гетерограницею. Показано, що використання 

методу ХПО спрощує виготовлення фоточутливих гетероструктур і може стати 

основою для масового виробництва тонкоплівкових сонячних елементів (СЕ).  

Розроблені експрес-методики визначення товщини напівпровідникових 

тонких плівок і вмісту у них цинку, кадмію та меркурію методами інверсійної 

вольтамперометрії та рентгенофлуоресцентного аналізу використано для 

аналітичної частини досліджень в межах ґранту НАТО G4687 “Фітотехнології 

для очищення земель, забруднених в результаті військової діяльності” за 

програмою “Наука заради миру та безпеки”. 

Особистий внесок здобувача полягає у виборі наукового напряму 

досліджень, в обґрунтуванні мети та завдань досліджень. Дисертант особисто 

брав участь у виконанні, обробці та інтерпретації результатів експериментів, 

формулюванні висновків, виборі напрямків практичної реалізації одержаних 

результатів. Обговорення експериментального матеріалу та формулювання 

висновків здійснювались автором спільно з д.х.н., проф. Ятчишиним Й.Й та 

науковим консультантом д.х.н., проф. Гладишевським Р.Є. Консультації щодо 

функціональних властивостей плівок халькогенідів кадмію і властивостей 

гетеропереходів на їхній основі надав д.ф.-м.н., проф. кафедри загальної фізики 

Національного університету “Львівська політехніка” Ільчук Г.А.  У працях, 
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опублікованих у співавторстві, авторові належать: у роботі [1] – описано різні 

модифікації проведення ХПО плівок CdS, досліджено вплив природи 

кадмійвмісної солі на кінетичні параметри синтезу, методом хімічного 

осадження на об’ємну підкладку CdTe нанесено тонкоплівкове покриття CdS; [2] 

– розраховано граничні умови утворення твердої фази, синтезовано та 

досліджено вплив природи комплексоутворюючого реагента на властивості 

тонких плівок ZnS; [3] – встановлено вплив умов ХПО на структурні та оптичні 

властивості тонких плівок CdS і CdSe; [4] – синтезовано тонкі плівки HgSe та 

встановлено різні механізми перебігу реакцій залежно від температури та 

тривалості синтезу; [5] – розроблено математичну модель процесу ХПО тонких 

плівок CdS і CdSe; [6] – синтезовано тонкі плівки CdS і методом інверсійної 

вольтамперометрії встановлено вплив умов синтезу на вміст кадмію у плівках; 

[7] – доведено переваги ХПО над хімічним осадженням, встановлено оптимальні 

умови ХПО тонких плівок CdSe, які забезпечують максимальний вміст кадмію у 

плівках і дозволяють формувати покриття заданої товщини; [8] – методом ХПО 

виготовлено гетероперехід n-СdS/p-CdTe; [9] – досліджено методику ХПО 

тонких плівок CdS; [10] – досліджено особливості пошарового осадження тонких 

плівок CdS і встановлено умови для отримання плівкових матеріалів заданої 

товщини; [11] – встановлено оптимальні умови і синтезовано тонкі плівки CdS 

на напівпровідникових об’ємних підкладках Si і CdTe; [12] – встановлено 

кінетичні закономірності синтезу тонких плівок CdS, досліджено їхні структурні, 

оптичні та морфологічні властивості; [13] – синтезовано з водного розчину тонкі 

напівпровідникові плівки твердого розчину CuInSe2xS2(1-x), досліджено їхні 

оптичні властивості; [14] – встановлено вплив умов синтезу напівпровідникових 

плівок твердого розчину CuInSe2xS2(1-x), на оптичні та морфологічні властивості; 

[15] – синтезовано плівки CdS і проведено їхню термічну обробку за різних умов 

для встановлення її впливу на оптичні властивості; [16] – запропоновано і 

розроблено вольтамперометричну методику визначення вмісту кадмію у тонких 

плівках CdS; [17] – досліджено вплив природи вихідної кадмійвмісної солі на 

структуру і оптичні властивості ХПО плівок CdS і CdSe; [18] – створено 
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фоточутливу структуру CdS/CdTe; [19] – досліджено ХПО тонких плівок ZnS; 

[20] – синтезовано та досліджено властивості тонких плівок ZnS і HgS та 

тонкоплівкових структур ZnS/HgS і HgS/ZnS; [21] – синтезовано тонкі плівки 

ZnS і розроблено методику синтезу тонких плівок ZnSe з використанням натрій 

гідроксиду як комплексоутворювача і регулятора рН; [22] – досліджено вплив 

умов синтезу на властивості тонких плівок ZnSe; [23] – досліджено вплив зміни 

рН середовища на структурні і оптичні властивості плівок HgS; 

[24] – розроблено спосіб визначення вмісту кадмію у плівках CdS і CdSe методом 

інверсійної вольтамперометрії; [25-28] – розроблено способи одержання 

методом хімічного осадження тонких плівок CdSe, ZnS, HgS і HgSe; [29] – 

досліджено кінетичні параметри ХПО тонких плівок CdS і вплив природи 

вихідної солі на властивості плівок; [30] – синтезовано тонкі плівки кадмій 

сульфіду у різних технологічних режимах для досліджень морфології поверхні; 

[31] – описано закономірності ХПО з водних розчинів плівок CdS; [32] – 

синтезовано плівки і досліджено вплив термічної обробки на їх властивості; [33] 

– за різних умов синтезовано тонкі плівки твердих розчинів СuInSе2; [34, 35] – 

синтезовано і досліджено структурні властивості плівок твердих розчинів 

CuInSе2xS2(1-x); [36] – встановлено оптимальні умови ХПО тонких плівок CdS; [37, 

38] – розроблено вольтамперометричну експрес-методику визначення вмісту 

кадмію і товщини ХПО тонких плівок CdS; [39] – встановлено оптимальні умови 

ХПО плівок CdSe; [40] – розроблено вольтамперометричну методику визначення 

вмісту кадмію у ХПО плівах CdSе; [41] – встановлено оптимальні умови синтезу 

тонких плівок CdSe; [42] – синтезовано тонкі плівки CdS і CdSe на 

мікротекстурованих поверхнях для створення 3D сонячних елементів; [43] – 

синтезовано тонкоплівкові структури CdSe/CdS, CdS/CdSe для сонячних 

комірок; [45] - осаджено плівки (Cd,Zn)S на скляних підкладках з використанням 

тринатрій цитрату; [46] – досліджено особливості ХПО плівок ZnS; [47] – 

досліджено вплив природи комплексоутворювача на властивості ХО плівок ZnS; 

[48] – розроблено вольтампреометричну методику контролю процесу осадження 

плівок ZnS; [49] – досліджено осадження і властивості плівок ZnS у середовищі 
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NaOH; [50] – встановлено відмінності ХО тонких плівок ZnS, CdS, HgS з 

використанням тринатрій цитрату як комплексоутворювача; [51] – обгрунтовано 

умови синтезу плівок ZnS і ZnSe з використанням NaOH як 

комплексоутворювача і регулятора рН; [52] – розроблено спосіб визначення 

товщини напівпровідникових тонких плівок ZnS методом інверсійної 

вольтамперометрії; [53] – синтезовано і досліджено властивості тонкоплівкових 

структур ZnS/HgS і HgS/ZnS; [54] – розроблено спосіб контролю процесу 

осадження плівок ZnSe у середовищі NaOH методом інверсійної 

вольтамперометрії; [55] – проведено квантово-хімічне моделювання синтезу 

плівок ZnS і ZnSe; [56] – встановлено особливості ХО плівок HgSe; [57] –

досліджено структурні, морфологічні та оптичні властивості плівкових 

матеріалів на основі ZnS і ZnSe; [58] – розраховано умови і синтезовано плівки 

HgSe з використанням калій йодиду як комплексоутворювача; [59] – досліджено 

властивості плівок меркурій сульфіду (HgS) залежно від умов синтезу; [60] – 

встановлено умови формування плівок на основі тернарної сполуки Hg3I2Se2 з 

водного розчину методом ХО; [61] – досліджено вплив будови 

комплексоутворюючого реагента на властивості плівок HgSe; [62] – досліджено 

особливості пошарового осадження тонких плівок CdS з водного розчину кадмій 

хлориду; [63] – досліджено особливості пошарового осадження тонких плівок 

CdS з водного розчину кадмій йодиду; [64] – встановлено оптимальні умови 

ХПО тонких плівок CdSe з водного розчину CdCl2; [65] –досліджено хімічне 

осадження і властивості тонких плівок ZnS з водного розчину тринатрій цитрату; 

[66] – досліджено вплив природи кадмійвмісної солі на особливості ХПО тонких 

плівок CdS; [67] – досліджено особливості ХО плівок цинк сульфіду; [68] – 

створено плівкові структури на основі ZnS; [69] – синтезовано і досліджено 

властивості плівки твердого розчину HgSxSe1-x; [70] – створено композитні 

матеріали на основі ZnSe. 

На основі зазначених праць окремі експериментальні результати увійшли в 

кандидатські дисертаційні роботи Кусьнежа В.В., Гумінілович Р.Р. та 

Созанського М.А. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації були представлені, обговорені та опубліковані в матеріалах 

міжнародних і вітчизняних конференцій: Joint Conferences on Advanced Materials: 

6th Workshop on Functional and Nanostructured Materials and 10th Conference on 

Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter (Sulmona-L’Aquila, Italy, 2009), 

International Conference “Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems” 

(Ivano-Frankivsk, 2009-2011), Міжнародна конференція молодих вчених 

“Chemistry and Chemical Technology” (Lviv, 2011-2017), IV Міжнародна 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної 

технології (Київ, 2012), VI Всероссийская конференции молодых учёных, 

аспирантов и студентов с международным участием “Менделеев-2012” (Санкт 

Петербург, 2012); ХІІІ, XIV Всеукраїнська конференція з міжнародною участю 

студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (Київ, 2012, 2013), 

VII Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з 

міжнародною участю “Хімічні проблеми сьогодення” (Донецьк, 2013), 

I Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні проблеми фізики, хімії та 

біології “ФiзХiмБiо–2012” (Севастополь, 2012), II Міжнародна науково-

практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології 

та фотовольтаїка” (Кременчук, 2013), Всеукраїнська наукова конференція 

студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання” (Харків, 2014-2017), 

XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених 

(Одеса, 2014), Всеукраїнська науково-практична конференція “Фізика і хімія 

твердого тіла: стан, досягнення і перспективи” (Луцьк, 2014, 2016), 

VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених “Хімія та сучасні технології” (Дніпропетровськ, 2015), 

XІІІ Всеукраїнська конференціія молодих вчених та студентів з актуальних 

питань сучасної хімії з міжнародною участю (Дніпропетровськ, 2015), 

ХV Всеукраїнська наукова конференції “Львівські хімічні читання” (Львів, 2015-

2017), XX International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (Lviv, 2015), 

Київська конференція з аналітичної хімії “Сучасні тенденції 2015», (Київ, 2015), 
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XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds 

(Lviv, 2016), International Scientific Conference “Chemical Technology and 

Engineering” (Lviv, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в розділі 

монографії, 22 статтях у наукових фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, 

7 з яких індексуються у наукометричній базі даних Scopus, тезах 33 доповідей на 

міжнародних та українських наукових конференціях; отримано 5 патентів 

України на корисну модель. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

6 розділів, висновків та списку використаних джерел з 506 найменувань. Зміст 

основної частини викладений на 445 сторінках друкованого тексту, містить 

53 таблиці, 201 рисунок. Обсяг, що займають анотація, таблиці, список 

використаних джерел літератури – 98 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТОНКІ ПЛІВКИ ХАЛЬКОГЕНІДІВ МЕТАЛІВ ПІДГРУПИ ЦИНКУ 

І СТРУКТУРИ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ 

 

Зусилля науковців, які займаються розробкою функціональних матеріалів 

чи їхнім вдосконаленням, стануть ефективнішими, якщо будуть скеровані не 

тільки на синтез нових хімічних речовин, а і на створення матеріалів із заданим 

комплексом функціональних властивостей з використанням відомих сполук 

традиційними технологічними методами. У першу чергу це відноситься до 

напівпровідникових плівкових матеріалів. Масове виробництво тонкоплівкових 

пристроїв можливо лише за умови, коли методи їхнього одержання будуть 

технологічно простими, малозатратними, гнучкими у керуванні з високою 

відтворюваністю властивостей отримуваних матеріалів. 

 

1.1. Плівкові матеріали на основі сульфідів і селенідів металів 

підгрупи цинку у сучасному матеріалознавстві 

Перспективними тонкоплівковими напівпровідниковими матеріалами є 

сполуки і структури на основі сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку. 

Володіючи унікальним комплексом електрофізичних властивостей, які 

створюють широкі можливості для розробки на їхній основі активних елементів 

електроніки чи фотовольтаїки із заданими функціональними характеристиками, 

такі матеріали утворюють групу технологічно близьких і сумісних сполук. 

Будучи широко вживаними при виготовленні приладів військового та 

спеціального призначення, останнім часом їх все частіше використовують при 

виготовленні фотоелементів сонячних батарей, датчиків виявлення пожеж, 

приладах екологічного моніторингу, у техніці медичного призначення і безпеки 

життєдіяльності. 

Починаючи з 2000-х років на сторінках наукових журналів розглядалися 

різні аспекти питання про шляхи поліпшення енергозабезпеченості України за 

рахунок використання сонячної електроенергетики [1, 2]. Знову звернутися до 

цієї теми нас змушують нові обставини, пов’язані як з тим, що останнім часом 
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питання енергетичної безпеки країни різко загострилося, так і з тим, що 

з’явилися нові дані, які свідчать про недооцінку можливостей нових технологій 

отримання значної кількості недорогої електроенергії, первинним джерелом якої 

є сонячне випромінювання. 

Історично склалося так, що вітчизняна фотоенергетика базується на 

використанні монокристалічного кремнію марки “сонячний”, який отримують в 

процесі, що включає такі стадії: 

- відновлення діоксиду кремнію з наступним очищенням хлоруванням, 

ректифікацією; 

- відновлення воднем хлоридів кремнію; вирощування монокристалів за  

методом Чохральского. 

Вказані технології очищення є вкрай дорогими й екологічно шкідливими. 

Запропоновані останнім часом методики очищення металургійного кремнію з 

розчину-розплаву легкотопких металів, таких як галій, індій, свинець та ін. [3], 

практично не вирішують ні питань вартості, ні питань екології.  

Альтернативне рішення було знайдене і полягає воно в тому, що легкі, 

недорогі, такі, що не бояться механічних і теплових навантажень, довговічні 

фотоелектричні матеріали з великою площею, стали отримувати за допомогою 

осадження на підкладки тонких шарів фоточутливих матеріалів. Це знімає багато 

обмежень, характерних для монокристалічного кремнію в частині деградації, 

утворення дефектів при виготовленні, установці і експлуатації фотомодулів. 

Задекларовані і підтверджені характеристики тонкоплівкової 

фотоенергетики такі: 

- незалежність від джерел кремнієвої сировини (зауважимо, що на перших 

етапах фотоенергетика з використанням монокристалічного кремнію базувалася 

на відходах напівпровідникової промисловості як джерелі сировини. Нині це 

джерело повсюдно вичерпане); 

- отримувані фотомодулі – легкі і міцні, практично не схильні до поломки 

при доставці, установці і використанні, монтаж їх простий; 
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- легкість і гнучкість форм: фотомодулям може надаватися різна форма 

відповідно до форми поверхні (у тому числі сильно викривлена), на якій 

фотомодулі встановлюватимуться; такі фотомодулі по суті ідеальні при 

розміщенні їх в портативних електронних пристроях, де вимагається 

різноманітність форм і розмірів, на дахах будівель без необхідності залучення 

проміжних (підтримувальних) структур, модулі можуть бути використані в 

морському середовищі; 

- стійкість функціонування при коливаннях температури довкілля: тоді як 

для фотоелектричних модулів з кристалічного кремнію підвищення температури 

проти номінальної (кімнатної) різко знижує коефіцієнт перетворення, для 

плівкових матеріалів це зниження істотно менше. Так, порівняльні випробування 

показали, що ефективність плівкових матеріалів в реальних умовах на 30 % вища 

ефективності матеріалів на основі кристалічного кремнію. Це означає, що 

сумарно за певний період часу від плівкових фотомодулів можна отримати 

енергії на встановлений Вт потужності більше, ніж від кристалічних з однаковою 

площею; 

- плівкові фотомодулі набагато ефективніші при роботі в розсіяному світлі 

і менш чутливі до затінювання, ніж кристалічні;  

- оскільки сумарна товщина активних шарів тонкоплівкових матеріалів в 

100 разів менше товщини активного шару кристалічного кремнію, то витрата 

матеріалів при тонкоплівковій технології істотно менша. Станом на 2015 рік 

витрати на виробництво 1 м2 тонкоплівкового покриття у 10 разів нижчі,  ніж 

кремнієвого ($3,6 проти $36) [4]; 

- гарантійні терміни експлуатації фотомодулів – 30 років, що значно 

більше, ніж у фотомодулів на основі кристалічного кремнію. 

Таким чином, у світовій практиці по фотоенергетиці склалася досить 

виразна тенденція – відмова від використання монокристалічного кремнію як 

сировини з виробництва перспективних фотоелектричних модулів і перехід на 

тонкоплівкові матеріали, що отримуються осадженням або напиленням різних 

фоточутливих матеріалів, причому пошук відповідних матеріалів триває. 
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Дослідження тонкоплівкових халькогенідів металів, виконані протягом 

останніх десятиліть, показали, що перехід від макро- і мікророзмірів до розмірів 

в інтервалі 1…100 нм призводить до якісних змін фізико-хімічних властивостей, 

а саме: електропровідності, магнетизму, поглинання і випромінювання світла, 

оптичного заломлення, термостійкості, міцності. Такі властивості відсутні у 

макро- і мікроскопічних тіл тієї ж хімічної природи. Це є визначальним фактором 

для розвитку тонкоплівкових і нанотехнологій в сучасній науці і техніці. 

Різноманітність областей і форм застосування плівок халькогенідів металів 

стимулюють розробку простих і доступних способів їхнього отримання. 

На підтвердження, нижче наведено аналіз за ключовими словами бази 

наукових публікацій ScienceDirect, що є провідним інформаційним ресурсом 

Elsevier.  

 

Рис. 1.1. Зміна кількості публікацій за ключовими словами “тонкі плівки” – thin 

films, “тонкі плівки, сонячні комірки” – thin films solar cells, “тонкі плівки,  

осадження” – thin films deposition, “тонкі плівки, хімічне осадження” – thin films 

chemical deposition. 
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Разом із збільшенням загальної кількості публікацій, присвячених тонким 

плівкам, зростає і кількість статей, де розглядається застосування 

тонкоплівкових матеріалів у сонячних батареях. Треба зауважити, що коли 

наприкінці 1990-х початку 2000-х років лише кожна 15 публікація розглядала 

можливість використання тонких плівок для сонячних фотоперетворювачів, то 

на теперішній час цьому питанню присвячена вже кожна п’ята публікація. 

Практично половина всіх публікацій присвячена синтезу і дослідженню 

властивостей тонких плівок синтезованих хімічними методами.  

 

Рис. 1.2. Зміна кількості публікацій за ключовими словами “тонкі плівки, 

хімічне осадження з ванн” – thin films chemical bath deposition, “Україна, тонкі 

плівки, хімічне осадження з ванн” – Ukraine, thin films chemical bath deposition. 

 

Серед всіх хімічних методів синтезу тонких плівок значний інтерс, який 

стрімко зростає, мають методи так званого хімічно осадження з ванн (chemical 

bath deposition, CBD). Це пов’язано з пошуком технологічно простих, а, 

відповідно, дешевих способів синтезу напівпровідникових тонких плівок і 

структур для зменшення собівартості виготовлення сонячних батарей, від якої 

залежить вартість виробленої ними енергії. З другого боку, ефективність 
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кремнієвих фотелементів зупинилася майже на пікові, а способу здешевити 

процес  їхнього виготовлення не знайдено.   

На жаль, на фоні зростаючої зацікавленості до створення нових матеріалів 

для альтернативної енергетики і дослідженню їхніх властивостей, кількість 

публікацій вітчизняних авторів є мізерною і не перевищує 0,5 - 1,0 % від 

загального числа. 

 

Рис. 1.3. Динаміка зміни кількості публікацій, присвячених дослідженню 

тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку. 

 

Серед досліджуваних сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку 

найбільша кількість публікацій припадає на роботи, присвячені вивченню 

сульфідів. Інтерес до тонких плівок CdS і ZnS стрімко зростає починаючи з 

2005 року. Така зацікавленість зумовлена специфічними властивостями цих 

матеріалів. 

CdS володіє високою фоточутливістю і адсорбційністю, має задовільну 

ширину забороненої зони (Eg = 2,4 еВ) і фотопровідність ( = 102 Ом-1см-1) та не 

змінює своїх характреристик при зростанні температури поверхні СЕ в процесі 

роботи. Ще однією особливістю цього матеріалу є відсутність у ньому діркової 
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провідності внаслідок рекомбінації акцепторних домішок і точкових дефектів. 

Ефективний час життя основних носіїв дуже великий (10…100 мс), що 

приводить до підсилення первинного фотоструму до 105 разів [5].  

CdS – широкозонний напівпровідник з мінімальним оптичним 

поглинанням і провідністю n-типу – є основним матеріалом для буферного шару 

у тонкоплівкових CdTe і Cu(In,Ga)Se2 сонячних елементах [6].  

Покращення ефективності фотоперетворення шляхом збільшення струму 

короткого замикання в сонячних комірках з буферним шаром CdS вимагає 

зменшення втрат на оптичне поглинання фотонів з енергіями h < 2,4 еВ, чого 

можна досягти шляхом мінімізації товщини плівок CdS до оптимальних розмірів.  

При всіх своїх перевагах, кадмію сульфід має один суттєвий недолік – він 

токсичний. Спроби замінити CdS іншими матеріалами, які б не давали токсичних 

відходів при виробництві і утилізації СЕ, мали певний успіх. В результаті 

наукових пошуків була показана можливість використання як буферного шару 

цілої низки сполук, проте жодна з них не змогла перевершити ефективність CdS. 

Наприклад, In(OH)3 показав ефективність 88,4 % від звичайного СЕ з CdS, 

Sn(S,O)2 – 86,8 %, ZnO - 85 %. На даний момент найкращими аналогами СdS є 

безкадмієві буферні шари з GaAs (КПД 20,9 %) [7], ZnS (КПД 20,9 %) [6],  

Inx(OH,S)y (КПД до 15,4 %), ZnSe (КПД до 14 %), InxSey (КПД до 13 %) [8-14].  

У таблиці 1.1 наведено зведені дані по ефектиності фотоперетворюючих 

елементів сонячних батарей, виготовлених за різними технологіями. З наведених 

даних видно, що ефективність тонкоплівкових сонячних батарей впритул 

наближається до ефективності кремнієвих елементів.  

У всіх досліджених фотоелементах використано тонкоплівкові технології. 

Найбільшу ефективність перетворення сонячної енергії показують кремнієві 

фотомодулі Panasonic HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer). Це 

модернізовані фотомодулі, у яких пластини з монокристалічного кремнію та 

зарядженими аморфними кремнієвими шарами з’єднані тонкою плівкою 

аморфного кремнію. Проте плівкові фотоелементи на основі GaAs [18] в 
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лабораторних умовах показали більше значення ефективності – 28,8 %. Треба 

зауважити, що площа всіх досліджуваних тонкоплівкових фотоперетворювачів 

не перевищує 1 см2, тоді як кремнієвих складає сотні см2. Ще однією особливістю 

тонкоплівкої технології є використання скла, як підкладки, і тонкоплівкових 

поглиначів випромінювання. Практично однакову ефективність показали 

фотомодулі на основі CIGS [19] та CdTe [20] з тонкоплівковими фотоелементами 

на основі гетеропереходу CdS/CIGS [23]. 

Таблиця 1.1 

Ефективність роботи різних типів фотоперетворювачів 

Тип 

фотоперетворювача 

Ефективність, 

% 

Площа, 

см2 

Підкладка  

Si (crystalline) 25,6 ± 0,5 143,7 Panasonic HIT 

(Heterojunction with 

Intrinsic Thin layer) 

[15] 

Si (thin transfer 

submodule) 

21,2 ± 0,4 239,7 Скло (товщина 

покриття 35 мкм) 

[16] 

Si (thin film 

minimodule) 

10,5 ± 0,3 94,0 Cкло [17] 

GaAs (thin film) 28,8 ± 0,9 0,9927 Гнучка підкладка [18] 

CIGS (cell) 21,0 ± 0,6 0,9927 Скло [19] 

CdTe (cell) 21,0 ± 0,4 1,0623 Скло [20] 

Organic thin-film 11,0 ± 0,3 0,993 Полімер [21] 

a-Si/nc-Si/nc-Si (thin 

film) 

13,6 ± 0,4 1,043 Скло [22] 

CdS/CIGS (thin film) 21,7 ± 0,7 0,4972 Скло [23] 

ZnS/CIGSS (Cd free) 20,9 ± 0,7 0,5192 Скло [24] 

CdTe (thin film) 21,5 ± 0,4 0,3455 Скло [25] 

CdS/CZTSS (thin film) 12,6 ± 0,3 0,4209 Скло, Cu2ZnSnSxSe4–x [26] 

CdS/CZTS (thin film) 9,1 ± 0,2 0,2409 Скло, Cu2ZnSnS4 [27] 

 

Досить значні значення ефективності фотоперетворення показують 

фотоелементи, де і адсорбер і оптичне вікно виконані за тонкоплівковою 

технологією [24-27]. 

Наведені результати однозначно підтверджують, що тонкоплівкова 

фотоенергетика – один з найперспективніших напрямків розвитку 

альтернативної енергетики. 
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1.2. Характеристика сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку  

Цинк (Zn), Кадмій (Cd) i Меркурій (Hg) належать до побічної підгрупи ІІ 

групи елементи. Кожен з них у своєму періоді є останнім d-елементом. В атомах 

цих елементів повністю стабілізований d10-підрівень передостаннього 

енергетичного рівня. Потенціал іонізації Меркурію значно вищий, ніж у всіх 

решти d-елементів. Цією особливістю пояснюється істотна відмінність 

Меркурію від його аналогів – Цинку та Кадмію. Так, на відміну від Цинку і 

Кадмію існує ряд похідних Hg2
2+ іона, в яких атоми Меркурію зв’язані між собою 

ковалентними зв’язками Hg–Hg, тобто знову виникає конфігурація 6s2. Іони 

Hg2
2+ стійкі у водних розчинах. Для Цинку та його аналогів, подібно як і для 

елементів побічної підгрупи І групи, характерне комплексоутворення. 

Всі елементи цієї групи є металами. Близькі значення металічних радіусів 

атомів Кадмію та Меркурію обумовлені впливом лантаноїдного стискання. Всі 

три метали мають порівняно низькі температури топлення і кипіння, що є 

свідченням слабкого металічного зв’язку із малим перекриванням валентної зони 

і зони провідності.  

Завдяки акцепторній здатності іонів Zn2+ Цинк утворює ряд комплексних 

сполук. Для комплексних сполук Цинку характерне координаційне число (КЧ) 4 

і тетраедричне розміщення лігандів. Можуть також утворюватися комплексні 

сполуки Цинку з КЧ 6. Найбільш поширені аміакати і галогеніди Цинку, досить 

міцними є аквакомплекси Цинку. Так, з аміаком і водою іони Zn2+ утворюють 

комплексні катіони [Zn(H2O)4]
2+, [Zn(NH3)4]

2+, нейтральні комплекси 

[ZnCl2  2H2O], [ZnCl2  2NH3], комплексні аніони [ZnCl4]
2–, [Zn(CN)4]

2–. 

Здатність Цинку до комплексоутворення нижча, ніж його аналогів – Кадмію і 

Меркурію. 

Здатність Кадмію до комплексоутворення вища, ніж Цинку. Для 

комплексних сполук Кадмію найхарактернішим є координаційне число 4. Проте, 

Кадмій може утворювати комплекси з КЧ 6. Іони Cd2+ здатні утворювати 

аквакомплекси складу [Cd(H2O)4]
2+ i [Cd(H2O)6]

2+, однак стійкішими є аміакати, 
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галогеніди і псевдогалогеніди, наприклад [Cd(NH3)4]
2+, [CdCl4]

2–, [Cd(CN)4]
2– 

тощо. 

За властивостями Меркурій сильно відрізняється від Цинку і Кадмію. З 

металів підгрупи цинку Меркурій найменш хімічно активний. Внаслідок 

особливої стійкості 6s2-електронної конфігурації зовнішнього електронного 

шару Меркурію потенціал іонізації його атомів дуже високий (10,44 еВ). Тому, 

на відміну від сполук Цинку і Кадмію, сполуки Меркурію здебільшого 

малостійкі. 

Меркурій – єдиний елемент, що утворює кластерний (багатоядерний) 

катіон Hg2
2+, стійкий у водних розчинах. Меркурій у сполуках, на відміну від 

Цинку і Кадмію, виявляє ступені окиснення +1 і +2. Сполуки із ступенем 

окиснення +1 містять катіон Hg2
2+. 

1.2.1. Властивості та особливості напівпровідникових сполук AIIBVІ. 

Халькогеніди металів підгрупи цинку – типові представники 

напівпровідникових сполук AIIBVІ. Матеріали на їхній основі, а саме, елементів 

підгрупи цинку (Zn, Cd, Hg) і підгрупи сульфуру (S, Se, Те), в яких цинк сульфід 

має властивості, характерні діелектрикам, а меркурій телурид – характерні 

металам, – володіють унікальним поєднанням електрофізичих, фотоелектричних 

і оптичних властивостей.  

Сполуки AIIBVІ кристалізуються в основному в двох, близьких між собою, 

алмазоподібних структурах сфалериту і вюртциту. Їхня кристалографія 

ускладнена через здатність кристалізуватися у різних поліморфних 

модифікаціях, що пов’язано з незначною різницею енергій утворення граток 

різних модифікацій. У структурних типах сфалериту і вюртциту кожен атом 

оточений чотирма атомами іншого типу, тобто вони проявляють однакову 

валентність, яка дорівнює чотирьом. По суті, різниця між структурами 

сфалериту і вюртциту зводиться до положення атомів в третій координаційній 

сфері, де міжатомні відстані у сфалериті більші, ніж у вюртциті. Донорно-

акцепторні зв’язки утворюються за рахунок неподілених електронів атомів 

елементів шостої групи.  
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Через більшу електронегативність елементів підгрупи сульфуру, 

електронні орбіталі деформовані бік атомів. Із збільшенням порядкового номера 

елементів обох груп у ковалентно-іонному зв’язку зростає доля металічної 

компоненти внаслідок здатності більших атомів легше поляризуватися. Саме цей 

факт і є причиною того, що в одній гомологічній групі сполук спостерігається 

поступовий перехід від майже діелектрика ZnS до напівметалу HgTe [28]. 

Тип хімічного зв’язку визначає основні властивості сполук: кристалічну 

структуру, енергію зв’язку і енергію дефектоутворення, ширину забороненої 

зони. Збільшення іонності хімічного зв’язку у сполуках AIIBVІ зумовлює 

зменшення енергії зв’язків, що спричиняє зменшення енергії утворення різного 

роду дефектів, а тому досить швидкому зростанню їхної густини. Такі зміни 

неминуче впливають на властивості плівок, які виявляються у зменшенні часу 

роботи фоточутливих пристроїв на їхній основі.  

Серед плівкових напівпровідникових сполук халькогенідів цинку, кадмію 

та меркурію можна виділити в окрему групу: сульфіди і селеніди. У них сильніше 

виражена іонна складова зв’язку, що обумовлено великими відмінностями в 

електронегативностях елементів, які утворюють сполуки. Із збільшенням 

середньої атомної маси закономірно зменшуються ширина забороненої зони і 

температура плавлення сполук. Одночасно зростає рухливість носіїв заряду. 

Через збільшення міжатомних відстаней міцність хімічних зв’язків падає при 

переході від сульфідів до селенідів (табл. 1.2).  

У межах кожної групи сполук-гомологів спостерігається закономірна 

зміна найважливіших властивостей залежно від збільшення порядкових номерів 

компонентів в Періодичній таблиці. При переході від сульфідів до селенідів і 

далі до телуридів симбатно температурі плавлення зменшуються енергія 

атомізації, теплота утворення і ширина забороненої зони AIIBVI. Зменшення 

ширини забороненої зони відбувається набагато швидше, ніж енергії атомізації 

та інших властивостей. Це особливо характерно для халькогенідів меркурію: 

якщо сульфід має ширину забороненої зони 1,8 еВ, телурид по суті вже є 

напівметалом.  
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У кожній групі сполук-аналогів при переході від сульфідів до селенідів і 

телуридів зростає частка ковалентно-металевого зв’язку за рахунок зменшення 

іонної складової. Саме тому чітко фіксується закономірне зростання рухливості 

електронів. Сульфіди, в яких наявна значна частка іонного зв’язку, 

характеризуються малими рухливостями електронів. Теллуриди, навпаки, мають 

досить значні рухливості носіїв внаслідок малої йонної складової. Селеніди 

металів підгрупи цинку займають проміжне положення.  

Таблиця 1.2 

Фізико-хімічні властивості сполук AIIBVI 

Сполука 
Густина, 

г/см3 

Мікро-

твердість, 

МПа 

Температура 

плавлення, 
оС 

Енергія 

атомізації, 

кДж/моль 

Ширина 

забороненої 

зони 

(при 300 К), 

еВ 

Рухливість носіїв 

струму (при 298 К), 

см2/(В·с) 

електро- 

нів 
дірок 

ZnS 4,08 178 0 1830 611 3,67 140 5 

ZnSe 5,26 1350 1515 477 2,7 700 28 

ZnTe 5,7 100 0 1295 456 2,12 1 450 300 

CdS 4,82 - 17 50 532 2,4 350 - 

CdSe 5,81 90 0 1258 423 1,88 600 50 

CdTe 5,86 60 0 1098 402 1,51 1 800 600 

HgS 7,73 - 1 450 393 1,8 250 - 

HgSe 8,26 - 800 3 52 0,2 18500 - 

HgTe 8,46 35 0 670 310 0,01 25000 100 

 

Важлива особливість напівпровідників типу AIIBVI полягає у тому, що 

багато з них виявляють електропровідність лише одного типу незалежно від 

умов отримання і характеру легування кристалів. Провідність сполук типу AIIBVI 

може бути значно (на кілька порядків) змінена шляхом термообробки в парах 

власних компонентів. При термообробці переважно виникають ті дефекти, 

енергія утворення яких менша. У сульфідах і селенідах домінуючим типом 

дефектів є вакансії в аніонній підгратці.  

Хімічна чистота вихідних речовин є хоч і необхідною, але недостатньою 

умовою для отримання кристалів сполук типу AIIBVI із заданими властивостями. 

Потрібно обов’язково керувати ступенем дефектності кристалічної гратки, тобто 

концентрацією вакансій. Самокомпенсація сульфідів і селенідів власними 
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дефектами структури є основною причиною, яка перешкоджає зміні типу 

електропровідності при їхньому легуванні.  

Діаграми стану систем AII–BVІ вивчені далеко не достатньо. Сульфідні 

системи майже зовсім не вивчені. Набагато краще досліджені системи за участю 

Селену і Телуру. У сульфідних і селенідних системах часто спостерігається 

повне або часткове розшарування в рідкому стані. Пояснюється це виключно 

сильно вираженою різницею у властивостях металів підгрупи Цинку, з одного 

боку, та Селеном і Сульфуром з іншого. 

1.2.2. Кристалічна структура сполук ZnS та ZnSe. Розглянемо діаграму 

стану системи Zn–S (рис. 1.4). У ній утворюється одна сполука (ZnS), що 

плавиться конгруентно при температурі 1718 ℃ та існує в двох поліморфних 

модифікаціях: низькотемпературна (сфалерит) [29] та високотемпературна 

(вюртцит) [30].  

 

Рис. 1.4. Діаграма стану системи Zn-S [34]. 
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Температура поліморфного перетворення становить 1020 °C. Також є 

відомості про існування інших модифікацій цинк сульфіду, отриманих із 

застосуванням високих тисків [31-33]. Припускається наявність двох областей 

незмішуваності в рідкому стані. Кристалографічні характеристики різних 

модифікацій ZnS наведені в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

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 – – [29] 

β-ZnS ZnO hP4 P63mc 0,3822 – 0,6257 [30] 

ZnS hp SiC hP12 P63mc 0,3812 – 1,8719 [31] 

ZnS hp NaCl cF8 Fm-3m 0,4990 – – [32] 

ZnS2 hp FeS2 cP12 Pa-3 0,5954 – – [33] 

 

У системі Zn–Se, згідно з діаграмою стану (рис. 1.5), існує сполука ZnSe, що 

утворюється з розплаву при температурі 1526 °C.  

 

Рис. 1.5. Діаграма стану системи Zn–Se [41]. 
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Стабільною модифікацією цієї сполуки є структура сфалериту. Проте є 

відомості про одержання ZnSe в метастабільному стані зі структурою вюртциту 

при високих температурах [35].  

При високих тисках також отримували сполуки цинк селеніду в інших 

модифікаціях [32, 33, 35]. Припускається наявність області незмішуваності в 

рідкому стані. Кристалографічні характеристики різних модифікацій ZnSe 

наведені в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

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 – – [42] 

ZnSe ms ZnO hP4 P63mc 0,4000 – 0,6600 [35] 

ZnSe hp NaCl cF8 Fm-3m 0,5080 – – [32] 

ZnSe2 hp FeS2 cP12 Pa-3 0,5954 – – [33] 

 

Авторами робіт [36, 37] було отримано зразки монокристалів, а в роботах 

[38-40] 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. 

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

умов структуру сфалериту або вюртциту, які є поліморфними модифікаціями 

цинк сульфіду. 

Сфалерит належить до кубічної сингонії. Його елементарна комірка 

зображена на рис. 1.6 (а). Всі грані в ній є центровані атомами металу. 

Координаційними многогранникамии для атомів металу та халькогену у цій 
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структурі є тетраедри: найближчими сусідами кожного атома є чотири атоми 

протилежного типу, розташованих як чотири вершини цієї фігури (КЧ 4). 

  

а б 

Рис. 1.6. Елементарні комірки та координаційні многогранники атомів 

у структур сфалериту (а) і вюртциту (б). 

 

Вюртцит належить до гексагональної сингонії. Його елементарна комірка 

представлена на рис. 1.6 (б). Вона має форму третини гексагональної призми. 

Координаційні многогранники для атомів металу та халькогену у цій структурі, 

аналогічно сфалериту, є тетраедрами. 

 

  

а б 

Рис. 1.7. Порівняння взаємного розміщення тетраедрів у структурах  

сфалериту (а) і вюртциту (б). 
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Різниця між сфалеритом і вюртцитом полягає в різних механізмах укладки 

шарів тетраедрів (рис 1.7). У сфалериті всі вони орієнтовані вершинами в одну 

сторону, зі строго паралельним орієнтуванням між собою. А у вюртциті основи 

тетраедрів сусідніх шарів розвернуті один відносно одного на 180º. 

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 [43-45]. 

1.2.3. Кристалічна структура сполук CdS та CdSe. Серед 

найперспективніших напівпровідникових матеріалів особливу роль відіграють 

сполуки групи АIIВVI, які широко використовуються в фоточутливій електроніці. 

Для синтезу матеріалів із заданими властивостями необхідно мати відомості про 

характер фізико-хімічної взаємодії компонентів у складних системах. Такі дані 

можна отримати з діаграм стану систем Сd-S (рис. 1.8) та Cd-Se (рис. 1.9). 

 

 

Рис. 1.8. Діаграма стану системи Cd-S [46]. 
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Згідно з рис. 1.8, у системі Сd-S утворюється одна сполука еквіатомного 

складу – CdS. Ця сполука утворюється з розплаву при температурі 1405 ± 15 ºС. 

При температурі 321 ºС починається плавлення Cd. Розчинність S в Сd при 

температурі до 850-900 °С незначна, а при температурах 950 і 1100 °С становить 

1,34 і 4,58 ат. %, відповідно. 

Сполука CdS за різних умов може існувати в модифікаціях, які представлені 

в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Кристалографічні характеристики сполук системи Cd-S 

Сполука СТ СП ПГ 
Параметри комірки 

Посилання 
a, нм b, нм c, нм 

CdS NaCl cF8 Fm-3m 0,5435 – – [47] 

CdS ZnS cF8 F-43m 0,5820 – – [48] 

CdS2 FeS2 hP4 P63mc 0,6303 – – [46] 

CdS ZnO hP4 P63mc 0,4136 – 0,6716 [49] 

 

 

Рис. 1.9. Діаграма стану системи Cd-Sе [46]. 
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Згідно з рис. 1.9, у системі Сd-Sе утворюється одна сполука еквіатомного 

складу CdSe. Ця сполука утворюється з розплаву при температурі 1264 ºС. 

Сполука утворює вироджені евтектики з Cd і Sе при температурах 321 і 221 °С 

відповідно. При температурі 321 ºС починається плавлення Cd. В інтервалі 

концентрацій 73-99 ат. % Sе має місце розшарування в рідкому стані. 

Температура монотектичної реакції становить 991 °С. Сполука CdSe розчиняє 

0.010-0.015 ат. % Cd при температурі 321 °С і менше 0.002 ат. % Se при 

температурі 221 °С. Сполука CdSе за різних умов може існувати в модифікаціях, 

які представлені в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Кристалографічні характеристики сполук системи Cd-Sе 

Сполука СТ СП ПГ 
Параметри комірки 

Посилання 
a, нм b, нм c, нм 

CdSe NaCl cF8 Fm-3m 0,5490 – – [8] 

CdSe ZnS cF8 F-43m 0,6040 – – [35] 

CdSe2 hp FeS2 hP4 Pa-3 0,6615 – – [46] 

CdSe ZnO hP4 P63mc 0,4298 – 0,7084 [50] 

 

Стабільною модифікацією для CdS та CdSе є гексагональна модифікація, де 

атоми халькогену утворюють найщільніші упаковки, а атоми кадмію займають 

тетраедричні пустоти. Тетраедри утворюють каркаси. 

1.2.4. Кристалічна структура сполук HgS та HgSe.  HgS існує в трьох 

роліморфних модифікаціях: α-HgS, β-HgS, γ-HgS. Проміжна фаза HgS 

утворюється за хімічною реакцією, а не при прямому легуванні при ≈ 50 ат. % S 

і плавиться конгруентно при 820 0С. Є дві рідкі області змішування і дві 

монотектичні реакції: одна в області Hg-HgS, інша – в HgS-S. Дві евтектичні 

реакції в областях, близьких до чистих Hg і S, вироджуються. Сульфур у 

твердому стані існує у двох алотропних модифікаціях: низькотемпературній α-S, 

яка переходить в β-S при 95,5 0С. 

Температури плавлення Hg і S: -38,829 і 115,22 0С, відповідно. Взаємна 

розчинність ртуті із сіркою у твердому стані не визначалась експериментально, 
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але автори роботи [51] припускають, що вона є незначною. Було встановлено, що 

за кімнатної температури, надлишок Hg в HgS становить 1,2 × 10-3 ат. %. 

 

 

Рис. 1.10. Діаграма стану системи Hg-S [51]. 

 

Існує чітка залежність між температурами переходу α-HgS → β-HgS і 

чистотою зразка HgS. Вказуються також різні області гомогенності: в 

температурному діапазоні від 200 до 800 0С фази α-HgS і β-HgS існують в області 

від 49,7 до 50,1 ат. % S.  

Таблиця 1.7 

Кристалографічні характеристики сполук системи Hg-S 

Сполука СТ СП ПГ Параметри комірки Посилання 

а, нм b, нм c, нм 

α-HgS HgS hP6 P3121 0,41464(4) - 0,94944(15) [52] 

β-HgS ZnS (сф.) cF8 F4̅3m 0,5852 - - [53] 

γ-HgS - (a) - 0,701 - 1,413 [54] 

δ-HgS (b) NaCl cF8 Fm3̅m 0,5070 - - [55] 

 

(a) - гексагональна; (b) - при 13 ГПа.  
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Проміжна фаза α-HgSe утворюється при ≈ 50 ат. % Se і плавиться 

конгруентно. Hg2Se утворюється за хімічною реакцією, проте його утворення за 

рівноважних умов не спостерігалось. Є дві рідкі області змішування і дві 

монотектичні реакції: одна в області Hg-HgSе, інша – в HgSе-Sе. Дві евтектичні 

реакції в областях, близьких до чистих Hg і S, вироджуються. Також виявлено 

евтектику при 208 0С в області з більшим ат. % Se.  

 

 

Рис. 1.11. Діаграма стану системи Hg-Se [56]. 

 

Температури плавлення Hg і Se: -38,829 і 221 ℃, відповідно. 

Електрохімічним методом встановлено, що розчинність Se при 20 ᴼС становить 

610-5  ат. %.  

α-HgSe стабільний в діапазоні від 48,8 ± 0,5 ат. % до 50,75 ± 0,5 ат. % Se. 

Різними авторами встановлені наступні границі гомогенності: 49,2 ± 0,3 ат. % Se 

в діапазоні температур від 396 до 659 0С; 49,4 до 50,2 ат. % Se при 200 ℃ яка 

розширювалась до 49,0 – 50,3 ат. % Se при 687 ℃. Також знайдено дві вужчі 
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ділянки гомогенності: 50,00 – 50,01 ат. % Se при 280 ℃ і 49,9997 – 49,9989 ат. % 

Se в діапазоні температур від 200 до 400 ℃. 

Таблиця 1.8 

Кристалографічні характеристики сполук системи Hg-Sе 

Сполука СТ СП ПГ Параметри комірки Посиланн

я а, нм b, нм c 

α-HgSe ZnS (сф.) cF8 F4̅3m 0,6087(2) - - [57] 

β-HgSe (a)* HgS hP6 P3121 0,432 - 0,968 [58] 

γ-HgSe (b)* NaCl cF8 Fm3̅m 0,5360 - - [59] 

δ-HgSe (c)* β-Sn tI4 I4̅m2 0,5111 - 0,2721 [60] 

* (a) в області від 0,75 до ≈ 16 ГПа, (b) від 16 до 28 ГПа, (с) вище 28 ГПа. 

 

Меркурій селенід є напівпровідником n-типу провідності, що пояснюється 

включенням атомів Меркурію в міжвузля або вакансіями в підгратці Селену. 

Найімовірнішее значення ширини забороненої зони меркурій селеніду 0,2 еВ, 

хоча в літературі зустрічаються як більші, так і менші від вказаної величини дані.  

 

1.3. Cинтез тонких плівок халькогенідів металів підгрупи Цинку 

Методи осадження плівок поділяють на фізичні (Physical Vapor Deposition) 

і хімічні (Chemical Deposition). Фізичні методи основані на транспорті матеріалу 

плівки у вигляді атомів від твердофазного джерела (мішені) до підкладки з 

наступною конденсацією і формуванням покриття. В основі хімічних методів 

лежить осадження газоподібних або рідких прекурсорів і утворення плівки в 

результаті хімічних перетворень реагентів на поверхні підкладки або в 

безпосередній близькості від неї. 

Для осадження різних плівкових матеріалів фізичні методи добре відомі й 

широко обговорюються в науковій літературі. Необхідною умовою фізичного 

осадження плівок є створення в робочій камері високого вакууму для того, щоб 

забезпечити транспорт атомів до підкладки і виключити їх взаємодію з 

частинками газової фази. Найпоширенішими методами одержання плівок 

сульфідів і селенідів металів підгрупи Цинку є вакуумна сублімація [61-65], 
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молекулярна променева епітаксія [66, 67], імпульсне лазерне осадження [68-71], 

магнетронне розпилення [72-75], спікання [76, 77], катодне напилення [78]. 

Усі фізичні методи отримання тонких плівок мають спільні недоліки, а 

саме: необхідність використання замкнутих систем, високих тисків чи вакууму, 

високої температури і, як наслідок, неможливість осадження плівкових 

матеріалів на великих площах.  

Методи хімічного осадження позбавлені цих недоліків. У літературі 

зустрічаються відомості про отримання плівкових матеріалів методами 

електрохімічного осадження [79-84], золь-гель осадження [85, 86] та  спрей-

піролізу [87-89]. 

1.3.1. Методи гідрохімічного осадження тонких плівок – переваги, 

недоліки, вихідні речовини. Серед великої кількості методів осадження, лише 

декілька дозволяють осаджувати суцільні тонкі плівки на великі площі за 

температури менше 100 °С. Серед них чільне місце посідає технологія хімічного 

осадження (ХО) з водних розчинів, яка є технологічно простою і дешевою, не 

вимагає використання вакууму, матеріало- та енергозатратного обладнання, 

високих температур [90-94]. Це є важливою передумовою для створення 

фоточутливих елементів масового використання.  

Технологія ХО напівпровідникових плівок сульфідів і селенідів металів 

підгрупи Цинку досить проста. У нагрітий розчин, який містить іони 

відповідного металу Ме2+ (Ме2+=Zn2+, Cd2+, Hg2+) та Сульфуру (S2–) або Селену 

(Se2–) занурюють підкладки, на поверхні яких відбувається осадження. 

Для успішної реалізації технології осадження плівок з водних розчинів 

повинні виконуватися такі умови: 

- достатня розчинність вихідних речовин у воді; 

- добра змочуваність робочим розчином матеріалу підкладки; 

- достатня часова стабільність плівкоутворюючого розчину для 

забезпечення відтворюваності властивостей плівок; 

- мінімальна ймовірність протікання побічних реакцій, продукти яких 

можуть забруднювати цільові плівкові матеріали; 
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- розчини прекурсорів мають бути свіжоприготованими або зберігатися за 

умов, які б запобігали їхній кристалізації в окремі фази; 

- реологічні властивості плівкоутворюючого розчину повинні забезпечувати 

однорідність покриття за товщиною при нанесенні на підкладку; 

- при висушуванні і високотемпературній обробці плівка не повинна 

розтріскуватися. 

Крім того, повинні бути виконані вимоги, загальні для всіх технологій 

отримання плівок, а саме: деградаційні процеси в підкладці чи взаємодія 

матеріалів підкладки і плівки в процесі нанесення і термообробки плівки повинні 

бути виключені або мінімізовані. 

Початковими реагентами робочого розчину для ХО халькогенів цинку, 

кадмію та меркурію є сіль відповідного металу, комплексоутворюючий реагент, 

халькогенізуючий реагент та, за необхідністю, регулятор pH. Згідно з 

літературними даними процес ХО включає такі стадії: 

1. Взаємодію іонів Ме2+ та комплексоутворюючого реагента, з утворенням 

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

запобігає утворенню небажаних продуктів (Ме(OH)2 , МеO). 

2. Гідроліз халькогенізуючого реагента [46-54]: 

3. Руйнування комплексних іонів металу при нагріванні з утворенням 

кінцевого продукту – нерозчинного халькогеніду металу [55]. 

Формування нерозчинного халькогеніду металу відбувається гетерогенно 

на поверхні підкладки і гомогенно по всьому об’єму розчину внаслідок 

випадання осаду. Контроль процесу ХО здійснюють через параметри 

концентрацій початкових реагентів, тривалості та температури осадження. 

При виконанні цих умов хімічне осадження з водних розчинів є швидким, 

відносно простим технологічно й економічним способом отримання плівок. 

1.3.2. Хімічне осадження плівок халькогенідів цинку, кадмію та 

меркурію. Цинк сульфід (ZnS) є важливим напівпровідником з великим 

значенням ширини забороненої зони і n-типом провідності, що робить його 

перспективним матеріалом для застосування в оптико-електронних пристроях. 
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Плівки цинк сульфіду завдяки високій прозорості і добрим технічним 

характеристикам є найперспективнішою заміною плівок CdS при створенні 

безкадмієвих тонкоплівкових сонячних елементів. 

Хімічне осадження тонких плівок ZnS здійснюють з кислих і лужних ванн 

рН=2…13 [95-106]. В реакціях синтезу використовують різні 

комплексоутворюючі реагенти, такі як водний розчин аміаку, гідразин гідрат, 

динатрієву сіль етилендіамінтетраацетату (Na2EDTA), винну кислоту та її солі, 

цитратну кислоту та її солі. У роботах [107-110] досліджено структурні, оптичні 

та електричні властивості плівок, синтезованих з різними 

комплексоутворюючими реагентами.  

Ibanga & Luyer [111] проводили термічне окиснення осаджених на скляній 

підкладці тонких плівок ZnS і отримували тонкі плівки цинк оксиду (ZnO). На 

скляних підкладках з нанесеним шаром індій-станум оксиду (ІТО) Yamaguchi et 

al. [112] осаджували тонкі плівки ZnS, які складалися з нанокристалітів розміром 

близько 4 нм, досліджували закономірності їхнього росту в температурному 

інтервалі 50-90 оС. У роботах [113-117] ХО тонкі плівки ZnS були використані 

як буферний шар в тонкоплівкових сонячних елементах, які показали 

ефективність фотоперетворення від 5 до 9 % . 

Тонкі плівки кадмій сульфіду (CdS), як перспективні матеріали для 

фотопертворювачів сонячної енергії,  одержують методом ХО лужних водних 

розчинів з широким інтервалом рН = 8,5…12,8 [118-144]. Плівки, одержані під 

дією постійного магнітного поля мали низький питомий опір і високе значення 

ширини забороненої зони, порівняно із зразками, які синтезовані без дії 

постійного магнітного поля [145].  

Lejmi & Savadogo [146] отримали плівки CdS з розчинів, до складу яких 

входили у невеликих кількостях добавки гетерополікислот (H3[PW12O40], 

H4[SiW12O40], H3[PMo12O40]), H2WO4 і H2MoO4 і встановили, що синтезовані 

покриття мають змішану структуру (45 % гексагональної фази і 55 % кубічної). 

Причому, із збільшенням часу осадження вміст кубічної структури зростає. 
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Lopez et al. [147] синтезували плівки кадмій сульфіду з безаміачних 

розчинів, а Montijo [148] показав, що отримані таким чином плівки можуть бути 

використані як “вікно” у тонкоплівкових сонячних елементах. 

Тонкі плівки CdS з яскраво вираженими гідрофобними властивостями, з 

високорозвинутою мікро- та наноструктурованою поверхнею синтезовані Liuта 

et al. [149] з використанням мікрохвильового нагріву робочого розчину.  

Ефекти впливу легуючих домішок хлору, йоду, бору та індійю на 

структуру і властивості тонких плівок CdS повідомляється у працях [150-152]. 

Narayanan at al. [153, 154] показали, що при отримані “масивних” плівок, розмір 

яких перевищує нанометровий діапазон (більше 1,5 мкм), під дією іонізуючого 

випромінювання до структури плівок CdS  включаються іони Нітрогену і Бору. 

Можливість використання тонких плівок кадмій сульфіду як оптичних 

вікон чи буферних шарів сонячних батарей досліджено у роботах [155-164], а як 

тонкоплівкових транзисторів – у [165]. 

Boyle [166] та Kostoglou [167] запропонували комплексну модель синтезу 

тонких плівок, яка враховує зміну концентрації реагентів за рахунок утворення 

твердої фази як на поверхні підкладки, так і в об’ємі робочого розчину.  

Тонкі плівки кадмій сульфіду, осаджені на підкладки з полікарбонату (ПК), 

поліетилентерефталату (ПЕТФ) і октадецилтрихлорсилану (ОДТХС) були до-

сліджені як матеріали для гнучник сонячних батарей і фотодетекторів [168-170]. 

Основними перспективними сферами застосування тонких плівок цинк 

селеніду (ZnSe) є виготовлення світлодіодів червоного, синього і зеленого 

свічення, фоточутливих елементів тонкоплівкових сонячних батарей, лазерних 

екранів, тонкоплівкових транзисторів. Значний інтерес останнім часом 

спостерігається в напрямку досліджень з створення тонкоплівкових структур  

ZnS/GaAs на основі гетеропереходу для високошвидкісних оптоелектронних 

приладів. ZnSe є перспективним матеріалом для заміни плівок токсичного CdS, 

як буферного шару сонячних елементів, завдяки більшому значенню ширини 

забороненої зони (2,7 еВ), ніж у CdS (2,4 еВ) і, що дуже важливо, доброму 

узгодженню параметрів комірки зі структурами типу Cu(In,Ga)(S,Se)2.  
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Тонкі плівки цинк селеніду осаджують з сильно лужних розчинів 

(рН = 11…12). Нанокристалічні  тонкі плівки ZnSe наносили на різні підкладки: 

скло, нержавіюча сталь, а зразки, отримані шляхом нанесення ZnSe на скляні 

підкладки, вкриті шаром ІТО, використані для створення тонкоплівкових  

сонячних елементів [171-176]. Як і для плівок сульфідів цинку і кадмію, Kale & 

Lokhande [177] запропонували використати для пояснення закономірностей 

утворення і росту тонких плівок цинк селеніду кластерний механізм.  

Відпал в атмосфері повітря показав збільшення ступеню кристалічності 

плівок цинк селеніду, який супроводжувався зміною нанокристалічної 

метастабільної кубічної фази стабільною гексагональною з частковою 

конверсією ZnSe в ZnO за високих температур (673 К)  відпалу. Pejova [178] і 

Mazher [179] синтезували тонкі плівки ZnSe, які містили квантові точки. 

Кадмій селенід (CdSe), як напівпровідниковий матеріал у вигляді тонких 

плівок, має значні перспективи до застосування в опто-електронних пристроях, 

наприклад, фото-електрохімічних комірках пам’яті, фоторезисторах, 

твердотільних сонячних батареях, гамма-детекторах, рідкокристалічних 

дисплеях великих розмірів. ХО CdSe ведуть з нейтральних чи лужних водних 

розчинів (рН = 7…12). Зважаючи на можливості застосування, дослідженю 

властивостей ХО тонких плівок CdSe присвячено багато робіт [180-187].  

Lokhande et al. [188] синтезували світлочутливі тонкі плівки CdSe з 

безаміачних розчинів з використанням тринатрію цитрату як 

комплексоутворюючого реагента (рН < 9,0).  

Нанокристалічні тонкі плівки CdSe з шириною забороненої зони 2,3 еВ і 

питомим електричним опором ~106 Ом·см були синтезовані [189-191] за 

кімнатної температури. Авторами робіт [192, 193] тонкі плівки CdSe синтезовані 

на підкладках, вкритих TiO2. Досліджені структурні, оптичні та фотоелектричні 

властивості отриманих структур вказують на важливість термічної обробки для 

збільшення фотоструму, квантового виходу і ефективності фотоперетворення. 

Властивості тонких плівок CdSe, легованих Sb, Tl і Hg, вивчалися у працях 

[194-196]. Yochelis & Hodes [197] синтезували  нанокристалічні покриття CdSe 
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прямою реакцією між незакомплексованими іонами кадмію і натрій 

селеносульфату. Зміна забарвлення розчину при протіканні реакції була 

співставлена з виміряними розмірами кристалітів CdSe. 

Меркурій сульфід (HgS) – осаджують як з кислих, так і з лужних розчинів 

(рН = 2…13), а HgSe – з лужних розчинів (рН = 8…11). Дослідження 

халькогенідів меркурію(ІІ) та твердих розчинів на їхній основі приділено значну 

уваги з огляду на можливість їх широкого застосування у каталізі, ІЧ-детекторах, 

у фоторезисторах та фотоелементах, матеріалах для лазерів, оптичних фільтрах, 

у фотографічних, оптико-електронних, нелінійних оптичних пристроях, діодах, 

[198-225], у терапевтиці [221], ультразвукових перетворювачах, 

електростатичних відображаючих матеріалах [222]. При легуванні певними 

добавками їх використовують як люмінофори [200], надшвидкі оптичні 

перемикачі [214], одномірні нанострижні чи нанодротини, які можна 

використовувати для покращення польових транзисторів [198, 200, 208, 219].  

Використання чистих меркурій(ІІ) сульфіду та меркурій(ІІ) селеніду, як 

робочих покрить, ускладнене тим, що оптична ширина забороненої зони плівок 

сильно залежить від товщини покрить, структури, морфології поверхні, 

наявності домішок. Також сполуки меркурій(ІІ) сульфіду (селеніду) в 

присутності кисню повітря розкладаються при температурі вище 250 ᴼС [198-

225], що ускладює їх використання за високотемпературних умов експлуатації. 

Проте меркурій(ІІ) широко використовують як легуючу добавку для синтезу 

структур халькогенідів з Bi [204], Cd [201-203, 214], Zn [212], Cr [207, 210, 215], 

Pb [216], Cu [217]. Для синтезу плівок HgS, HgSe і твердих розчинів на їхній 

основі фізичними методами користуються дуже рідко. З фізичних методів 

використовують: катодне напилення [223], магнетронне напилення [224] та 

вакуумне осадження з різними модифікаціями [225].  

Щодо хімічних, то найбільш вживаними є методи хімічного осадження з 

водних [201-202, 204, 207, 210, 211, 213, 215, 218, 220-222] та неводних [198, 206] 

розчинів, золь-гель метод [214], електрохімічний метод [203, 208, 214] та синтез 

з колоїдного розчину [199, 216]. Patil & Kale [210, 211] були отримані кристалічні 
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плівки HgS на скляних підкладках, поверхня яких була вкрита шаром флюор-

станум оксиду (FTO), з шириною забороненої зони 2,75 еВ, які були  фотоактивні 

в полісульфідних і полійодидних електролітах. 

До недоліків можна віднести складність контролю швидкості процесу за 

допомогою специфічного комплексоутворювача, оскільки кінцевим продуктом є 

меркурій сульфід з ДР = 10-47, через що важко підібрати простий і доступний 

комплексоутворювач, константа стійкості якого була б не на багато більшою, або 

ж його використання не шкодило здоров’ю. Також небажаним процесом в ході 

синтезу є співосадження інших сполук та захоплення осадом інших йонів, що 

присутні в робочому розчині.  

У таблиці 1.9 наведено умови отримання плівок сульфідів і селенідів 

металів підгрупи Цинку методами хімічного осадження з ванн. Проаналізувавши 

наведені у таблиці 1.9 дані видно, що для гідрохімічного синтезу плівок 

сульфідів і селенідів металів підгрупи Цинку використовують досить обмежену 

кількість вихідних реагентів. Джерелами іонів металу є відповідні солі, бо мають 

добру розчинність у воді, стабільність при зберіганні і є доступними. 

Комплексоутворюючими реагентами найчастіше є аміак, гідразин гідрат, натрій 

гідроксид, цитратна і тартратна кислоти та їхні солі, ЕДТА, триетаноламін 

(ТЕА), нітрилтриацетат (NTA), етилендиамін (EDA). В окремих випадках 

використовують по два комплексоутворюючих агенти в одному синтезі, але 

доцільність такого використання не досліджувалася. Коло ж халькогенізаторів є 

чи не найменшим. Для синтезу сульфідів у більшості випадків використовують 

тіокарбамід, а для синтезу селенідів – селенокарбамід або натрій селеносульфат. 

Незважаючи на таку обмежену кількість реагентів, структури, які отримаують 

при їхньому використанні за різних умов є абсолютно різними. У таблиці 1.10 

наведено порівняльний аналіз впливу умов отримання тонких плівок металів 

підгрупи Цинку на структуру та морфологію їхньої поверхні. 
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Таблиця 1.9 

Умови отримання плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку методами хімічного осадження 

№ Склад робочого розчину рН 

Товщина 

плівок, 

нм 

t, оС Підкладка Час, хв Властивості Посилання 

ZnS 

1. 0,077 M ZnCl2, 1,39 M NH4OH,  

0,07 M CS(NH2)2, 2,29 M N2H2·H2O 

10-11,5 - 90 SnO2/скло 180 Кубічна структура (β-ZnS) при рН=10 

Полікристалічні плівки при рН>10 

[95] 

2. (0,01-0,1) M ZnSO4  

(0,07-0,37) M NH4OH 

(0,8-4) M CS(NH2)2 

- 120-140 80 Скло 80 Зерниста структура, яка мітить кубічну фазу 

ZnS з домішками ZnO, пропускання 90 % при 

λ=500 нм. Eg = 3,51 еВ.  Розмір зерен 100 нм 

[96] 

3. 0,2 M ZnSO4, 0,2 M CS(NH2)2  

3M NaOH + TEA 

13  90 Скло 240 Полікристалічні і/або аморфні плівки, 

гексагональна структура 

[97] 

4. 0,4 M ZnCl2, 0,4 M NTA 

NaOH, CS(CH3NH2) 

5 500 70 Скло, кварц 360 Нанокристалічні плівки, кубічна структура, 

без домішок ZnO, розмір зерен ~40 нм 

[98] 

5. 0,015 M Zn(CH3COO)2  

0,007 M Na3C6H5O7  

0,6 M NH4OH, 0,1 M SC(NH2)2 

9,5-

10,5 

90 82-86 Скло 250 Створено структуру ZnS/скло/ZnS, леговані 

Cu і Mn плівки мали люмінесцентні 

властивості 

[99] 

6 0,5 M ZnSO4  

0,5 M S(CH3-NH2) 

- - 30-95 SnO2/скло 90-120 Прозорі, нанокристалічні плівки, розмір 

зерен 3-4 нм, люмінісценція при 420 нм 

[100] 

7 1 M Zn(CH3COO)2, NH4OH, 

3,75 M TEA, 1M CS(NH2)2 

10,5 - 80 Скло 180-270 Плівки містять гексагональну фазу ZnS, 

розміри зерен 40-82 нм. 

[101] 

8 1 N Zn(NO3)2, 0,5 N NH4(NO3) 

N2H2, NH4OH, 1 N CS(NH2)2 

10-10,6 180-250 80 Скло 240 Eg = 3,66 - 3,93 еВ, при рН=10,6 питомий опір 

плівок U~104 Ом·см 

[102] 

9 0,2 M Zn(CH3COO)2, NH4OH, 
0,6 M CS(NH2)2, N2H2/Na3C6H5O7 

10 220 80 Скло 240 Однорідна і суцільна поверхня, структура 

вюртциту, Eg=3,53 еВ 

[103] 

10 0,1 M CS(NH2)2, 4 M NaOH 

0,08 M Zn(EDA)3SO4 

- - 60 Скло, ПЕ, ПЕТ 600 Два максимуми пропускання при 450 і 485 нм [104] 

11 0,2 M Zn(CH3COO)2 

0,2 M CS(NH2)2, NH4OH 

8-11 76-332 34-45 Скло 1260 Плівки з n-типом провідності, розмір зерен  

6,9–17,8 нм, Eg=3,68-4,1 еВ 

[105] 
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Продовження табл. 1.9 

12 0,1 M Zn(CH3COO)2, 0,15 M 

CS(NH2)2, 0,2 M C2H2(COOH)2, 

0,1 M Na3C6H5O7 

10 - 90 Скло 90 Тонкі плівки з вмістом кубічної фази, 

співвідношення Zn/S=52/48, Eg = 3,76 еВ 

[106] 

13 1 M Zn(CH3COO)2, 0,2 M EDTA 

0,4 M CS(CH3-NH2), NaOH 

6 18-450 70-73 Скло 30-420 Плівки з кубічною структурою, розмір 

кристалітів 2-5 нм. Eg=3, 68-3,78 еВ 

[107] 

14 0,045 M Zn(CH3COO)2, 0,065 M 

CS(NH2)2, 0,133 M 2H2(COOH)2 

80% N2H2·H2O 

10 110 85 Скло 180 Плівки з гексагональною структурою, 

кристалічність зростає після відпалу при 

500 оС, Eg = 3, 69 еВ 

[108] 

15 Zn2+, NH4OH, CS(NH2)2 - 200 - Скло, кварц - Кубічна структура, Eg=2.99-3.8 еВ [109] 

16 ZnSO4, Na3C6H5O7 

NH4OH, CS(NH2)2 

>7 - 60-80 Скло 50 Однорідні полікристалічні плівки 

(пропускання >90 %), Eg=4.05 eВ 

[110] 

17 1 M ZnCl2, 10 M NH4OH  

1 M TEA, 1 M CS(NH2)2 

11,2 - 40 Скло 180 Tермічнe окислення ZnS в ZnO [111] 

18 0,1 M Zn(CH3COO)2 (0,02-0,4) M 

CS(CH3NH2) 

6,5 39-199 50-90 ІТО 120 Полікристалічні плівки, розмір кристалітів 

3,8-4,2 нм, Eg = 3, 69 еВ 

[112] 

19  0,01 M ZnSO4, 0,5 M CS(NH2)2 

0,3 M CH3COOH 

2 38-195 70 Скло, Au, 

CuInS2 

- Стехіометрія Zn/S~1. Eg = 2.70 - 3.65 eВ, 

плівковий СЕ CuInS2/ZnS/ZnO, ККД=9 %. 

[113,114] 

20 0,01 M ZnSO4,1M NH4OH  

0,051 M CS(NH2)2 

> 7 45 60 CuInSe2 45 Буферний шар на ЕХО плівках CuInSe2, 

ККД=6,3 % при стехіометрії Zn/S=8.8 

[115] 

21 0,01 M ZnSO  

0,06 M Na2S2O3, H2SO4 

3,5 150 27 Скло - Мала фоточутливість плівкової 

гетероструктури n-ZnS/p-SnS 

[116] 

22 0,16 M ZnSO4, 7,5 M NH4OH  

0,6 M CS(NH2)2 

- 100 80 CuInGaSe 15 Плівки з Zn:S:O=47,9:27,8:24,2 - буферний 

шар в СЕ ZnS/CuInGaSe, Eg = 1,3 еВ 

[117] 

СdS 

1 Cd(CH3COO)2, NH4OH, 

CS(NH2)2 

> 7 20 – 180 60 Скло 20 – 80 Нанокристалічні плівки з Cd/S=1,2:1 при 

t≠const і з Cd/S=1:1 при t=const 

[118] 

2 1 M CdCl2, 1 M CS(NH2)2 TEA, 

NH4OH 

10,3 – 

12,8 

500 27 Скло 300 – 480 Однорідні, рівномірні і напівпрозорі, 

Eg = 3.5 – 4 eВ 

[119] 

3 0,02 M CdCl2, 0,05 M NH4Cl 

0,4 M NH4OH, 0,05 M CS(NH2)2 

8,75 66 85 Si, ITO 20 Нанокристалічні, гексагональні з орієнтацією 

вздовж площини (002)  

[120] 

4 CdSO4/CdCl2, CS(NH2)2,  

KOH, NTA 

> 7 200 – 

1000 

55 – 

85 

Кварц, ІТО 30 Полікристалічні з кубічною структурою [121] 
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Продовження табл. 1.9 
5 0,02 M CdSO4, CdI2, CdCl2  

Cd(CH3OO)2, NH4OH,   

0,04 M CS(NH2)2 

> 7 - 70 Кварц 15 Плівки з CdCl2 маютькраще пропускання і 

гладшу поверхню, стехіометрія Cd/S=1 при 

використанні CdI2 

[122] 

6 0,001 M CdCl2, 0,01 M NaOH  

0,012 M NH2–(CH2)2–NH2  

0,01 M CS(NH2)2 

12 - 30 Скло 75 Нанокристалічні, гомогенні, без дірок 

високої якості на великій площі (100 см2) 

[123] 

7 1 M CdSO4, 2,25 M N2H2·H2O 

1,4 M CS(NH2)2, 25% NH4OH, 

> 7 1400 40 – 

60 

Скло 30 – 240 Відпал на повітрі призводить до зменшення 

Eg від 2,45 до 2,38 еВ 

[124] 

8 0,0011 M CdCl2, 1,3 M NH4OH 

0,013 M NH4Cl, 2,6·10-5 M PVA 

0,0132 M CS(NH2)2  

- - 70 – 

85 

Скло, Si - Спостерігається квантово-розмірний ефект в 

плівках, синтезованих в порах полівінілового 

спирту, розмір кристалітів 6-12 нм 

[125] 

9 CdCl2, CS(NH2)2, NH4Cl 10 - 85 Скло, ІТО - Не суцільні плівки, Eg = 2.42-2.51 eВ [126] 

10 0,12 M CdCl2, 2M NH4OH, 

0,3 M CS(NH2)2 

> 7 100 – 

280 

75 FTO 15 – 180 Надлишок CS(NH2)2 збільшує швидкість 

росту плівок, Eg зростає при збільшенні S/Cd 

[127] 

11 1 M CdCl2, 1M CS(NH2)2,  

ТЕА, NH4OH, 

9 – 11 2000 60 – 

90 

Скло 30 – 60 Структурні та оптичні властивості 

покращуються при зменшенні рН від 11 до 10 

[128] 

12 0,015 M CdCl2, NH4OH,  

0,045 M CS(NH2)2,  

12 - 20 Скло 8 – 22 Швидкий мікрохвильовий нагрів, 

полікристалічні плівки, Eg = 2.51 eВ 

[129] 

13 CdCl2, KOH, NH4NO3 

CS(NH2)2, polyglycol 

- - 65 – 

95 

Скло, Si 60 Гексагональна структура, орієнтація вздовж 

площини (002). Eg =2,336-2,56 еВ 

[130] 

14 0,01 M CdSO4, 0,1 M SC(NH2)2, 

0,1-0,325% (NH4)2SO4, NH4OH 

9,5 – 

11,5 

- 70 – 

90 

Скло - Свіжоосаджені плівки – кубічна структура; 

після відпалу структура стає гексагональною 

[131] 

15 0,06 M CdSO4, 0,12 M CS(NH2)2  

1,74 M NH4OH 

10,8 - 75 – 

85 

Скло - Eg=2,48-2,35 еВ для плівок з різним розміром 

кристалітів 

[132] 

16 0,02 M CdCl2, 0,05 M CS(NH2)2  

0,05 M NH4Cl, 0,01 M EDTA 

11 - 80 ІТО 30 Гексагональна структура при використанні 

NH4Cl та кубічна структура при ЕДТА 

[133] 

17 1 M CdSO4, 1,4 M CS(NH2)2, 

2,25 M N2H2·H2O, 25% NH4OH 

> 7 1000 60 Скло 1-18 Після відпалу кількість кристалітів 

гексагональної структури зростає 

[134] 

18 0,03 M Cd(CH3COO)2,  

1M CH3COONH4,  

0,067 M CS(NH2)2, NH4OH 

> 7 26 – 95 90 Скло 50 Плівки з сильною адгезією, однорідні, без 

отворів; гексагональна  структура і орієнтація 

відносно площини (002)  

[135] 
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19 0,05 M CdSO4, 0,14 M CS(NH2)2 

1,4 M CH3COONH4 

> 7 50 80 Скло, FTO 20 Кристалічність зростає після відпалу при 

350 оС, добра адгезія до поверхні підкладки 

[136] 

20 0,5 M CdSO4, 0,7 M K3NTA 

10% KOH, 0,4 M CS(NH2)2 

8,5 15 – 300 23 – 

90 

Скло 50 – 200 Щільноупаковані нанокристалічні плівки, 

товщина до 300 нм, кристаліти 2,6-10 нм 

[137] 

21 0,02 M CdCl2, 0,5 M KOH  

1,5 M NH4NO3, 0,2 M CS(NH2)2 

- - 80 Скло 30 Зростання опору плівок при 260 – 300 ᴼС 

через зміни стехіометрії  

[138] 

22 0,1 M Cd(CH3COO)2 

1,1 M NH4(CH3COO) 

35% NH4OH, 50% ТЕА 

0,25 M CS(NH2)2, 1 M KOH 

11.5 - 85 Скло 20 Свіжоосаджені плівки - гексагональна 

структура; після відпалу - змішана (кубічна 

та гексагональна). Опір свіжоосаджених 

плівок 3·106 Ом·см 

[139] 

23 (0,1 – 1,0) M CdCl2,  

14 N NH4OH, 1 M CS(NH2)2 

9,5 – 

11 

- 50 – 

90 

Скло 30 Зміна оптичних та електричних властивостей 

від зміни концентрації Cd2+ 

[140] 

24 Cd(CH3COO)2, NH4OH, 

SC(NH2)2 

- 40 – 

2000 

85 Скло 30 – 90 Отримано полікристалічні плівки кубічної 

структури 

[141] 

25 0,1 M Cd(NO3)2, 1 M Na3C6H5O7 

1,5 M NH4OH, 1 M SC(NH2)2 

- 400 75 Скло 240 При відпалі на повітрі при 370 – 500 ᴼС 

утворюється провідна фаза CdO на ХО CdS 

[142] 

26 0,003 M CdCl2, 0,3 M NH4OH, 

0,02 M NH4Cl, 0,0075 M CS(NH2)2 

11 - 75 Cкло 60 Плівки гексагональної структури з 

переважаючим ростом в напрямку (002) 

[143] 

27 0,02 M CdCl2, 0,5 M KOH 

1,5 M NH4NO3, 0,2 M CS(NH2)2 

- - 80 Скло 40 Зміна кристалічної структури, параметрів 

комірки і розмірів зерен після відпалу. 

[144] 

28 CdCl2, NH4Cl,  

NH4OH, SC(NH2)2 

> 7 - 65 – 

85 

Скло 40 Плівки, отримані при 65 O С в магнітному полі 

з В = 0,077 Т придатні до застос. у СЕ 

[145] 

29 0,035 M Cd(CH3COO)2, HPA 

0,035 M (CS(NH2)2, 0,1 M 

CH3COONH4, 0,3 M NH4OH,  

> 7 30 – 390 90 Скло, ІТО 20 – 360 Плівки мали змішану кубічну та гексаго-

нальну структуру зі значним надлишком 

кубічної при малих часах синтезу (до 60 хв).  

[146] 

30 0,05 M CdCl2, 0,5 M Na3C6H5O7 

0,5 M KOH, 0,5 M CS(NH2)2 

10 190 – 

200 

70 Скло 15 – 120 Високоорієнтовані плівки, Eg = 2,26-2,5 еВ [147] 

31 0,05 M CdCl2, 0,5 M Na3C6H5O7  

0,5 M KOH, 0,5 M CS(NH2)2 

11 - 70 Скло 0,4 – 10 Встановлено утвореня Cd(OH)2 при форму-

ванні першого шару CdS; Eg = 2.3 еВ. 

[148] 

32 0,015 M CdCl2, NH4OH 

0,045 M CS(NH2)2  

12 - 25 Скло 5 – 30 Отримана супергідрофобна поверхня із 

кутом змочування 151о 

[149] 
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33 0,025 M Cd(CH3COO)2  

0,1 M NH4(COO), 30% NH4OH  

0,05 M CS(NH2)2, H3BO3 

11 - 75 Скло 40 Леговані Бором плівки гексагональної 

структури, дві смуги фотолюмінісценції 

2,3 еВ (зелений) і 1,6 еВ (червоний) 

[150] 

34 0,025 M Cd(CH3COO)2,  

0,05 M CS(NH2)2, NH4OH,  

0,1 M CH3COONH4, H3BO3 

10,5 – 

11 

3000 75 Скло - Домішка Бору покращує оптичне 

пропускання у видимій ділянці спектру і 

збільшує Eg з 2,38 до 2,41 еВ 

[151] 

35 0,001 M CdCl2, 0,02 M NH4Cl 

0,002 M CS(NH2)2, H3BO3/InSO4 

10,3 250 85 Скло,  

CuInSe2 

20 Глибина легування змінює електричний опір 

плівок CdS/CuInSe2 сонячних елементів 

[152] 

36 1 M CdCl2, 1M CS(NH2)2, ТЕА,  

30% H4OH 

> 7 200 80 ІТО, скло - Леговані Бором тонкі плівки, домішки 

впливають на процес перенесення заряду  

[153, 154] 

37 1 M Cd(CH3COO)2, 13 M H4OH, 

2 M CS(NH2)2, 7,2 M ТЕА 

> 7 - 85 Скло 25 Домішки N+  зменшують Eg від 3,42 еВ до 

3,25 еВ через утворені поверхневі стани 

[155] 

38 Cd(CH3COO)2, H4OH, CS(NH2)2 - - 70 CIGS  15 Максимальна ефективність СЕ з ХО CdS [156] 

39 0,024 M CdCl2, CS(NH2)2, 

2,3 M H4OH, 0,02 M NH4Cl 

- 130 – 

150 

75 FTO 100– 

150 c 

Ефективність тонкоплівкових СЕ CdS/CdTe 

зростає при збільшенні вмісту S у плівках 

[157] 

40 0,12 M CdCl2, 2M H4OH,  

0,3 M CS(NH2)2, NH4Cl 

- - 75 Скло 60 – 120 Плівки мали гексагональну фазу з 

орієнтацією відносно площини (002) 

[158] 

41 0,02 M CdCl2, 0,07 M NH4Cl 

0,14 M CS(NH2)2 

9,5 100 – 

200 

90 Скло, FTO 15 Плівки з гексагональною структурою та 

високоорієнтовані відносно площини (002) 

[159] 

42 0,015 M CdSO4, 28-30% NH4OH 

1,5 M CS(NH2)2 

> 7 - 65 – 

90 

CIGS 2 – 6 Ефективність CdS/CIGS СЕ зростає при 

зменшенні товщини плівок CdS 

[160] 

43 0,025 M CdCl2, 1,7 M NH4OH 

0,035 M CS(NH2)2,  

12 120-150 60 ITO - При 400-800 нм пропускання CdS/ITO, 

CdS/ZnO залежить від товщини CdS 

[161] 

44 CdCl2, NH4Cl,  

NH4OH, СS(NH2)2 

- 470 75 GaSb, InP 5 – 20 Швидкість рекомбінації зменшується, коли 

відношення S/Cd в розчині збільшується 

[162-164] 

45 0,02 M Cd(CH3COO)2  

0,02 M CS(NH2)2, ТЕА 

> 7 - 70 SiO2/Si 40 Створені CdS тонкоплівкові транзистори на 

полідиметилсилоксанових підкладках 

[165] 

46 0,025 M Cd(CH3COO)2  

0,05 M CS(NH2)2,  

NH4OH, CH3COONH4 

11 300 75 Скло, ІТО,  

 

РС, РЕТ 

- орієнтація Н(002)/С(111) при осадженні на 

склі, ІТО. Орієнтація зменшувалась чи 

зникала, при осадженні на РС чи РЕТ 

[166] 

47 Cd(CH3COO)2, CS(NH2)2, EDA 10,7 63 – 290 75 OTS- Si  25 – 110 Полікристалічні плівки, мікроструктуровані [167] 

48 0,02 M CdCl2, 1,5 M NH4(NO3), 

0,5 M KOH, 0,2 M CS(NH2)2 

9,8 - 65 – 

85 

Скло - Збільшення часу осадження покращує 

структурну стабільність плівок 

[168] 
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ZnSe 

1 0,2 M ZnSO4, 2,8 M NH4OH 

1 M С2Н2(СООН)2 

2% N2H2·H2O, 0,25 M Na2SeSO3 

11,45 200 60 Нержавіюча 

сталь 

120 Коеф. заповнення і ККД СЕ зростає після 

відпалу при 200 ᴼС 

[171-173] 

2 ZnSO4 і Na2SeO3 ≤ 7 - 27 ITO - Свіжоотримані плівки аморфні, неоднорідні [174] 

3 0,03 M ZnSO4, 1,4 M NH4OH 

0,015 M CSe(NH2)2,  

0,03 M Na2SO3, 1,6 M NH2-NH2 

11,5 - 50 Скло, 

SnO2/скло 

60 На скляних підкладка отримано аморфні 

плівки з більшим вмістом ZnSe, на покритих 

SnO2 – більший вміст ZnO, ніж на скляних 

[175, 176] 

4 0,25 M Zn(CH3COO)2 

0,25 M Na2SeSO3, 25% NH4OH 

80% N2H2·H2O, 1 M NaOH 

11 250 70 Скло 300 Перетворення метастабільної кубічної фази у 

стабільну гексагональну фазу після відпалу, 

Eg=2,85 еВ і U=106-107 Ом см 

[177] 

5 1 M ZnSO4, 2 M NaOH  

80% N2H2·H2O, 1M Na2SeSO3 

- 300 60 Скло 60 Eg тримірних КТ проявляє зсув у синю 

ділянку відносно об’ємного матеріалу 

[178] 

6 Na2SeSO3, ZnSO4, TEA, NH4OH 12 - 27 ІТО - Плівки проявляли зсув у синю ділянку, що 

залежав від розміру зразків 

[179] 

СdSe 

1 0,1 M CdSO4,  

0,13 M Na2SeSO3  

NH4OH 

9 – 10 60 – 240 0 – 85 Скло 45 – 4500 Збільшенням розмірів зерен і товщини плівок 

збільшує електричний опір плівок і вони 

проявляють синій зсув 0,5 еВ 

[180] 

2 0,0038 M CdCl2, 0,10 M NaOH, 

0,01 M CSe(NH2)2, 0,5 M NH4NO3 

> 7 200 75 Скло - Лазерний відпал на повітрі покращує PL 

емісію в низькоякісних ХО плівках CdSе  

[181] 

3 0,5 M CdSO4, 0,7 M K3NTA 

0,4 M Na2SeSO3 

9,5 100 – 

300 

27 Скло 1320 Нанокристалічні плівки CdSe. Нанокристали 

1,9 – 10 нм, пропускання від 500 до 710 нм 

[182] 

4 0,05 M CdSO4, NH4OH, KOH 

0,05 M C2H2(COOH)2 

0,0625 M Na2SeSO3 

12 220 20 Скло 90 Плівки гексагональної структури. Eg=2,01 еВ, 

U~106 Ом·см 

[183] 

5 0,01 M CdCl2, 0,1 M KOH 

0,5 M NH4NO3, 0,01 M CSe(NH2)2 

8,5 - 65 Скло 15 Після відпалу на повітрі кубічна структура 

змінюється на гексагональну 

[184] 

6 1 M Cd(CH3COO)2  

1 M NH4OH, 0,25 M Na2SeSO3 

- 430 27 Скло 300 Плівки  з U~106 Ом·см [185] 

7 1 M Cd(NO3)2, 25% NH4OH, 

1 M TEA, Na2SeSO3 

- 1000 60 Скло 120 Eg=1,7-1,93 до еВ при зміні температури 

відпалу  

[186] 
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Продовження табл. 1.9 
8 0,1 M CdCl2, 4 M NH4OH 

0,1 M Na2SeSO3  

11 – 12 100 30 – 

90 

Скло - Синтез за t≤60 ᴼС – кубічна структура, за 

t≥90 ᴼС – суміш кубічної і гексагональної 

[187] 

9 0,02 M CdSO4, 1 M Na3C6H5O7  

0,1 M Na2SeSO3 

8,5 - 65 Ti, Ni, ITO 60 Плівки фоточутливі, гексагональна 

структура, Eg = 1.80 еВ  

[188 

10 0,5 M Cd(CH3COO)2,  

25 % NH4OH, 0,25 M Na2SeSO3 

10 250 27 Скло 180 – 900 Кубічна структура, Eg = 2,3 еВ, U~106 Ом·см, 

відпал на повітрі збільшує кристалічність  

[189-191] 

11 1 M Cd(NO3)2, 1 M TEA, 

15,2 M NH4OH, 0,45 M Na2SeSO3 

> 7 - 70 TiO2 360 Сенсибілізація плівок TiO2, синтезованих 

спрей-піролізом чи трафаретним друком 

[192, 193] 

12 CdSO4, Na2SeSO3 із  

0,005-5 mol % Sb3+  

10 400 60 Скло 30 – 90 Розмір кристалітів максимальний при 

С(Sb3+)= 0,1 %. Eg = 1,61 - 1,79 еВ  

[194] 

13 1 M CdSO4, TEA, NaOH, 

NH4OH, Na2SeSO3, Tl2(SO4)3 

10,5 - 60 Скло 90 Плівки кубічної структури. Eg = 1,55 еВ. 

Провідність зростає на порядок 

 

[195] 

14 1 M CdSO4, 0,01 N Hg(NO3)2  

25 % NH4OH,0,25 M Na2SeSO3 

> 7 - 27 Скло 180 Кубічна структура, домішки Hg збільшують 

провідність. Eg~const 

[196] 

15 0,06 M CdSO4, 0,08 M Na2SeSO3 7 - 8 - 27 - - Зміна кольору внаслідок квантування  [197] 

HgS 

1 0,001 M HgCl2, 0,006 M Na2S, 

0,004 М K2[HgI4] 

- 350-700 16 скло 22 год. Плівки утворені сферичними частинками,  

максимум поглинання при λ = 340 – 360 нм 

[199] 

2 спиртові розчини (Hg(Ac)2), 

1,6-гексан-дитіолу 

- - 25 скло 4 х 10 хв. Відпал: 2 год. за t= 230 оС. U зменш. з 

4,84·104 до 4,73·104 Ом/см2. λmax = 360 нм,  

Eg = 3,2 еВ >>2,4 еВ [199] 

[206] 

 

3 0,1 M Hg(CH3COO)2,  

0,1 M CS(NH2)2, ТрЕА,  

30% NH4OH 

8 133 27 SnO2/скло 240 Гранецентрована кубічна структура з 

надлишком атомів S. Eg=2.75 еВ, супер-

провідність в полійодидному електроліті 

[210] 

4 0,05 M HgCl2  

0,1 M Na2S2O3 

2-3 51-181,5 0-85 SnO2/скло 45-4500 Розмір зерен 3-8 нм, товщина 50-180 нм,  

Eg =2,15-1,90 еВ. U = 104 - 103 Ом·см 

[211] 

HgSe 

1 1 M Hg(NO3)2, 1 M NH4OH, 

0,25 М Na2SeSO3 

9 - 5-20 Cкло  Плівки кубічної структури. Розмір зерен 

35,1 нм. Відпал при 100оС. Eg=0.45-0.81 еВ 

[226] 

2 1 M HgCl, 1 М Na2SeSO3,  

13.4 M NH4OH, TEA 

- - 75 Cкло 60-90 Однорідні покриття, Egзростє від 1,55 до 

1,68 еВ при відпалі від 0 до 300 оС. 

[227] 

  



Таблиця 1.10 

Аналіз впливу умов отримання тонких плівок металів підгрупи цинку  

на морфологію поверхні 

Спосіб 

одержання;  

Посилання 

Умови 

отримання 
Товщина Морфологія 

Кристалічна 

структура 

ZnS, ZnSe 

Вакуумна 

сублімація 

[61] 

300-900 °C, 

1-5 хв 
70-200 нм 

 

гексагональна 

Імпульсне 

лазерне 

осадження 

[68-70] 

300 °C, 30 хв 500-600 нм 

 

суміш  

кубічної і 

гексагональної 

Радіочастотне 

магнетронне 

розпилення 

[72-74] 

200-650 °C, 

80-120 хв 
80-860 нм 

 

кубічна 

Електрохімічне 

осадження 

[79-81] 

20 °С,  

10-30 хв 
1-4 мкм 

 

кубічна 

Золь-гель 

осадження 

[85] 

80-250 °С, 

2-3 год 
200-300 нм 

 

Гексагональна 
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Хімічне 

осадження з 

газової фази 

[86] 

250-500 °C,  

20-40 хв 
40-60 нм 

 

суміш  

кубічної і 

гексагональної 

Послідовна іонно-

шарова адсорбція з 

реакцією 

[87, 88] 

20-30 °C, 

10-80 хв 
10-140 нм 

 

кубічна 

Спрей-піроліз 

[87, 88] 

300-450 °C, 

10 хв 
200 нм 

 

суміш  

кубічної і 

гексагональної 

Хімічне 

осадження з 

ванн 

[90, 91] 

50-90 °С, 

20-120 хв 
30-300 нм 

 

кубічна 

Вакуумна 

сублімація 

[62-64] 

600-800 °C, 

2-10 хв 
190-500 нм 

 

кубічна 

Молекулярна 

променева 

епітаксія 

[66, 67] 

320 °C,  

1-2 год 
250-600 нм 

 

кубічна 
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   Продовження табл. 1.10 

Імпульсне 

лазерне 

осадження 

[71] 

300°C,  

30 хв 
500-600 нм 

 

суміш  

кубічної і 

гексагональної 

Електрохімічне 

осадження 

[82, 83] 

20 °С,  

10-30 хв 
1-4 мкм 

 

кубічна 

Хімічне осадження 

з ванн 

[92-94] 

50-90°С 10-

200 хв 
50-400 нм 

 

кубічна 

CdS, CdSe 

Вакуумна 

сублімація  

[228] 

700 0С,  

10 хв 
(0,1-3) мкм 

 

 

 

 

кубічна 

Золь-гелевий 

метод покриття 

центрифу-

гуванням  

[229] 

120 0С, 

1 год 
(10-20) нм 

 

 

 

кубічна 

і 

гексагональна 

Електро-

осадження  

[230] 

20 0С, 

10-30 хв 
(1-4) мкм 

 

 

кубічна  

і  

ексагональна 
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Продовження табл. 1.10 
 

Випарову-вання у 

вакуумі 

[231] 

500 ºC,  

1 год 
 

 

 

 

 

кубічна 

Високочас-тотне 

розпилення  

[232] 

300 ºC 200 нм 

 

 

 

 

кубічна 

Хімічне осадження 

з ванн 

[233, 234] 

70 ºC,  

2 год 
(50-400) нм 

 

 

 

кубічна  

і  

гексагональна 

Метод квазізамк-

нутого об’єму 

[235] 

700 0С, 

8-10 хв 
(0,4-6) мкм 

 

 

 

кубічна  

і  

гексагональна 

Хімічне 

поверхневе 

осадження 

[236] 

50-900С, 

1-24 хв 
(30-100) нм 

 

 

 

кубічна  

і  

гексагональна 

Відпал Hg2+ -  

дитіольних 

самооргані-

зованих 

мультишарів 

(SILAR) 

[237] 

 

 

- 

 

 

195 ± 5 нм 

 

метакіновар  

β-HgS,  

кубічна 

структура 
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Продовження табл. 1.10 

HgS, HgSe 

 

 

ХО 

[211] 

 

0 – 85 ᴼС,  

45 – 4320 хв 

 

 

50 – 180 нм 

 

 

полікриста-

лічна 

 

 

ХО 

[221] 

 

 

27 ᴼС,  

180 хв 

 

 

710 ± 5 нм 

 

 

 

кубічна 

 

 

ХО 

[224] 

 

 

10 ᴼС,  

300 хв 

 

 

270 нм 

 
ТЕМ 

Кубічна 

(тиманіт, 

СТ сфалериту) 

зі строгою 

текстурова-

ністю {111} 

 

 

ХО 

[225] 

 

 

60 ᴼС,  

90 хв 

 

 

150–580 нм 

 

 

 

кубічна 

(цинкової 

обманки) 

 

 

ХО 

[227] 

 

 

75 ᴼС,  

60 – 105 хв 

- 

 

 

полікриста-

лічні плівки 

ХО 

[239] 

 

20 ᴼС,  

180 хв 

 

 

30 – 800 нм 

 

суміш кубічної 

(сфалерит) і 

гексагональної 

(в’юрцит) 
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Продовження табл. 1.10 

 

ХО 

[240] 

 

20 ᴼС 

120 – 180 хв 

 

(270 – 570) 

± 5 нм 

 

кубічна 

 

ХО 

[241] 

 

20 ᴼС 

240 хв 

 

133 нм 

 

кубічна 

(гранецент-

рована) 

Модифікований 

метод випарову-

вання із вакууму 

[242] 

 

 

100 – 185 ᴼС 

 

230–1150 

нм 

 

– 

тригональна 

(кіновар) та 

кубічна 

(сфалерит) 

 

 

Узагальнене дослідження впливу умов синтезу тонких плівок на їхні 

властивості систематизовано у таблицях 1.9 і 1.10. З наведених даних видно, що 

кристалічна структура плівок отриманих фізичними методами повторює 

структуру вихідних прекурсорів, тому що енергії для повного фазового 

перетворення в процесі синтезу є замало.  

Кристалічна структура плівок, синтезованих хімічними методами, може 

бути як кубічною, так і гексагональною чи, навіть, сумішшю обох структурних 

типів. Абсолютно логічно виглядає у такому випадку твердження, що природа 

вихідних речовин, умови синтезу і природа підкладки мають незаперечний влив 

на структуру і властивості тонких плівок. Саме ці фактори визначають 

можливість утворення і будову реакційно-здатних форм сполук у розчині, 

природу утворення зв’язку “підкладка-плівка” на початкових етапах синтезу і 

“плівка-плівка” на етапі росту покриття.  
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1.4. Мікроструктура, механізми зародження і росту тонких плівок 

 

Одним з основних питань вивчення тонких плівок є встановлення 

взаємозв’язку між мікроструктурою, елементним складом і фізичними 

властивостями плівок. Тому дослідження закономірностей росту плівок і 

формування їх мікроструктури має велике значення. 

Відомо, що плівки можуть бути аморфними, монокристалічними і 

полікристалічними. Для аморфних плівок характерна відсутність дальнього 

порядку в розташуванні атомів, властивого кристалічному стану. 

Монокристалічні плівки утворюються при епітаксії, епітаксіальна плівка 

відтворює кристалічну структуру підкладки. Полікристалічні плівки 

демонструють найбільшу різноманітність мікроструктури, яка характеризується 

розміром і кристалографічною орієнтацією кристалітів (зерен). 

Кристалічні гратки мають різні орієнтації, що обумовлює наявність меж 

між ними. Розмір зерен в полікристалічній плівці може змінюватися, наприклад, 

при термообробці чи механічних деформаціях, часто спостерігається ріст зерен. 

Це призводить до зміни структури плівки і значно впливає на її властивості. 

1.4.1. Структурні особливості плівок халькогенідів металів підгрупи 

цинку. Для ідентифікації структури плівок і визначення розміру наночастинок 

використовують метод рентгенофазного аналізу. Експериментальні 

рентгенограми плівок CdS [243-251], товщиною від 6 до 70 нм, синтезовані 

різними методами, зняті в Cu Kα1,2 – випромінюванні, показують, що їхні 

структури не відповідають структурам грубокристалічних модифікацій – 

вюртциту і сфалериту. 

Практично всі дифрактограми наноструктурованих форм CdS мають схожі 

особливості: максимум інтенсивності знаходиться в діапазоні кутів 2θ ~ 26,5-27о, 

а на кутах ~ 44о і 52о розташовані два менш інтенсивних максимуми [250]. Інколи 

по обидві сторони від основного максимуму дифрактограми спостерігаються 

“плечі”, близькі до відбивань [100] і [101] структури вюртциту. Зі всіх можливих 
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інтерпритацій таких дифракційних картин, характерних для CdS, можна 

виділити: 

– плівка CdS текстурована. Присутня сильна орієнтація вздовж осі с, 

направленої нормально до поверхні підкладки. У такому випадку 

структура фази визначається як гексагональна [246, 247]. У випадку 

порошків структура або гексагональна [251], або кубічна [252, 253]; 

– наноструктурована плівка чи нанопорошок є сумішшю кристалітів або 

доменів кристалічної і гексагональної фаз. Дифракційна картина в такому 

випадку описується суперпозицією дифрактограм від двох фаз з 

врахуванням їхнього парціального складу [243, 244, 254]; 

– структура плівок CdS політипна [248, 249]. 

Основним недоліком перших двох інтерпритацій дифрактограм CdS є 

відсутність відбить як для структури вюртциту, наприклад [102] і [103], так і 

сфалериту, наприклад [200]. Автори, які пропонують ці інтерпретації, як 

правило, не пояснюють причини відсутності таких відбить на 

експериментальних дифрактограмах. У випадку першої інтерпритації необхідне 

обгрунтування певного вмісту кристалічних фаз В3 і В4. Як правило, щоб 

дифракційна картина була вдало описаною суперпозицією дифрактограм за 

будь-яких умов синтезу, вміст гексагональної фази має бути перважаючим 

(> 60 %). Не зважаючи на описані недоліки двох перших інтерпретацій 

структури CdS, вони є домінуючими. 

У третій інтерпретації, відповідно до уявлень про політипність, 

передбачається можливість багатоваріантного чергування послідовності шарів, 

подібно до політипів SiC. Проте політипність не властива грубокристалічному 

CdS, а у наноструктурованій формі не виникають нові послідовності чергування 

шарів, але зникає періодичність чергування. Тому поняття політипності не є 

адекватними для опису структури CdS. 

У роботах [255-258] показано, що специфіка дифракційних картин 

наноструктурованого CdS є наслідком розпорядкування послідовності шарів 
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укладки. В такому випадку ймовірність розташування шару в певній позиції стає 

невизначеною. 

Більшість літературних даних свідчить, що незалежно від способу синтезу 

існує кореляція між структурою і розміром тонких плівок. 

За аналізом дифрактограм [248, 249, 259], структуру плівок з 

нанорозмірними доменами можна ідентифікувати як випадкову найщільнішу 

упаковку. Збільшення розмірів доменів плівки до 60 нм [260] і більше [261, 262] 

структура доменів відповідає структурі вюртциту. 

Наноструктуровані форми CdS зберігають стабільність при значному 

підвищенні температури. Нагрівання зразків до температури 720 К призводить 

до структурного переходу внаслідок збільшення розмірів доменів [263]. На 

дифрактограмах [264] чіткий рефлекс вюртциту [200] від крупнокристалічного 

CdS перекривається з рефлексом основної складової плівки – нанорозмірними 

частинками невизначеної структури. При температурах синтезу чи нагріву 

більше 500 К структура CdS відповідає структурі вюртциту, яка, ймовірно, є 

рівноважнішою за таких умов.  

В залежності від практичної необхідності у різних роботах були отримані як 

полікристалічні [96, 265], так і епітаксіальні плівки ZnS [266-268]. У результаті 

досліджень було встановлено, що плівки ZnS зі структурою сфалериту, мають 

домінуючу текстуру росту [111] [269], в окремих випадках [220] [270], а зі 

структурою вюртциту – [100] [271]. 

Елементний склад плівок цинк сульфіду характеризувався значним 

відхиленням від стехіометрії у бік Цинку і, залежно від умов отримання, 

змінювався від 1,2 до 2,04 [113, 272, 273].  

Після відпалу плівок у вакуумі при температурах 473–773 К їх стехіометрія 

значно покращувалась, а відношення Zn/S становило 1,03-1,53 [272, 273]. Лише 

в деяких роботах [106, 274] були отримані конденсати зі складом більш-менш 

близьким до стехіометричного Zn/S = 0,98-1,08. Надлишок цинку спостерігався 

і у плівках ZnS отриманих методом піролізу Zn/S = 1,11-1,85 [47, 49, 98]. При 



103 

 

цьому у роботі [47] показано, що при підвищенні температури конденсації 

відбувається “покращення” стехіометрії таких шарів. 

При загальній тенденції до надлишку Цинку, у деяких дослідженнях [113, 

274] шари, отримані методом CBD, мали зміщення стехіометрії у бік сульфуру 

(Zn/S=0,8-0,98). Ще більш суттєвий надлишок сульфуру Zn/S = 0,71-0,81 

спостерігався авторами [275], де плівки ZnS були нанесені методом 

фотоосадження. 

Тонкі плівки цинк селеніду, отримані за різних умов, мають різну 

структуру. Наприклад, плівки нестехіометричного складу, синтезовані на 

кварцевій підкладці методом молекулярно-променевої епітаксії, мали кубічну 

структуру [276], а в роботі [277] плівки ZnSe, які містили 34,35 ат. % Zn і 

65,65 ат. % Se володіли аморфною структурою при менших товщинах товщинах, 

а при великих –ставали кристалічними. Величина забороненої зони для 

аморфних плівок була більшою, ніж для кристалічних плівок ZnSe (Eg=2,7 еВ). 

Плівки ZnSe товщиною 90-1250 нм, осаджені на скляну підкладку до відпалу, є 

оптично прозорими, мають кубічну структуру з переважаючим ростом кристалів 

в площині (111) [278]. 

За результатами досліджень відпалених після осадження плівок ZnSe, у 

них збільшується орієнтація кристалітів вздовж площин (111). При цьому 

ширина забороненої зони, розрахована за спектрами поглинання плівок ZnSe, 

знаходиться в межах 2,5…2,8 еВ. В роботі [279] плівки ZnSe мали кубічну 

модифікацію з переважною орієнтацією уздовж площини (111) незалежно 

відтовщини плівки ZnSe. Помічено, що зі збільшенням товщини плівки розмір 

кристаліта змінюється від 20 нм до 56 нм. Плівки ZnSe [277] за складом близькі 

до стехіометричного. Розмір частинок змінюється в залежності від 

температуриконденсації від 28 нм до 50 нм. Плівки ZnSe є полікристалічними 

кубічної модифікації і мають кристаліти, переважно орієнтовані в площині (111). 

Ентальпії утворення кристалічних граток α-CdSe і β-CdSe близькі між 

собою. Об’ємні кристали кристалізуються у гексагональній модифікації α- CdSe. 
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Саме вона є стабільною у часі, а спроби отримання кристалів β-CdSe до цього 

часу завершувались невдачами. 

Проведене дослідження тонких плівок CdSe, отриманих методом 

термічного випаровування у квазізамкненому об’ємі при різних температурах 

підкладки, показують присутність гексагональної фази. Необхідно відмітити, що 

виявлення кубічної фази у плівках CdSe ускладнене тим, що всі найінтенсивніші 

лінії сфалериту та вюртциту співпадають. Однак, у низькотемпературних 

конденсатах (t = 100-200 ℃) виявлено лінії кубічної фази. У 

високотемпературних конденсатах CdSe (t > 200 ℃) виявлено лише вюртцитну 

фазу [280]. Плівки CdSe, одержані взаємодією стеарату кадмію з трифенілфосфін 

селенідом в середовищі гептадекану за наявності поверхнево-активних речовин 

(трифенілфосфін оксиду), мають гексагональну і кубічну структури [281]. 

Рентгенограми плівок кадмій селеніду, одержаних електростатичним 

аерозольним осадженням [282] та методом твердофазних реакцій заміщення 

[283], також вказують на суміш гексагональної і кубічної структур. 

Плівки CdSe, одержані фізичним осадженням з парової фази методом 

електронно-променевого випаровування [284] та термічним випаровуванням 

[285], мають гексагональну структуру. Після відпалу в атмосфері іонів селену 

при перекристалізації структура плівок стає кубічною. Структурою сфалериту 

володіють плівки CdSe, одержані хімічним осадженням з ванн [286, 287]. 

Для синтезу α-HgS використали магнетронне (високочастотне) напилення 

[78], а для β-HgS – модифікований метод вакуумного осадження [75]. Якість та 

властивості плівок, отриманих цими методами залежить від вибраних робочих 

параметрів приладів та чистоти вихідного зразка. 

Автори роботи [237] відпалом Hg2+-дитіольних самоорганізованих 

мультишарів, отриманих методом SILAR, одержали плівки β-HgS (кубічна 

структура). Плівки, отримані з водних розчинів за температур більших 20 ℃ 

були полікристалічними [211, 227, 239], містили кубічну фазу [221, 225, 241], а 

синтезовані при температурах менше 10 ℃ – мали кубічну (тиманіт, СТ 

сфалериту) зі строгою текстурованістю в площині (111) [224]. 
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Таким чином, змінюючи умови та способи отримання тонких плівок 

халькогенідів металів підгрупи цинку, можна синтезувати напівпровідникові 

покриття необхідної кристалічності, а на їхній основі – нові матеріали та 

гетеропереходи з різними властивостями. 

1.4.2. Механізми утворення і росту плівкових покрить. Згідно 

літературними даними, процес утворення халькогенідів металів підгрупи Цинку 

може відбуватись за двома різними механізмами: іон-іонним [288, 289] або 

кластерним (гідроксидним) [290, 291]. 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 [292]. Іншими словами, утворення зародків може 

відбуватися шляхом гетерогенного зародження на підкладці, або гомогенного 

утворення в об’ємі розчину. Гомогенне осадження вкрай небажане через 

утворення порошкоподібних плівок малої щільності та великої кількості 

відходів. Його контролюють збільшенням температури синтезу і, відповідно, 

зниженням концентрації іонів металу та халькогену в розчині. 

На думку авторів праці [293] 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, у такому випадку каталізаторами можуть 

бути самі поверхні зародків в розчині. Чим більший розмір зародків, тим 

більшою стає їхня площа, і швидкість росту автокаталітично зростає. 
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Однорідність плівок також залежить від швидкості перемішування розчину 

протягом осадження, бо змінна швидкість є причиною росту нерівномірних 

острівців на поверхні плівки. Відзначено, що прозорість плівки зменшується зі 

збільшенням концентрації іонів кадмію до 0,8 М, далі вона починає зростати при 

подальшому збільшенні концентрації Cd2+. Збільшення і зменшення 

пропускання при безперервному збільшенні концентрації іонів кадмію пов'язано 

з переходом фази CdS від вюртциту до суміші цинкових структур. Відпал плівок 

збільшує оптичне пропускання, а край поглинання зміщується в сторону менших 

енергій [294]. 

Першу класифікацію методів хімічного осадження запропонували Чопра і 

Дас [295], які показали, що хімічне осадження з розчинів – сформований, 

перспективний і незалежний метод синтезу.  

Перші узагальнення результатів, отриманих різними авторами, які 

стосувалися процесів гомогенного і гетерогенного зародження частинок, 

механізмів і кінетики формування плівок бінарних і тернарних сульфідів, 

селенідів та телуридів методом хімічного осадження наведено в огляді [296]. У 

роботі [297] вперше конкретно для CdS і ZnS на основі доступних на той час 

даних обговорюється механізм осадження плівок і можливість використання 

термодинамічних констант для опису початкового складу реакційних сумішей. 

У роботах [295-298] авторами запропоновано використовувати принципи 

хімічної термодинаміки і кінетики для вибору складу реакційної суміші і опису 

механізмів реакцій, які протікають при хімічному осадженні з розчинів.  

Постійний науковий інтерес до хімічного осадження тонкоплівкових 

матеріалів став результатом появи цілого ряду нових оглядових робіт [299-305]. 

У них розглядається синтез тонких плівок на металічних, напівпровідникових та 

ізолюючих підкладках. Суттєвою перевагою методу ХО є порівняно невелика 

швидкість хімічної реакції, що забезпечує синтез добре закристалізованих 

частинок, які формують плівки заданої текстури. Проте, пояснення механізмів 

формування плівок у кожної групи дослідників своє.  
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У 2007 році опубліковано першу оглядову роботу [306] по застосуванню 

методу ХО для осадження напівпровідникових нанокристалічних плівок.  

Не дивлячись на експериментальну простоту, складним і на сьогодні не 

вирішеним, є завдання встановлення механізмів осадження твердої фази, що 

забезпечить можливість керування будовою і властивостями синтезованих 

матеріалів.  

1.4.3.Теорія хімічного осадження з водних розчинів. Як зазначалося 

раніше, процес синтезу плівок халькогенідів металів можна розділити на 4 етапи:  

1. утворення рівноважної гомогенної системи комплексоутворюючий агент – 

вода; 

2. утворення і дисоціація комплексної сполуки металу 
2 xn

xMeL −
, де Ln- – іони 

комплексоутворюючого реагента; 

3. гідроліз халькогенізатора 

2

2R-X OH X H O P− −+ → + + , 

де де X2– – іони халькогена (S2–, Se2–),  

R–X – халькогенізуючий реагент,  

P – продукти реакції; 

4. утворення твердої фази халькогеніду металу (MеX) 

2 2MeL X MeX xLxn n

x

− − −+ →  +  . 

Такий поділ є досить умовним, бо у процесі хімічного осадження разом із 

основною реакцією утворення сульфіду чи селеніду металу, у розчині з високою 

ймовірністю можливе протікання реакцій утворення малорозчинних основних 

солей, оксидів чи гідроксидів металів. Можливість протікання побічних реакцій 

пояснюється здатністю йонів металів гідролізувати у водному розчині. Для 

запобігання забрудненню основних речовин побічними продуктами, 

використовують різні комплексоутворюючі агенти з метою зменшення гідролізу 

і регулювання швидкості утворення йонів металу в зоні реакції. 
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Після додавання до реакційної суміші халькогенізатора і появи у розчині 

внаслідок гідролізу йонів X2– (етап 3), починається утворення твердої фази MеX. 

Концентрація катіонів Ме починає зменшуватися.  

Хімічне осадження з водних розчинів відбувається при постійній 

температурі (Т) і тиску (Р). За таких умов будь-яка необоротна зміна 

супроводжується зменшенням енергії Гіббса (ΔG) [307]. 

Для процесів, які протікають при постійній температурі і тиску енергія 

Гіббса є показником необоротності. Система у якій утворюється халькогенід 

металу перебуває у стані “часткової рівноваги” [308], коли у системі 

встановилася механічна та термічна рівновага, але рівновага ще не досягнута 

відносно розподілу речовини між компонентами, які можуть хімічно 

взаємодіяти, та відносно розподілу речовини між різними фазами системи і в 

загальному випадку відносно будь-яких змін, які можуть бути описані 

параметром координати реакції ξ.  

Якщо у сиситемі за час dt значення ξ змінилося на dξ і якщо хімічне 

перетворення – це єдиний необоротний процес в системі, то збільшення ентропії 

має визначатися лише величиною dξ. Тоді згідно з другим законом 

термодинаміки  

dQ = A dξ ≥ 0. 

Рівність відповідає стану рівноваги, а нерівність – самовільному перебігу 

реакції. Нерівність, сформульована де Донде [309], ввела у термодинаміку 

функцію стану А, яку називають хімічною спорідненістю реакції. Для реакції, 

яка протікає зліва направо (етап 4) за постійних температури і тиску [307]: 

2
, ,

2 2

K(T,Р)
A RT ln 0

( ) ( ) i
p T p T

i i

G
C C

 
= − =  ,      (1) 

де K(T, Р) – константа рівноваги процесу, Сі – довільна (наприклад, початкова) 

молярна концентрація компоненту і, γі – коефіцієнт активності компоненту і.  

 



109 

 

Вихідні молярні концентрації компонентів при хімічному осадженні 

дорівнюють 10–2 – 10–3 М. Оскільки всі розчини при значному розбавленні 

наближаються за властивостями до ідеальних, то γі → 1, тому при розрахунку 

хімічної спорідненості замість активностей можна використовувати 

концентрації.  

Самовільному процесу відповідає нерівність А > 0. Якщо прийняти 

очевидну гіпотезу, що реакція утворення халькогеніда (Х) двовалентного метала 

(Ме) описується рівнянням 

2 2–Ме Х МеХ+ + →  , 

то вираз (1) матиме вигляд: 

2 1 2 1

0 0

K(T,Р)
A RT ln 0

[Me ] [X ]+ − − −
=  ,      (2) 

де K(Т,Р) – константа рівноваги процесу отримання твердої фази МеХ. 

Оскільки добуток розчинності (ДР) – константа рівноваги процесу 

розчинення осаду МеХ, то константа рівноваги процесу утворення халькогеніду 

буде оберненою до неї: 

( )K Т,Р
1

ДР
=   

Запиcсавши вирази для добутку розчинності та іонного добутку (ІД) і 

підставивши їх у вираз (2) отримаємо рівняння хімічної спорідненості: 

2 2–ДР [ ] X ]M [e рівн рівн

+=  , 
2 2–

0 0IД  M ]e [X[ ]+=  , 
IД

A RTln
ДР

= . 

З отриманого рівняння видно, що самовільне утворення халькогеніду металу 

можливе, якщо пересичення (П) 

IД
1

ДР
 =  , 

де [Me2+]0, [X
2–]0, [Me2+]рівн, [X2–] рівн – початкові та рівноважні концентрації іонів 

Me2+ і X2–, відповідно. 
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З отриманих залежностей видно, що для можливості прогнозування 

процесу утворення халькогеніду металу необхідно встановити якісний склад 

реакційної суміші на етапах утворення і дисоціації комплексних сполук металу і 

гідролізу халькогенізатора, від яких буде залежати концентрація йонів металу і 

халькогену. Це завдання, просте на перший погляд, неможливо вирішити без 

знання точного механізму розкладу халькогенізатора, який залежить як від 

природи самого реагенту, так і від умов проведення реакції. Крім того, залежно 

від природи комплексоутворюючого реагента і умов протіккання синтезу 

можливе утворення перехідних реакційноздатних сполук різної структури, в 

результаті термічної деструкції яких буде буде утворюватися цільовий продукт.  

Сукупність усіх згаданих вище стадій, визначає механізм утворення 

твердої фази у розчині і на поверхні підкладок, хімічний склад, структуру та 

мікроструктуру синтезованого покриття. 

1.4.4. Халькогенізатори. Халькогенізатором може бути будь-яка 

речовина, здатна у водному розчині утворювати йони S2– або Se2–. Але не кожна 

така речовина може бути використана у синтезі тонких плівок. Необхідною 

умовою тонкоплівкового синтезу є мала швидкість утворення йонів халькогену 

в зоні реакції. Тому відразу коло можливих халькогенізаторів звужується до 

кількох речовин, які будуть описані нижче. 

На думку авторів роботи [295] розклад типових халькогенізаторів (тіо- та 

селенокарбаміду) відбувається внаслідок їхнього гідролізу. Експериментально 

були визначені значення констант рівноваг цих реакцій і запропоновано 

обгрунтування умов осадження сульфідів на основі термодинамічних 

розрахунків. Запропоновані обгрунтування стосувалися як систем у яких 

утворювалися стійкі комплекси металу з халькогенізатором з координацією 

через атом халькогену, так і систем, де такі комплекси не утворювалися. У 

монографіях [310, 311] показано, що термодинамічні розрахунки можливості 

отримання сульфідів чи селенідів металів використовуються багатьма 

експериментаторами для кількісного опису процесів, які передують утворенню 

твердої фази. 
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Найпорширенішенішим сульфідизатором є тіокарбамід CS(NH2)2  – діамід 

тіокарбонатної кислоти. Детально про її властивості описано у [312].  

Гідролізу тіокарбаміду у лужному середовищі присвячено значну кількість 

наукових публікацій. Їхній аналіз дозволяє стверджувати, що на сьогоднішній 

день не існує чітко доведеного механізму цієї реакції і , відповідно, набору 

проміжних і кінцевих продуктів. Частина дослідників вважає реакцію розкладу 

тіокарбаміду необоротною, внаслідок якої у розчині при рН>8 можуть 

утворюватися у значній кількості іони NH4
+ і CSN–, а також ціанамід. Якщо ж 

концентрація лугу перевищує 0,4 М – реакція розкладу тіокарбаміду протікає з 

виділенням сірководню.  

У великій частині наукових публікацій реакцію гідролітичного розкладу 

тіокарбаміду вважають оборотною, а основними продуктами – сірководень і 

ціанамід [293]: 

2 2 2 2SC(NH ) H S N C NH+  − . 

Ціанамід може реагувати з аміаком, який часто використовують при синтезі 

халькогенідів металів, з утворенням основи – гуанідіну [313]. 

В результаті аналізу наукових публікацій зауважується цікава тенденція. 

Дослідження, автори яких вважають розклад тіокарбаміду необоротним 

процесом, проводилися при високих (більше 75 оС) температурах і значеннях 

рН>10. Ті ж автори, які вважали реакцію розкладу оборотною – проводили 

дослідження при температурах 70 оС і менше. І темпреатура, і рН середовища 

визначають шлях перебігу реакцій гідролітичного розкладу тіокарбаміду.  

При збільшенні температури зміщується рівновага реакції у бік 

перетворення цінаміду у мочевину. Оскільки осадження сульфідів металів 

проводять у лужному середовищі при рН ~ 9…13, то на перебіг реакції буде 

впливати концентрація гідроксильних йонів. Характер цього впливу 

дослідниками пояснюється по-різному, але у всіх випадках гідроксильні іони 

розглядають як основу, а у системі протікає реакція  взаємодії тіоаміду і основи 

з утворенням води і ціанаміду чи карбаміду. Інший підхід був запропонований 
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авторами роботи [314], які провели квантово-хімічне моделювання гідролізу 

тіокарбаміду і отримані результати порівняли з кінетичними 

експериментальними даними. На основі проведених досліджень зроблено 

висновок, що гідроксильні іони можуть утворювати з тіоамідами проміжні 

комплекси, у яких зв’язок S–C послаблюється через перерозподіл електронних 

густин, що полегшує відщеплення атома сульфуру. Такий механізм реалізується 

у тих випадках, коли тіокарбамід утворює з іонами металу комплексні сполуки, 

де координація металів відбувається через атом сульфуру. 

Практичним підтвердженням такого висновку є відома залежність 

швидкості осадження сульфіду металу від  стійкості його комплексу з 

карбамідом (табл. 1.11). Наприклад, у ряду Купрум, Кадмій, Плюмбум швидкість 

осадження зменшується за інших однакових умов. 

Таблиця1.11 

Показники констант стійкості комплексних сполук іонів металів з 

тіосечовиною, показники ДР сульфідів і рН початку їхнього осадження 

Катіон Комплекс pkн рДРMeS рН 

Hg2+ Hg(TM)4
2+ 27,96 52,4 3,0 

Ag+ Ag(TM)3
+ 13,14 49,2 3,0 

Сu2+ Сu(ТМ)3
2+ 12,82 35,2 5,0 

Cd2+ Cd(TM)3
2+ 2,92 26,1 6,2 

Pb2+ Pb(TM)3
2+ 1,77 26,6 6,8 

Zn2+ Zn(TM)3
2+ 0,73 23,8 13,0 

 

Слабкі комплекси тіокарбаміду з йонами Цинку сприяють поляризації і 

послабленню зв’язку C=S, тоді як у стійких комплексах цей звя’зок може бути 

сильно поляризованим. 

Тобто, взаємодія металів з халькогенізатором у розчині починається з 

утворення між ним і тіокарбамідом комплексних сполук. Тому, при 

гідрохімічному синтезі, на формування сульфідів металів буде впливати стадія 

руйнування таких комплексів.  
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Вважають, що такий механізм утворення сульфідів характерний для 

металів, які можуть комплексувати з тіокарбамідом [315]. 

Координація тіокарбаміду та її похідних з атомами металу завжди 

відбувається через атом Сульфуру незалежно від того, є атом тіокарбаміду 

кінцевим чи містковим лігандом. 

Природа тіокарбамідних комплексів має значний вплив на механізм 

утворення сульфідів металів. При цьому необхідно враховувати природу самого 

металу, можливі реакції утворення комплексів та їхню будову, стеричні та 

концентраційні фактори.  

Показана квантово-хімічними розрахунками можливість взаємодії 

гідроксильних іонів з тіокарбамідом, дає можливість розглядати процес його 

гідролітичного розкладу як нуклеофільне приєднання ОН– до тіокарбонільного 

атому вуглецю, внаслідок якого послаблюється зв’язок C=S і полегшуєтья 

відщеплення сульфуру. А приєднання до тіокарбаміду ще одного ОН– йону з 

подальшим відщепленням води веде до утворення карбаміду. 

Механізм першої стадії реакції розкладу тіокарбаміду у лужному 

середовищі може бути представлений так:  

– атака ОН–-іону атому карбону тіокарбаміду (як вільного у розчині, 

так і комплексованого), внаслідок чого порушується π-система 

центрального фрагмента тіокарбаміду і утворюється sp3-гібридизований 

атом карбону тетраедричної координації: 

. 

− Такий стан є дуже нестійким і після розривання зв’язку C – S відбувається 

відщеплення сульфіду металу: 
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. 

Термодинамічні розрахунки показують, що на цій стадії найімовірнішим є 

утворення карбаміду. Проте експериментальні дослідження вказують на 

формування ціанаміду, а при температурах більше 90 оС спостерігається 

паралельне утворення ціанаміду і карбаміду [293]. Ціанамід може вступати у 

реакцію димеризації, а карбамід – у таутомерну рівновагу з ціанат-іонами. При 

цьому зауважуть, що карбамід є продуктом перетворення ціанаміду.  

Ймовірно, для утворення карбаміду із тіокарбаміду проміжний 

реакційноздатний комплекс має пройти через тетраедричний стан, у якому біля 

атому карбону перебуває одразу дві гідроксильні групи і дві аміногрупи. Такий 

комплекс є надзвичайно нестійкім, а тому дуже швидко руйнується і карбамід не 

встигає утворюватися. Тому термодинамічно вигіднішим є утворення карбаміду, 

а кінетично вигіднішим – ціанаміду. Перетворення в системі можна зобразити 

схемою, наведеною на  рис. 1.12 [293]. 

Аналіз складу і структури тіосечовинних комплексів показує, що перша 

координаційна сфера цих комплексів вже містить структурні компоненти 

сульфіду. У тіокарбамідних комплексах солей кадмію S=C(NH2)2 координується 

до атомів кадмію через атом сульфуру, а іони Кадмію знаходяться в 

тетраедричній або перехресній тетраедричній координації. Таким чином, перша 

координаційна сфера атома Cd в комплексі може розглядатись як прекурсор для 

найближчого суміжного атома Cd в середовищі сульфідної структури.  

Перша координаційна сфера комплексу Кадмію може містити, поряд з 

тіокарбамідом, аніони Cl-, Br-, I-, CH3COO-, а також, за певних умов, атом Cd 

координується атомами сульфуру тіокарбаміду, галогенами і киснем. 

Присутність галогенів і кисню дозволяє легувати плівки кадмій сульфіду. Можна 

контролювати стехіометрію CdS1-x, змінюючи кількість молекул тіокарбаміду. 
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Рис. 1.12. Можливі шляхи перетворення тіокарбаміду у лужному середовищі. 

 

Цікаво відзначити, що ширина забороненої зони змінюється в 

систематичному порядку в усіх плівках CdS, отриманих з галогенідних 

комплексів і є незвичайно великою в плівках, отриманих з [Cd(thio)4]SO4. Ці 

результати можна пояснити з урахуванням впливу домішок і мікроструктури 

плівок. За даними рентгеноструктурного аналізу, плівки, отримані з 

галогенідних комплексів мають структуру вюртциту, тоді як плівки, отримані з 

[Cd(thio)4]SO4 – сфалериту. У структурі сфалериту, пари взаємопроникних 

тетраедрів, розташовані у перехресній конформації, тоді як в структурі 

вюртциту, ці тетраедри знаходяться в закритій конформації. Плівки CdS, 

отримані з [Cd(thio)2I2], заслуговують особливої уваги, бо складаються з обох фаз 

СТ вюртциту і сфалериту [62]. 
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Окрім тіокарбаміду як сульфідизатори у лужному середовищі 

використовують N, Nʹ-диметилтіосечовину і N-аліліосечовину (All) [317]: 

2 2

2 2 2 2

Me NHC(S)NH Me H O Me NHC(O)NH Me H S,

NHC(S)NH H O NHC(O)NH H S.All All

⎯⎯→− − + − − +⎯⎯

⎯⎯→− + − +⎯⎯
  

Тіоацетамід (амід ацетатної кислоти CH3C(S)NH2) – у водних розчинах 

гідролізує незначно, а у кислих чи лужних – швидко. Механізм гідролізу різними 

групами дослідників описується по-різному [318]. 

Для синтезу селенідів металів використовують як халькогенізатори 

селенокарбамід [175, 176, 181, 184] або натрій селеносульфат [171-173, 177-179, 

185-197, 226, 227]. Селенокарбамід, (NH2)2C=Se, у водному розчині утворює 

стійкі комплекси з Zn(II), Cd(II), Hg(II) [319]. Його властивості і реакційна 

здатність такі самі як і у тіокарбаміду.  

Селеносульфатний спосіб, що складається з гідрохімічного осадження 

селенідів з розчинів селеносульфату натрію, має ряд переваг: простота синтезу 

селеносульфату, синтез без застосування токсичних речовин (Н2Se); 

селеносульфат є стійкішим у водних розчинах, ніж селенокарбамід; якість 

дзеркальних плівок не поступається аналогічним плівкам, які одержані іншими 

методами; і, накінець, селеносульфат на порядок дешевший реактив.  

Тривалість реакцій синтезу селенідів металів підгрупи Цинку є значно 

більшою, ніж при синтезі сульфідів. Крім того, осаджені з розчину селеніди 

містили разом  з основними речовинами і сірку. Такі результати пояснюються 

тим, що селеносульфат стійкий лише у сильно лужному середовищі або в 

присутності надлишку натрій сульфіту.  

Як правило, у всіх роботах синтез описується як контрольована хімічна 

реакція, яка протікає з малою швидкістю. Швидкість реакції контролюється 

температурою та рН розчину. Для ефективнішого контролю швидкості реакції 

до робочих розчинів вводять комплексоутворюючі реагенти. Частиною 

дослідників висувається припущення, що напівпровідникові плівки селенідів 

металів формуються внаслідок утворення активних центрів і їхнього росту. 



117 

 

Швидкість росту є максимальною на початкових стадіях і зменшується 

практично до нуля наприкінці реакції. Було відмічено, що початкова швидкість 

росту зменшується при розведенні розчинів і зменшенню температури.  

Беззаперечних доказів реалізації процесу за жодним із наведених вище 

механізмів немає. У наукових роботах відмічено той факт, що при мінімальному 

ступені іонізації тіокарбаміду відмічено аномально велику швидкість 

перетворення солей металів у сульфід. Також виявлено зв’язок між стійкістю 

халькогенідних комплексів металів зі здатністю їхнього перетворення у сульфід 

та впливу аніонної компоненти реакційної суміші на кінетику утворення 

сульфідів чи селенідів. Тобто механізми, в основі яких лежить утворення у 

розчині йонів S2– і Se2– лише внаслідок гідролізу у лужному розчині 

халькогенізатора, не можна вважати достовірними. Ймовірно, гідроліз на 

початкових стадіях синтезу, утворення проміжних комплексів металу і 

халькогенізатора чи утворення гідроксокомплексів – це не окремі і незалежні 

механізми, а складові одного загального процесу. Теорія утворення проміжного 

реакційноздатного комплексу може ефективно доповнити механізм 

гіролітичного розпаду халькогенізатора.  

1.4.5. Процеси комплексоутворення під час синтезу з водних розчинів 

плівок халькогенідів металів.  Серед органічних лігандів, які здаткі 

координувати з іонами металів підгрупи Цинку, у роботах по гідрохімічному 

синтезу тонких плівок використовують амоній гідроксид, гідразин гідрат, ЕДТА, 

цитратну та тартратну кислоти та їхні солі. Завдяки нетоксичності, добрій 

розчинності і доступності цитратна кислота та її похідні займають особливе 

місце серед комплексоутворювачів.  

У роботах [320, 321] проведено дослідження можливих структур 

реакційно-здатних комплексів Цинку і Кадмію з тринатрій цитратом. Zn і Cd не 

мають великого окиснювально-відновного кофактора. Вони мають гнучку 

координаційну сферу і в кінцевих сполуках виступають 

комплексоутворювачами, координуючи довкола себе ліганди.  
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Для моделювання та оптимізації можливих структур для комплексів метал-

цитрат, використовувалася програма GAUSSIAN 09W. Спочатку були оцінені 

молекулярні структури вільного цитрату і комплексів Zn:Cit з використанням 

напівемпіричного методу PM6 [322], який параметризований для більшості 

перехідних металів. Беручи до уваги структури, ідентифіковані за допомогою 

іонізаційної мас-спектроскопії, були зроблені перегрупування комплексів 

запропонованих спочатку. Всі розрахунки проводилися для вільних молекул у 

вакуумі, а також у розчині, використовуючи неявним чином воду як розчинник. 

Наявність карбоксильних груп зумовлює можливість існування великої 

кількості конформацій між цитратною кислотою і відповідним металом. Хоча 

кілька конформерів можливі, структури цитрату (Cit3–) вважаються повністю 

депротонованими, і карбоксильні групи завжди координуються через атом 

металу. У результаті розрахунків було встановлено 3 найстійкіші форми 

комплексів Цинку і Кадмію з цитратом у вакуумі (рис. 1.13).  

Для отриманих моделей були розраховані термодинамічні параметри. 

Методом електророзпилювальної іонізаційної мас-спектрометрії (ESI-MS) 

експериментально встановлена структура сполук, які утворюються в робочому 

розчині, визначено їхні термодинамічні характеристики з метою виявлення та 

ідентифікації сполук, запропонованих на основі теоретичних розрахунків. Далі 

проведено розрахунки напівемпіричним методом DFT (Density Functional 

Theory) термодинамічних параметрів встановлених методом ESI-MS комплексів 

і порівняно їх між собою.  

Отримані експериментальні дані показали кращу сходимість з результатами 

квантово-хімічного моделювання, ніж при використанні для розрахунку 

термодинамічних параметрів методу DFT, тобто довели можливість 

використання напівемпіричних методів квантово-хімічного моделювання для 

встановлення можливих шляхів перебігу реакцій в процесах гідрохімічного 

синтезу тонких плівок халькогенідів металів підгрупи Цинку.  
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б) 

 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

Рис. 1.13 Найстійкіші форми комплексів Цинку і Кадмію у вакуумі 

а) - [Zn(Cit)]–, б) - [Zn(Cit)2]
4–, в) -[Zn(Cit)3]

7–, 

г) - [Cd(Cit)]–, д) - [Cd2Cit)2]
4–, e) -[Сd(Cit)3]

7–. 

 

Найстабільнішими у водному розчині виявилися комплексні форми 

[Zn(HCit)(H2Cit)]– і [Cd(HCit)(H2Cit)]–, які були отримані при співвідношенні (Zn, 

Cd):Cit = 2 :1 (рис. 1.14). 
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а)       б) 

Рис. 1.14. Будова комплексів а) - [Zn(HCit) (H2Cit)]– і б) - [Cd(HCit) (H2Cit)]–, 

отриманих при співвідношенні (Zn, Cd):Cit = 2 :1. 

 

Описані іонний та колоїдний механізми утворення твердої фази 

передбачають гомогенне зародження частинок і не розглядають впливу природи 

підкладок, на які ведуть осадження тонких плівок. Морфологія підкладок може 

змінюватися в процесі синтезу, коли їхня поверхня адсорбуватиме малорозчинні 

продукти реакцій чи коли зформований перший шар плівки сульфіду чи селеніду 

стане підкладкою.  

Очевидно, процеси синтезу плівок протягом всього циклу осадження не 

можна однозначно описати будь-яким одним механізмом. Кожен із перелічених 

має місце в окремому випадку набору вихідних реагентів і часовому проміжку 

синтезу. Якщо розглядати процес синтезу плівки протягом всього циклу 

осадження, то необхідно зауважити, що тут має місце змішаний, складніший 

процес, у якому сульфід чи селенід металу утворюється не лише внаслідок 

реакції вільних йонів S2- чи Se2–.  

У роботі [323], присвяченій дослідженню кінетики осадження в умовах 

самовільного утворення твердої фази, показано, що формування сульфідів 

металів є гетерогенним автокаталітичним процесом.  

Змішаний механізм передбачає можливу адсорбцію халькогенізатора, 

наприклад, тіокарбаміду, на поверхні твердих частинок Cd(OH)2 чи складних 

проміжних утворень типу [Cd(OH)2(NH3)2] [324], утворюючи тим самим 
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поверхневі метастабільні комплексні сполуки, які далі розпадаються з утвореням 

сульфіду металу [325]. На основі експериментальних даних гідроксидна схема 

синтезу плівок CdS наведена таким чином: 
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   Схема 2 

де ads - сполуки, які адсорбовані на підкладці; С* - проміжні сполуки; site - 

поверхня скляної чи кремнієвої підкладки на якій утворюється плівка CdS. 

Схема 2, яка демонструє змішаний механізм утворення плівок, має два 

невизначених параметри: Cd(OH)2,ads i C*. У випадку використання кремнієвої чи 

скляної підкладки, внаслідок поступової адсорбції оксигенвмісною поверхнею 

шарів Cd(OH)2, поверхня підкладки вкривається Cd(OH)2/SiO2. У разі 

проведення осадження на скляні підкладки у водних лужних розчинах внаслідок 

прямої взаємодії силіцій оксиду і солі кадмію утворюється кадмій силікат 

Cd(SiO2)n [326], тому логічно у попередній схемі фазу Cd(OH)2 записати як 

Cd(OH)2/Cd(SiO2)n/SiO2. Далі внаслідок сульфідизації поверхні утвореного 

кадмійвмісного шару утворюється проміжний шар типу 

CdS/Cd(OH)2/Cd(SiO2)n/SiO2 [327-329]. Завдяки адгезії нижніх шарів Cd(OH)2 до 

оксигенвмісної плівки підкладки і частковій сульфідизації її верхніх шарів 

забезпечується ріст і міцне з’єднання CdS з підкладкою. Наступна сульфідизація 

такого шару і повне перетворення гідроксиду у сульфід ведуть до руйнування 

сил адгезії, тому плівка CdS легко знімається з підкладки. Це твердження не 

витримує критики для синтезу тонких плівок, адгезія яких є значною і плівки не 

руйнуються навіть при значних механічних навантаженнях. В той же час, 

відшарування верхніх шарів плівок має місце, і пояснити його можна кількома 
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способами. По-перше, таке можливо коли перетримати підкладку у ванні і 

поверхня вкривається агломератами частинок, а по-друге, коли осадження 

ведуть з великою швидкістю. 

Осадження тонких плівок із водних лужних розчинів на неактивовану 

поверхню кремнієвих чи скляних підкладок, утворення кадмій гідроксиду є 

необхідним проміжним шаром [297, 328], який може негативно впливати на 

властивості напівпровідникових плівок з одного боку, але значно збільшувати 

адгезію з іншого. Схема змішаного механізму утворення плівки: 
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1.5. Композиційні матеріали на основі плівок сульфідів і селенідів 

металів підгрупи Цинку та перспективи їхнього практичного використання 

Комбінуючи сульфідні або селенідні тонкі плівки між собою чи з іншими 

сполуками можна отримати матеріали, властивості яких будуть відрізнятися від 

властивостей вихідних моноплівок.  

1.5.1. Структури на основі ZnS. В роботах [330-334] 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 як композитного фотокаталізатора [331]. 

Дослідження фазового складу ZnS/CdS [332, 333] вказують, що в структурі, 

окрім наявності двох фаз сульфідів цинку та кадмію, існують фази твердого 

розчину CdxZn1-xS на границі контакту шарів ZnS/CdS. 
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Структура ZnS/CdS, осаджена на поверхню нанопористого TiO2 має значно 

кращі світлозбираючі властивості у видимій області спектра [334], що робить 

можливим її потенційне застосування при виготовленні фотоелементів та 

використання для оптичних-електронних пристроїв. 

Композитна структура ZnS/ZnO відома завдяки своїм фотокаталітичним 

властивостям. Вона може використовуватись для фотохімічних реакцій 

добування водню з води [335] чи фоторозкладу різних органічних матеріалів 

[336, 337]. Ще одна особливість ZnS/ZnO – це різноманітність її морфологічних 

особливостей. Поверхня композиту може бути у вигляді нанодротів, 

наностержнів, нанострічок, наноголок, наносфер [338] та ін. Структура зручна 

тим, що співвідношення ZnS до ZnO можна регулювати термічною обробкою 

[339], це дозволить оптимізувати властивості структури при її застосуванні. 

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

оптичні та фотолюмінесцентні властивості [340-342]. В роботі [343] 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 [342]. 

Відомості про отримання та дослідження комбінації ZnS/Si містяться в 

роботах [344-346]. 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 [346] показали, що регулюючи її (пористість), а також умови 
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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).  

1.5.2. Структури на основі ZnSe. Відомості про структури на основі ZnSe 

в літературних джерелах зустрічаються рідше ніж ZnS, бо отримати цинк селенід 

є дорожче та енергозатратніше ніж цинк сульфід (про що вказано у п. 1.2.3) або 

технологія їхнього виробництва не розкривається. 

В роботах [347, 348] 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 робіт вказують на можливість використання наноструктур 

ZnSe/Ag2S і ZnSe/Ag2Se для оптимізації технологічних характеристик 

напівпровідникових пристроїв. 

Композитна структура ZnSe/CdS має застосування у оптичних детекторах 

та фотоелектродах [349-351]. 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 [350]. В роботі [351] спостерігали 
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фотокаталітичну активність структури з комбінації шарів CdS, ZnSe та TiO2 при 

освітленні ртутною лампою (потужністю 500 Вт) з довжиною хвилі збудження 

365 нм. 

1.5.3. Фоточутливі структури на основі плівок CdS. Використання 

плівок кадмій сульфіду для створення фотоперетворювачів на основі 

гетеропереходів (ГП) пояснюється їхньою високою чутливістю, простотою 

конструкції, практично необмеженим терміном служби і малими габаритами. 

Пряма заборонена зона напівпровідників з високими коефіцієнтами поглинання 

є придатною для використання у сонячних елементах [17-27]. Вивчення 

властивостей гетеропереходів та їхнє використання в найрізноманітніших 

технологічних застосуваннях стало одним з головних завдань сучасних 

досліджень. Відомі різні ГП, зокрема, Cu2S/CdS(Se), CdS/As2Se3 [352], CdTe/CdS, 

CdTe/CdSе [230], Cu(In,Ga)Se2/CdS [353], CdS/PbS [354, 355]. 

Розглянемо деякі приклади фотоперетворювачів, на основі різних 

гетеропереходів з використанням тонких плівок CdS і CdSe. 

Сонячні елементи з ГП Cu2S/CdS. У структурі Cu2S/CdS спостерігається 

ряд ефектів і явищ, характерних для неідеальних ГП, які викликані 

невідповідністю періодів кристалічних граток і енергій спорідненості до 

електрона вказаних матеріалів, наявністю глибоких локальних рівнів, а також 

існуванням залишкової напруженості електростатичного поля в переході від 

напруги зміщення і довжини хвилі падаючого світла. Ефективність ГП CuxS/CdS 

зросла до 10 % і проводилась підготовка для серійного виготовлення дослідних 

зразків, але після декількох років досліджень зрозуміли, що такі сонячні 

елементи деградують через дифузію міді з плівки CuxS у плівку CdS. 

На сьогоднішній день ефективність перетворення сонячного світла в 

електричну енергію для лабораторних тонкоплівкових сонячних елементів на 

основі Cu(In,Ga)Se2/CdS становить 21,7 % [23]. Надзвичайно висока здатність до 

поглинання сонячного випромінювання у диселеніду міді і індію (CuInSe2) – 

99 % світла поглинається в першому мікроні цього матеріалу (ширина 

забороненої зони – 1,0 еВ) [356].  
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Найпоширенішим матеріалом для виготовлення вікна сонячної батареї на 

основі CuInSe2 є CdS. Іноді для поліпшення прозорості вікна до кадмій сульфіду 

додають цинк. Домішки галію в шарі CuInSe2 збільшують ширину забороненої 

зони, що призводить до зростання напруги холостого ходу і підвищення 

ефективності пристрою. Один з основних способів отримання CuInSe2 – 

електрохімічне осадження з розчинів CuSO4, In2О3 і SeO2 в деіонізованій воді при 

співвідношенні компонентів Cu:In:Se як 1:5:3 і pH = 1,2-2,0. 

Досліджено вплив відпалу тонких плівок CdS/CIGS на продуктивність 

сонячних елементів. Відпал проводили при різних умовах: 1) умови осадження 

тонких плівок; 2) відпал при 100 ℃ на гарячій плиті протягом 10 хв; 3) відпал 

при 200 ℃ на гарячій плиті протягом 1 хв. Ефективність перетворення CIGS 

сонячних елементів становили 15,87, 16,19 і 16,47 %, відповідно. Підвищення 

ефективності пов'язано зі збільшенням струму короткого замикання, густина 

якого пропорційна інтенсивності випромінюваного світла. Таким чином, 

збільшення оптичного пропускання та зниження рекомбінаційних центрів після 

відпалу приводить до поліпшення продуктивності тонкоплівкових сонячних 

елементів CIGS [357]. 

Застосування плівок р-CdTe є одним з найважливіших напрямків розвитку 

CdS/CdTe елементів [358-360]. CdTe використовують для виконання подвійної 

функції: поглинання сонячних фотонів та генерації фотоносіїв. Основними 

вимогами до кадмій телуриду є: однорідність плівки CdTe товщиною ~ 2 мкм з 

високим коефіцієнтом поглинання; низька густина дефектів; морфологічна 

рівномірність на великій площі з великими зернами (> 0,5 мкм); дифузія 

неосновних носіїв р-типу з питомим опором <103 Ом·см з довжиною > 0,2 мкм; 

наявність виразної поверхні розділу фаз; наявність вільних дірок і пустот з 

кристалографічною орієнтацією (111). 

Основні вимоги до тонких плівок CdS: товщина (< 100 нм); високий 

ступінь однорідності, плівки n-типу з питомим опором < 50 Ом·см без дефектів, 

коефіцієнт відносної оптичної передачі > 90 % при довжині хвилі < 500 нм [361]. 
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Для приладів, в яких застосовують ГП CdS/CIGSe, плівки CdS 

використовуються як “вікно”. Оптимальну ефективність сонячних елементів 

отримують за умови використання тонких полікристалічних плівок 

халькогенідних напівпровідних матеріалів. Такі плівки відпалюють на повітрі 

протягом 20-30 хв при 150-275 ℃ для ГП CdS/CISe і при 350-420 ℃ для ГП 

CdS/CdTe, що може збільшити напругу холостого ходу елементів на кілька 

сотень мВ [362]. 

На основі гетеропереходу ZnO/CdS/CuInSe2 створено фотоелементи на 

монокристалічних підкладках з ефективністю перетворення більше 10 %. 

Аналогічну ефективність показують сонячні елементи на основі ГП 

CdS/Cu(Ga,In)Se2 [363]. 

Досліджено наноструктурний гетероперехід, який складається з 

халькопіриту р-типу CuInSe2 NCs і плівки CdS n-типу QDs, нанесені на матрицю 

ZnO NW. В цьому гетеропереході матриця NW служить швидким каналом 

переносу заряду і збільшує площу контакту гетеропереходу, що приводить до 

кращих діодних характеристик і вищої ефективності фотоелектричних приладів 

близько 15 % [364]. 

1.5.4. Фоточутливі структури на основі плівок CdSе. Тонкі плівки CdSe 

є складовою гетеропереходу p-ZnTe–n-CdSe, границя розділу якого близька до 

ідеальної. Такі гетеропереходи можуть бути використані у інтегральних 

детекторах іонізуючих випромінювань [365]. 

Для виготовлення прозорих об'ємних флуоресцентних нанокомпозитів 

синтезовано похідні полі(2-метокси-5-(20-етілгексилокси)-п-фенілен вінілену), 

функціональні ліганди 5-(2-метакрилетилоксиметил)-8-хінолінолу та структуру 

CdSe/ZnS, які інтегрували в полімерну матрицю. В отриманій матриці плівки 

кадмій селеніду надають синтезованим нанокомпозитам задовільної прозорості 

та стабільних флуоресцентних властивостей. Такі нанокомпозити можна 

використовувати для виготовлення багатофункціональних пристроїв зі 

спеціальними оптичними та електричними властивостями [366]. 
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Гетероструктури ZnO/CdSe використовують як фотокаталізатори, які 

можуть розширити спектр поглинання світла, підвищити перенос зарядів [367]. 

Структура CdSe/ZnO дає можливість отримувати фотострум 2,55 мА/см2 і 

показує ефективність фотоперетворення 1,78 % при освітленні 100 мВт/см2. Ця 

властивість дозволяє використовувати гетероперехід CdSe/ZnO в електрохімії 

для виявлення газів [368]. Гетероструктури CdSe/CdTe використовують як 

активні будівельні блоки у фотовольтаїці [369]. 

Кадмій селенід у структурі CdSe/TiO2 значно розширює фотовідклик TiO2 

у видиму область і покращує її фотоактивність та світлостійкість. Невелика 

кількість CdSe забезпечує велику швидкість переносу заряду у структурі 

CdSe/TiO2, тоді як більша кількість призводить до зростання поглинання у 

видимій області, але не переносить електрони так само ефективно, як і при 

менших кількостях CdSe. Композиційні матеріали, на основі структур CdSe/TiO2, 

використовують у фотовольтаїчних елементах [370]. 

Синтезовано гетероперехід, який складається з полі(3-гексилтіофену), як 

донора, і CdSe/ZnS, як акцептора. Оптичні дослідження структури показують, що 

коефіцієнт поглинання збільшується і розширюється спектр поглинання, 

покращуються фотолюмінесцентні властивості і зростає швидкість переносу 

електронів. Ефективність перетворення збільшується до 5,1 % при опроміненні 

8,19 мВт/см2, а коефіцієнт заповнення для цього СЕ складає 0,45 [371]. 

Структуру ITO/CdSe/PbSe/Al модифікували прошарком LiF або Al2O3 з 

метою запобігання низького опору переносу заряду. Оптичні дослідження 

показали, що плівки кадмій селеніду надають структурі кращої провідності та 

збільшують швидкість транспорту фотонапруги електронів [372]. 

Досліджено чутливість ГС р(Pb1-xSnxSe)-n(CdSe) в дальній ІЧ-області 

спектру, яка полягає в інжекції неосновних носіїв заряду з вузькозонного 

напівпровідника, що поглинає ІЧ-випромінювання, в широкозонний 

напівпровідник за участю механізму струму, обмеженого просторовим зарядом. 

Отримані результати використано при виготовленні плівкових двошарових 
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фотогетерорезисторів на основі p-n-переходу р-(Pb1-xSnxSe)-n-(CdSe) і плівко-

вого матричного фотоприймача з пороговою чутливістю 10-6...10-7Вт/Гц1/2 [373]. 

1.5.5. Структури на основі плівок HgS. У роботі [374] синтезовано і 

досліджено структуру гетероструктуру HgSe/CdSe. Встановлено, що збільшення 

справжнього максимуму зони Бріллюена до 0,58±0,5 еВ і порівняння отриманих 

значень з даними для гетероструктур HgТe/CdТe вказують на більшу 

перспективність використання гетеропереходів на основі селенідів. 

Синтезовані тонкоплівкові гетероструктури HgS/CdS [203] завдяки меншій 

ширині забороненої зони на противагу чистому кадмій сульфіду мають 

перспективу при створенні каскадних сонячних батарей. Крім того, такі 

гетероструктури володіють фотолюмінісценцією і збуджуються збуджуються з 

використанням поляризованого випромінювання з λ = 457,9 нм. 

Шляхом легування плівок меркурій сульфіду Ві автори праці [204] 

синтезували тонкі напівпровідникові композитні плівки HgS–Bi2S3, у яких 

залежно від вмісту Ві спостерігалася лінійна зміна ширини забороненої зони.  

У роботі [375] отримано гетероструктуру ITO/Hg3In2Te6 і досліджено її 

фотоелектричні властивості. Встановлено, що отриманий матеріал придатний 

для використання детекторів ІЧ випромінювання. 

Для виготовлення наноструктурованих тонкоплівкових сонячних батарей 

авторами роботи [376] виготовлено і досліджено комбіновану гетероструктуру 

CdS/Hg(1−x)CdxTe, яка складається з тонкої плівки кадмій сульфіду і нанострижнів 

Hg(1−x)CdxTe. Така структура на відміну від класичної CdS/CdTe може працювати 

при вибраному значенні ширини забороненої зони, величина якої залежить від 

вмісту Меркурію і висоти нанострижнів.  

Як зазначалося раніше, використання плівок HgS і HgSe є досить 

обмежене, проте матеріали на основі цих плівок, леговані іншими елементами, 

мають унікальні властивості. Тверді розчини CdCr2Se4, CdCr2S4, HgCr2Se4 [207, 

215] володіють такими властивостями, як великий магнітний опір, мають 

фотоферомагнітні ефекти, червоне зміщення краю оптичного поглинання, 

сильний Фарадеївський ефект.  
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Автори праці [201] отримували плівки CdxHg1-xS. Різке збільшення струму 

короткого замикання спостерігається зі збільшенням вмісту HgS в плівках. 

Легування таких плівок Індієм [202] дає можливість отримувати як кристалічні 

так і аморфні матеріали, які мають провідність n-типу і можуть бути використані 

у сонячній енергетиці для створення тонкоплівкових фотоелементів. 

У роботі [214] було виготовлено плівки HgS, леговані квантовими точками 

HgxCd1−xS. Такого ефекту вдалося досягнути, бо застосовували об’єднаний золь-

гель та колоїдний метод синтезу. Отримані матеріали, завдяки нелінійним 

оптичним властивостям в ближній інфрачервоній області спектру, можуть бути 

використані для створення надшвидких оптичних перемикачів. 

Автори роботи [209] займались одностадійним синтезом 

напівпровідникових структур Hg(тв.)/β-HgS. Це покриття у воді стабільне 

протягом року. На основі таких метал-напівпровідникових гетероструктур 

створюють надсучасніші електричні пристрої. Наприклад, одномірні (1D) 

напівпровідникові нанострижні вважають найперспективнішим матеріалом для 

створення транзисторів нового покоління.  

 

Висновки до розділу 1 

1. В розділі розглянуто сучасний стан досліджень плівкових 

напівпровідникових матеріалів на основі халькогенідів металів підгрупи Цинку 

і обґрунтована необхідність проведення дослідження. Показано, що створення 

нових і модифікація вже існуючих напівпровідникових матеріалів є актуальною 

науковою проблемою. Тонкі плівки і структури на їхній основі завдяки своїм 

напівпровідниковим властивостям використовуються у виробництві 

високоефективних фотоелементів сонячних батарей, фоторезистів, детекторів 

рентгенівського випромінювання, люмінофорів, а тонкоплівкові технології 

їхнього гідрохімічного синтезу є одними з найперспективніших.  

2. Незважаючи на значний інтерес і велику кількість експериментальних 

даних, для виготовлення плівок халькогенідів металів підгрупи Цинку 

використовують рецептурно-експериментальний підхід. Для пояснення 
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можливих шляхів перебігу реакцій використовують багато теорій, кожна з яких 

може пояснювати лише певний етап реакції синтезу плівок. Механізми процесу 

осадження плівок часто є ненаведеними або схематичними, без проведених 

жодних обрахунків та досліджень для їхнього підтвердження. Умови синтезу 

плівок є фіксованими або дослідженими незначно.  

3. Ведеться пошук заміни токсичних складових реакційних сумішей, 

безкадмієвих матеріалів, твердих розчинів, які мають інші, а часом кращі 

властивості, порівняно з моноплівками. 

4. Дані квантово-хімічних розрахунків можливих шляхів перебігу реакцій 

синтезу тонких плівок халькогенідів металів підгрупи Цинку, які грунтуються на 

положеннях теорії перехідних реакційно-здатних комплексів, і можуть дати нову 

інформацію про хімізм процесу синтезу на різних його стадіях, скоротити часові 

і матеріальні затрати на проведення експериментів, практично відсутні. 

Перспективним шляхом вирішення цієї задачі є використання напівемпіричного 

методу сходження реакційної системи до мінімуму енергії при квантово-

хімічному моделюванні за допомогою програми MOPAC.  

5. Відсутні дослідження впливу природи комплексоутворюючого реагента 

і халькогенізатора на властивості тонких плівок, хоча такий підхід дозволить 

проводити обґрунтований вибір складових реакційної суміші, запропонувати 

нові доступні халькогенізатори і можливість мінімізації складу реакційних 

сумішей за рахунок використання реагентів подвійного призначення. 

6. Потребують вивчення і обґрунтування закономірності утворення 

зв’язків “підкладка-плівка” і “плівка-плівка”, що дозволить визначити умови, які 

дозволять в одному технологічному циклі отримувати тонкі плівки і формувати 

на їхній основі структури як на об’ємних, так і на плівкових підкладках. 
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РОЗДІЛ 2. СИНТЕЗ ТОНКИХ ПЛІВОК СУЛЬФІДІВ І СЕЛЕНІДІВ МЕТАЛІВ 

ПІДГРУПИ ЦИНКУ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХНІХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 

2.1. Розрахунок граничних умов утворення малорозчинних сульфідів і 

селенідів металів підгрупи Цинку 

Синтез тонких плівок сульфідів і селенідів металів методом осадження з 

водних розчинів є сукупністю складних міжмолекулярних взаємодій в об’ємі 

робочого розчину між закомплексованими йонами металу і халькогенізатора. 

Аналіз публікацій, наведений у розділі 1 (табл. 1.9) показує, що для синтезу 

сульфідів основним халькогенізатором є тіокарбамід, а для синтезу селенідів – 

натрій селеносульфат. Використання селенокарбаміду є недоцільним, зважаючи 

на малу стійкість її розчинів і, головне, дуже велику вартість.  

Осадження сульфідів (МeS) і селенідів (MeSe) металів з розчинів, до складу 

яких входять тіокарбамід чи натрій селеносульфат, як халькогенізатори, можна 

записати у вигляді хімічних реакційї: 

2 2

x 24 22 4OH SN H x CN 4H OCSMeL Me L+ − −+ + =  + + + ,  (2.1) 

3

2 2

x 4 2

2 2OH Se xS SO OO HSeMeL Me L+ − −−+ + =  + + + (2.2), 

де MeLх
2+ – комплексний іон металу. 

Вибір оптимальних умов процесу синтезу тонких плівок, а особливо 

якісного і кількісного складу робочого розчину, значно спрощується, якщо 

попередньо розрахувати граничні умови утворення малорозчинного сульфіду чи 

селеніду металу за методикою [293, 311, 377]. 

Під граничними умовами утворення халькогеніду металу розуміють такий 

вміст активних компонентів в розчині, який відповідає початку процесу 

утворення малорозчинного сульфіду або селеніду металу. 

У першому наближенні для халькогеніду виду MemXn: 

ІД (MemXn) = ДР (MemXn)     (2.3) 

де X – S (Se); ІД (MemXn) – іонний добуток, тобто добуток активностей 

незакомплексованої форми металу і халькогенід-іону; ДР (MemXn) – добуток 
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розчинності твердої фази халькогеніду металу, яка є при даній температурі 

постійною величиною.  

На практиці для утворення твердої фази халькогеніду металу недостатньо 

виконання рівняння (2.3), яке характеризує певний рівноважний процес у 

системі. Необхідність компенсації надлишкової енергії, яка утворюється в 

процесі утворення зародків при виникненні стійких центрів конденсації нової 

фази, потребує певного пересичення за халькогенідом металу в системі. 

Фактично, пересичення (П) характеризується відношенням іонного добутку 

MemXn до добутку розчинності халькогеніду: 

( )

( )
П

ІД 

ДР 

m n

m n

Me X

Me X
=      (2.4) 

Величина пересичення в системі залежить від кількості вільних іонів Ме2+ 

в об’ємі робочого розчину. Концентрація [Ме2+] розраховується за відомими 

методиками [378]. 

2

2[ ] МеMe
Me С +

+ = ,     (2.5) 

де 2Me
 +  – часткова концентрація незакомплексованих іонів металу; МеС  – сумарна 

концентрація металу. 

Визначення 2Me
 +  здійснюється на основі розрахунку іонних рівноваг в 

конкретній системі, яка містить ті чи інші ліганди, і характеризує частку 

активних незакомплексованих іонів металу, здатних вступати в хімічну реакцію 

з Х2-–іонами: 

2

2 2 2

22

' 2 ' '

1 1,2 1,2... 1 1,2 1,2...

1

[ ] [ ] [ ]
1 ... ...

[ ] [ ] [ ]

mMe n
H O H O H O

m

n m

k k kL L L

k k k H k H k H k

 +

+ + +

=

+ + + + + + + +
, (2.6) 

де L – концентрація вільного ліганду, k1, k1,2, ... k1,2 ... n – константи нестійкості 

різних комплексних форм металу, [H+] – концентрація водневих іонів, 
2H Ok  – 

константа дисоціації води, 
'

1k , 
'

1,2k , … 
'

1,2...mk  – константи нестійкості різних 

гідроксокомплексних форм металу.  
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Використання різних за силою лігандів і зміну їхніх концентрацій дозволяє 

регулювати кількість незакомплексованих іонів металу в розчині. 

Мінімальну концентраціяю солі, необхідну для утворення сульфідів 

металів, розраховували за рівняннями [293]: 

2 2

2 2
2

2

CH Nmin 1,2

S H S Th

H S

1 1 1
K 2 K С ,

2 2 2
Me СMe Me

pC pДР p p pH p p p





+ +

 
= − − − + + + 

 
 

   (2.7) 

де p – показник (від’ємний десятковий логарифм); 2

min

Me
C +  – мінімальна 

концентрація солі металу, необхідна для утворення твердої фази; 2Me
 +  – 

концентрація незакомплексованих іонів металу; 
2H SK , KС, – константи дисоціації 

диґідрогенсульфіду, тіокарбаміду; ДРMeS , – добуток розчинності MeS; 

-
2 2 2 22

2 1 1,2

CH N CH NСHN
[ ] K [ ] KH H + += + + , -

2 2

2 1 1,2

H S H SHS
[ ] K [ ] KH H + += + + . 

Синтез плівок селенідів металів у водному розчині включає 

комплексоутворення Ме2+ та розклад селенізатора – натрій селеносульфату. 

Розглянемо ці процеси для визначення граничних умов утворення HgSe. 

Рівняння та математичні перетворення при виконанні таких дій є аналогічними 

до робіт авторів [293], де розглядається формування сульфідів та селенідів 

кадмію та плюмбуму з використанням як халькогенізаторів тіокарбаміду та 

селенокарбаміду. 

Процес розкладу натрій селеносульфату можна записати рівнянням: 

2–

2 4

2

3 2  H Se + SO .SeSO H O − + ⎯⎯→    

Константу рівноваги цього процесу можна записати як: 

2
3

2

2 4

2-

3

[H Se] [SO ]
K .

[SeSO ]SeSO −

−
=  

Для H2Se, як слабкої кислоти, константа дисоціації буде дорівнювати: 

2
2

2 2 2
1,2 1 2

2 2

[H ] [HSe ] [H ] [Se ] [H ] [Se ]
K K K

[H Se] [HSe ] [H Se]
H Se HSe Se− −

+ − + − + −

−

  
=  =  = . 

Кислота буде знаходитись в розчині у вигляді молекул H2Se та іонів HSe– і 

Se2–
. Їхня сумарна концентрація дорівнюватиме концентрації сульфат іонів: 
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- 2

0 2 4[H Se] [HSe ] [Se ] [SO ]C − −= + + = . 

Молярні частки недисоційованого H2Se та іонів HSe–, Se2– в розчині будуть 

дорівнювати: 

2

2

+ 2

2

0

[H Se] [H ]
,H Se

H SeC



= =  

2

1

0

[H ][HSe ]
,HSe

HSe
H Se

K

C




−

−

+−

= = 2

2

2

1,22

0

K[Se ]
,

H Se

Se
H SeC




−

−

= =  

де 
2 2

+ 2 1 1,2[H ] K [H ] KH Se H SeHSe
 −

+= + +  . 

З врахуванням вищенаведених перетворень константу рівноваги процесу 

розкладу натрій тіосульфату можна записати: 

2
3

2

2

2
2 2

2 22

02 4

2 1,2 2

3 3

2 2 22 2 2

1,2 2 1,2 2 2

3 3

[H ] [Se ][H Se] [SO ]
K

[SeSO ] K [SeSO ]

[H ] [Se ][H ] [Se ] [Se ]
.

K [SeSO ] (K ) [SeSO ]

SeSO
H Se

H Se

H Se H SeSe

C





−

−

+ −−

− −

+ −+ − −

− −

 
= = =

 
=  =

 

Звідси знайдемо початкову концентрацію іонів селену в розчині, в 

залежності від концентрації селеносульфату та кислотності середовища: 

2
32

2

21,2
32

K [SeSO ]K
[Se ] .

[H ]

SeSOH Se

H Se

−

−

−

+


=  

Цинк, Кадмій та Меркурій утворюють комплексні сполуки з багатьма 

речовинами. Використання лігандів різної сили дозволяє регулювати 

концентрацію незакомплексованих іонів металу у робочому розчині. Їхня 

початкова концентрація в розчині дорівнює: 

2 2

2[ ]
Me Me

CMe + +

+ =   

де 2Me
C +  – початкова концентрація солі Me2+, 2Me

 +  – молярна частка вільних 

іонів Me2+ в розчині (рівняння 2.6). 

Утворення нерозчинного селеніду відповідного металу відбувається за 

реакцією 2.2. Необхідною умовою для її протікання є виконання нерівності: 

2 2ДP [ ] [Se ].MeSe Me + −   



136 

 

Замінивши значення концентрації солі металу у розчині на мінімально 

необхідну концентрацію (
2 2

min

Me Me
C C+ += ) для досягнення ДР селеніду, отримаємо: 

2
32

2 2

2

21,2
3min

K [SeSO ]K
ДP .

[H ]

SeSOH Se

MeSe Me Me
H Se

C 


−

+ +

−

+


=    

Виразивши 2

min

Me
C +  з попереднього рівняння: 

2

2
3

2
2

2

min

2

31,2

ДP [H ]
.

K [SeSO ]
K

MeSe

Me

SeSO

H SeMe
H Se

C




+

−

+

+

−


=


 

 

В логарифмічній формі рівняння матиме вигляд: 

( )2 2 2
2 23

min 1,2 2

3

1
[ ] ,

2
MeSe H Se H SeMe Me SeSO

pC pДP pH p pK pK p SeSO p + + −

−= + − − − + −  (2.8) 

де p – показник (від’ємний десятковий логарифм); 2

min

Me
C +  – мінімальна 

концентрація солі металу, необхідна для утворення твердої фази; ДPMeSe – 

добуток розчинності MeSe; 
2

1,2KH Se
- константи дисоціації H2Se;

2
3

K
SeSO −

– константа 

дисоціації натрій селеносульфату. 

Аналізуючи вирази 2.7 і 2.8 видно, що умови утворення конкретного 

сульфіду або селеніду металу визначаються величиною і співвідношенням 

чотирьох основних чинників процесу: рН середовища, концентрацією 

халькогенізатора, початковою концентрацією солі металу і стійкістю його 

комплексів з лігандами. Враховуючи невеликий порядок величини і малий 

діапазон зміни в реальних системах концентрації халькогенізатора і солі металу 

(0,001-1,0 моль/л), найбільший вплив на процес має лужність середовища і 

природа ліганду. Значне підвищення рН розчину, а також введення ряду сильних 

лігандів взагалі може виключити формування твердої фази сульфіду (селеніду) 

металу через утворення міцних комплексних сполук. 
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2.2. Методи синтезу тонких плівок з водних розчинів 

У роботі для синтезу тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи 

Цинку використано дві модифікації методу гідрохімічного осадження, а саме: 

метод хімічного осадження (ХО) і метод хімічного поверхневого осадження 

(ХПО).  

У процесі осадження, тепло необхідне для активації хімічної реакції 

передається від нагрівача через робочий розчин до поверхні зануреного у нього 

зразка, стимулюючи як гетерогенне зародження плівок на поверхні підкладки, 

так і гомогенне утворення частинок халькогенідів металів в об’ємі. Синтез 

проводили у термостатованих скляних реакторах в інтервалі темпреатур 

20…90 оС. Для запобігання седиментації на поверхні плівок частинок  

малорозчинних сульфідів чи селенідів відповідного металу, підкладки 

закріплювали на плаваючій платформі зі спіненого поліпропілену із закритими 

порами (Polystone® Foamlite), який має високу стійкість до хімічно агресивних 

середовищ, високої температури і корозії.  

У методі ХПО поверхню підкладки використовують як джерело тепла, що 

забезпечує локалізацію області осадження плівок. Схематично процес 

отримання покрить показано  на рис. 2.1. 

 

   Нагрівання 

Підкладка 

MeS, MeSe 
Робочий розчин: 

Me2+, S2– (Se2–) 

 

Рис. 2.1. Схема ХПО тонких плівок. 

При використанні ХПО відбувається гетерогенне зародження сполуки на 

поверхні підкладки при передачі тепла до робочого розчину. Гетерогенному 

зародженню надається перевага над гомогенним випаданням шляхом термічного 

стимулювання хімічної активності на теплішій поверхні росту. В результаті 
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отримується більша частка сульфіду чи селеніду відповідного металу з розчину 

в плівці та, залежно від підкладки, гетероепітаксіальний ріст плівки. Відтік тепла 

від розчину до навколишнього середовища допомагає утримати сприятливі 

умови для гетерогенного росту плівок у проміжку часу, потрібному для 

осадження. 

Поверхневий натяг розчину забезпечує мінімізацію об’єму реакційної 

суміші та її утримання на підкладці. Сукупність факторів доставки тепла до 

поверхні розділу фаз (підкладка-реакційна суміш) та малого об’єму робочого 

розчину дозволяє в методі ХПО отримувати покриття із задовільними 

характеристиками, збільшити ефективність використання реагентів, і, 

відповідно, спростити процес їхньої утилізації. 

Після закінчення осадження підкладки виймали з реактора чи знімали з 

поверхні нагрівача, промивали дистильованою водою і сушили на повітрі. 

 

2.3. Вихідні речовини та умови синтезу тонких плівок сульфідів і 

селенідів Цинку, Кадмію, Меркурію 

Для синтезу тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи Цинку, 

твердих розчинів і структур на їхній основі були використані речовини, які за 

ступенем чистоти відповідали кваліфікації «хч». Вихідні розчини реагентів 

готували на дистильованій воді, яка відповідає вимогам [379]. Для визначення 

значення показника кислотності водних розчинів використовували рН-метр рН-

301 (похибка рН ± 0,02).  

Як модельні підкладки використовували пластини 18×22 мм, 24×24 та 

20×30 мм з оптично однорідного скла товщиною 0,2 мм, які перед 

експериментом очищали хромовою сумішшю і промивали дистильованою 

водою. Для дослідження впливу природи підкладки і створення структур були 

використані: об’ємні підкладки з неорганічних матеріалів ITO, Si, CdTe; 

синтезовані тонкоплівкові підкладки ZnS, ZnSе, CdS, CdSе, HgS, HgSе, 

CuIn(S,Se)2, ZnO, CuS, Ag2S; об’ємні полімерні підкладки з полістиролу (ПС), 
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полівінілхлориду (ПВХ), полікарбонату (ПК), поліетилентерефталату (ПЕТФ) і 

поліметилметакрилату (ПММА). 

Як джерела іонів відповідного металу для синтезу тонких плівок  сульфідів і 

селенідів металів підгрупи Цинку були використані: цинк хлорид (ZnCl2), цинк 

нітрат (Zn(NO3)2), цинк ацетат Zn(CH3COO)2, цинк сульфат (ZnSO4), цинк оксид 

(ZnO), кадмій ацетат (Cd(CH3COO)2), кадмій сульфат (CdSO4), кадмій хлорид 

(CdCl2), кадмій нітрат (Cd(NO3)2), кадмій йодид (CdI2), меркурій нітрат 

(Hg(NO3)2), меркурій ацетат (Hg (CH3COO)2). 

Як комплексоутворювачі були використані: тринатрій цитрат (Na3C6H5O7 , 

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

гідроксид (NH4OH), гідразин гідрат (N2H4∙H2O), тіокарбамід (CS(NH2)2), 

динатрієва сіль етилендиамінтетраацетатної кислоти (Na2-ЕДТА (C10H14N2Na2O8), 

калій йодид (KI), натрій татртрат (Na2C4H4O6 · 2H2O), амоній роданід (NH4SCN), 

калій роданід (KSCN), натрій тіосульфат (Na2S2O3), тіосемікарбазид 

(H2NCSNHNH2), 2 - аміноетанол (H2NCH2CH2OH).  

Як халькогенізатори були використані: тіокарбамід (CS(NH2)2), натрій 

селеносульфат (Na2SeSO3), елементарний селен (Se). 

Як регулятори рН середовища використано: амоній гідроксид (NH4OH), 

гідразин гідрат (N2H4∙H2O), тринатрій цитрат (Na3C6H5O7). 

 

2.4. Методи дослідження структурних, оптичних, морфологічних та 

електрофізичних властивостей тонких плівок і структур 

2.4.1. Аналіз фазового і структурного складу тонких плівок. Дифракція 

рентгенівських променів на кристалі речовини є основним методом визначення 

його кристалічної структури і фазового складу. 

Зразки для проведення рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізу 

отримували багаторазовим пошаровим осадженням плівок за умов, наведених в 

табл. 2.1 – 2.7, з наступним їхнім відокремленням від поверхні підкладок.  

Уточнення кристалічної структури проводили методом порошку за 

дифрактограмами, одержаними у кроковому режимі зйомки. Експериментальні 
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дифрактограми отримувались на автоматичних дифрактометрах STOE STADI P 

(CuKα1-випромінювання) з лінійним позиційно-прецизійним детектором PSD  

(STOE&Cie GmbH), ДРОН-3.0 (CuKα- випромінювання) та HZG-4A. 

Уточнення координат атомів, коефіцієнтів заповнення правильних систем 

точок, ізотропних температурних поправок проводили з використанням 

програми FullProf [380], використовуючи метод розрахунку Рітвельда [381]. 

Одержані дифрактограми порівнювали з теоретичними дифрактограмами чистих 

компонентів, бінарних та тернарних сполук, отриманих за допомогою програми 

PowderCell [382]. 

Оцінка достовірності вибраної моделі проводиться за значеннями факторів 

розбіжності R: 
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  – фактор добротності опису профілю; 
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R  – кристалографічний (структурний) фактор, 

де yoi та yci – спостережувана та розрахована інтенсивність на i-тому кроці; 

wi – ваговий фактор; 

Io та Ic – спостережувані та розраховані інтенсивності рефлексів; 
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N – кількість точок, використаних при уточненні; 

P – кількість уточнених параметрів; 

С – кількість функцій обмеження; 

Fobs – спостережуваний структурний фактор; 

Fcalc – розрахований структурний фактор. 

Структура вважалася правильно визначеною, якщо значення RBragg<15 %. 

2.4.2. Дослідження морфології поверхні, елементного складу та 

товщини плівок. Дослідження морфології поверхні тонких плівок сульфідів і 

селенідів металів підгрупи Цинку  проводили методами скануючої електронної 

мікроскопії (СЕМ) [383] та атомно-силової мікроскопії (АСМ) [384]. 

Дослідження методом СЕМ проводилися в умовах високого вакууму з 

метою отримання високої енергії пучка електронів, необхідних для створення 

зображення поверхні та її аналізу. У випадку аналізу непровідних чи 

напівпровідникових тонких плівок їхню поверхню покривали тонким шаром 

вуглецю, міді або золота для формування якісного зображення поверхні. 

Для елементного аналізу синтезованих тонких плівок було використано 

метод рентгенівської спектроскопії. Якісний аналіз проводили за спектральним 

розміщенням характеристичних ліній в спектрі випромінювання досліджуваного 

зразка. Його основа – закон Мозлі, який встановлює зв’язок між частотою 

характеристичного рентгенівського випромінювання елемента і його атомним 

номером. Кількісний аналіз здійснювали за інтенсивностями цих ліній. Методом 

рентгенівського спектрального аналізу можуть бути визначені всі елементи з 

атомним номером Z ≥ 11. Поріг чутливості методу 10-2-10-4 %, тривалість – 

декілька хвилин (разом з підготовкою проби). Метод не руйнує пробу [385-389]. 

Дослідження проводили з використанням скануючого електронного 

мікроскопу EVO-40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy 350 (Carl Zeiss), 

растрових електронних мікроскопів РЕММА-102-02 (Selmi) та JSM 6490LV Jeol 

з режимом низького вакууму та рентгено-флуорисцентного аналізатора Elvax 

Light SDD (Elvatech). 
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Для АСМ досліджень використано атомно-силові скануючі зондові 

мікроскопи Solver P47 PRO (NT-MDT) та Nanotec Cervantes AFM System. АСМ 

дослідження проводили напівконтактним і контактним методами з частотою 

сканування 1 Гц, з використанням кремнієвого зонду типу NSG 10 A з радіусом 

кривизни вістря 10 нм. Всі дослідження проводилися на повітрі. Обробка 

експериментальних даних і розрахунок параметрів морфології поверхні 

проводили за допомогою програмного пакета Image Analysis 2 (NT-MDT). 

Для визначення вмісту цинку і кадмію у тонких плівках в роботі 

запропоновано використати метод інверсійної вольтамперометрії (ІВА). Він 

заснований на залежності струму, що проходить через комірку аналізатора з 

аналізованим розчином, від масової частки елементу, що міститься в розчині і 

функціонально пов’язаного з формою і параметрами прикладеної до електродів 

поляризуючої напруги.  

Чутливість методу інверсійної вольтамперометрії знаходиться в діапазоні 

від 10-8 моль/л до 10-10 моль/л [390, 391].  

Для проведення аналізу плівки розчиняли у фіксованому об’ємі хлоридної 

кислоти. Отриманий розчин аналізували на вміст йонів металів методом добавок.  

Дослідження проводили за допомогою вольтамперометричного аналізатора 

АКВ-07 МК, який призначений для вимірювання відносної або абсолютної 

кількості вимірюваних компонентів в одиницях концентрації або маси. Була 

використана трьохелектродна схема: як індикаторний був використаний скло-

вуглецевий мікроелектрод, хлоридно-срібний електрод, як  електрод порівняння 

і вуглеситаловий тигель – як  допоміжний електрод з великою поверхнею. 

Фоновий електроліт – 0,05 М розчин HCl. Методика описана в роботі [392]. 

Концентрацію речовини визначали на основі вимірювань висоти 

струмового піку (Ір) або його площі (Sр). 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 відповідного металу в плівках на 1 см2 площі поверхні. 



143 

 

Розрахунок масової частки металів у рідкій аналізованій пробі базується на 

залежності: 

( ) ( )
       

  
      

ст о
х

ст продукту

h С Vст V
С

H h Vo V V

  
=

−  + 
, 

де ωx – масова частка металу у пробі сухого продукту (мг/кг); Сx – концентрація 

іонів металу в пробі рідкого продукту (мг/дм3); h – різниця висоти піку металу 

вихідного розчину до добавки стандартного розчину і висоти піку металу в 

контрольному (“холостому”) розчині (мм); H – висота піку металу вихідного 

розчину після добавки стандартного розчину (мм); Сст – концентрація доданого 

стандартного розчину (мг/дм3); Vст – об’єм доданого стандартного розчину 

визначуваного елемента (см3); ∑Vст – загальний об’єм всіх доданих стандартних 

розчинів всіх металів на момент визначення визначуваного елемента (см3); Vо – 

вихідний об’єм мінералізованої проби у електролітичній комірці (см3); p – маса 

наважки сухого аналізованого продукту, взята для аналізу (г); Vпродукту – вихідний 

об’єм аналізованого рідкого продукту, взятий для аналізу (см3). 

Загальноприйнятими методоми визначення товщини напівпровідникових 

покритть є еліпсометричні  і профілометричні вимірювання.  

Еліпсометричні вимірювання. У еліпсометрії вимірюється відношення 

комплексного відображення p- і s-поляризованих променів від поверхні зразка. 

У цьому полягає головна відмінність від рефлектометрії, в якій вимірюється 

відношення інтенсивності відбитого променя до інтенсивності падаючого 

променя. Цей принцип закладений у фундаментальному рівнянні еліпсометрії: 

,
P

i

S

R
tg e

R

 =  

де RP і RS – коефіцієнти загального комплексного відображення для p- і s-хвиль, 

відповідно. Параметр ψ відповідає відношенню RP/RS,  – зсув фази в р- і s-

хвилях, внаслідок відображення. Параметри еліпсометрії ψ і  відомі як 

еліпсометричні кути, які вимірюють за допомогою спеціальних приладів – 

еліпсометрів. Використовуючи оптичні моделі, розраховують товщину і оптичні 
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константи. Для визначення ψ і  необхідне знання поляризації падаючого і 

відбитого світла [386]. Еліпсометрічні вимірювання можуть бути виконані як 

функція довжини хвилі (спектроскопічна), кута падіння (зміннокутова 

монохромна/спектроскопічна) і часу (реального часу/динамічна, монохромна 

/спектроскопічна) залежно від вимог. 

У випадку одношарового покриття коефіцієнти відбивання для p- і s- 

поляризованого світла приймають вигляд:  

,           , 

де 01 01і s pr r  – Френелівські коефіцієнти відбивання від межі поділу “зовнішнє 

середовище – плівка”; 12 12і s pr r  – коефіцієнти відбивання від межі поділу 

“плівка – підкладка”; 

, 

де λ – довжина хвилі; d – товщина плівки [393]. 

Товщину плівок вимірювали за допомогою еліпсометра ЛЕФ-3М. 

Профілометричні вимірювання проводили з використанням 

профілометрів контактного типу ПМ-120 (Мікrotech) та Dектак (Sloan). 

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.  

З метою спрощення досліджень та збільшення їхньої інформативності нами 

запропоновано методику визначення товщини плівок сульфідів і селенідів цинку 

і кадмію за допомогою методу інверсійної вольтамперометрії [394-406].  
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Знаючи масову концентрацію елементу, площу підкладки і значення 

густини кадмій сульфіду та кадмій селеніду, запропоновано метод оцінки 

товщини (d) тонких плівок за виведеною формулою [402]: 

2(Cd ) 10

(CdS,CdSe)

прC V
d f

S

+  
= 


, 

де С(Сd2+) – концентрація Cd2+ у пробі, визначена методом інверсійної 

вольтамперометрії, мг/дм3; Vпр – об’єм досліджуваної проби, см3; ρ – густина 

кадмій сульфіду або кадмій селеніду, (ρ(CdS) = 4.82 г/см3; ρ(CdSe) = 5,81 г/см3); 

S – площа осадження, см2; f – фактор перерахунку, який чисельно дорівнює: 

(CdS) (CdSe)
(CdS) 1,2851; (CdSe) 1,7024.

(Cd) (Cd)

M M
f f

M M
= = = =  

Результати значень товщини плівок перевіряли за допомогою 

еліпсометричних вимірювань. На рис. 2.2 наведено залежність товщини плівок 

CdS від часу та кількості осаджень, розраховані за даними 

вольтамперометричних (2) і еліпсометричних (1) вимірювань.  

 

Рис. 2.2. Залежність товщини (d) плівок CdS від часу осадження: 

1 – результати еліпсометричних вимірювань; 2 – результати, розраховані за 

даними вольтамперометричних вимірювань. 
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Отримані результати вказують на однаковий характер зміни товщини, а 

дещо менші значення, отримані методом інверсійної вольтамперометрії 

пояснюються тим, що за розробленою методикою розраховується товщина 

абсолютно плоского покриття без врахування шороховатості поверхні. 

2.4.3. Оптичні параметри тонких плівок. Дослідження спектра 

поглинання є найбільш прямим та, можливо, найпростішим способом вивчення 

зонної структури напівпровідників. В процесі поглинання фотон з визначеною 

енергією переводить електрон з нижнього енергетичного рівня на вищий. 

Досліджуючи поглинання напівпровідникової плівки, можна виявити можливі 

електронні міжзонні переходи та отримати інформацію про розподіл їх 

енергетичних станів. Експериментальні вимірювання оптичних властивостей 

напівпровідникових тонких плівок проводились на спектрофотометрах  Xion 500 

(DR Lange), AvaSpec-ULS2048 (Avantes), UV-3600 (Shimadzu) і Lambda 25 

(PerkinElmer). У всіх випадках сигнал порівняння проходив через пластинки, 

ідентичні з підкладками для досліджуваних плівок. 

Поглинання описується за допомогою коефіцієнта α(hν), котрий 

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

його поширення:  

. 

Термін “власне поглинання” відноситься до переходів типу зона-зона або до 

екситонних переходів, тобто до збудження електронів з валентної зони в зону 

провідності. Власне поглинання, котре проявляється у різкому зростанні 

коефіцієнта поглинання, можна використати для визначення ширини 

забороненої зони напівпровідника. Оскільки оптичні переходи 

підпорядковуються встановленим правилам відбору, процедура визначення 

ширини забороненої зони з “краю власного поглинання” може бути досить 

складною.  

Виходячи з формули де Бройля, імпульс фотона h/λ (λ – довжина хвилі 

світла порядку тисяч ангстрем) досить малий порівняно з імпульсом електрона в 
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кристалі h/а (а – стала ґратки порядку декількох ангстрем), при поглинання 

фотона імпульс електрона повинен зберігатися. Коефіцієнт поглинання α(hν) 

фотона з даною енергією hν пропорційний ймовірності Pif переходу з 

початкового стану в кінцевий, густині початкових станів ni і густині кінцевих 

станів nf. При цьому необхідно провести сумування по всіх можливих переходах 

між станами, розділеними енергією hν: 

. 

Надалі припускаємо, що всі нижні стани заповнені, а всі верхні – пусті. Ця умова 

виконується для нелегованих напівпровідників при 0 К. Тоді коефіцієнт 

поглинання виражається формулою [33]: 

, 

де А – деякий коефіцієнт, що залежить від типу міжзонного переходу та 

ефективних мас дірок і електронів; Eg ширина забороненої зони напівпровідника, 

виражена в електроновольтах; n – коефіцієнт, що приймає різні значення при 

різних типах переходів. Для дозволених прямих міжзонних переходів n=1, тоді  

. 

Для заборонених прямих міжзонних переходів n=3, та коефіцієнт 

. 

Для визначення ширини забороненої зони за положенням краю власного 

поглинання існує декілька методик. Найбільш відомою та найчастіше 

використовуваною є побудова спектральної залежності поглинання в 

координатах (α·hν)2/n від hν та екстраполяція прямою до перетину з віссю енергій 

лінійної частини кривої.  

Сполуки сульфідів і селенідів металів підгрупи Цинку належать до 

напівпровідників з прямим енергетичними міжзонними переходами, тому для 
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них n=1 і для визначення ширини забороненої зони, спектральну залежність 

поглинання потрібно будувати в координатах (α·hν)2 від hν [407] (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Спектральна залежність поглинання монокристалічної пластинки CdS. 

Вставка (a) – спектральна залежність поглинання (α·hν)2 від hν (Eg=2,36 еВ). 

Вставка (b) – перша похідна від поглинання, визначена Eg =2,38 еВ. 

 

Ще одним методом визначення ширини забороненої зони за спектрами 

оптичного поглинання, є обчислення першої похідної від кривої α(hν), та 

визначення значення ширини забороненої зони як значення енергії (hν), для 

якого починається відхилення від максимального значення похідної [408] 

(рис. 2.3 b).  

2.4.4. Кінетичні закономірності реакцій утворення малорозчинних 

сполук сульфідів і селенідів металів підгрупи Цинку. Проводили 

турбідиметрично за допомогою спектрофотометра Xion 500 (Dr. Lange). 

Протягом синтезу через певні проміжки часу з реактора піпет-дозатором 

відбирали пробу від 0,5 до 2,0 см3 робочого розчину, переносили її у кварцеву 

кювету (товщина від 1 мм або 5 мм) і визначали мутність за довжини хвилі 

падаючого світла 800 нм.  



149 

 

Мутність (D = lg(I0/I)) яка відповідає оптичній густині розчину і залежить 

від характеристик суспензії, світлового потоку та способу вимірювання: 

 , 

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; 

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.  

Експериментально отримані результати турбідиметричних досліджень були 

використані для розрахунку концентрації утвореного в об’ємі розчину 

халькогеніду відповідного металу. Для цього експериментально визначали 

значенням молярного коефіцієнта мутності (K) за допомогою стандартного 

розчину за рівнянням 

K = Dст/Cстlст, 

де Dст – мутність (абсорбційність) стандартного розчину, Cст – концентрація 

суспензії в стандартному розчині, lст – товщина поглинаючого шару 

стандартного розчину. 

Стандартні суспензії готували за методикою, описаною в [409]. 

Концентрацію малорозчинних сульфідів чи селенідів у досліджуваній 

суспензії розраховували за рівнянням: 

3
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Вимірювання мутності при різній тривалості осадження дало можливість 

побудувати кінетичні криві, приклад якої наведений на рис. 2.4 

 

Рис. 2.4. Схематичне зображення кінетичної кривої та її обробки. 

 

Кожну отриману кінетичну криву можна поділити на три ділянки: 1 – 

ділянка з індукційним періодом (τ0); 2 – ділянка утворення основної кількості 

твердої фази; 3 – ділянка сповільнення реакції внаслідок виснаження робочого 

розчину. Ділянка 2 є практично лінійною, тобто характеризується максимальною 

постійною швидкістю реакції (Wmax). За кінетичними кривими були розраховані 

такі параметри: час індукційного періоду τ0, максимальна швидкість (Wmax) та 

значення концентрації в точці максимальної швидкості процесу  (Cwmax), як 

показано на рис. 2.4. Обробку отриманих експериментальних даних виконували 

в середовищі прикладних математичних програм. 

 

2.5. Моделювання реакцій напівемпіричними методами квантової хімії 

Напівемпіричні методи квантової хімії є одним з способів моделювання 

реакцій молекул та речовин за допомогою квантових обчислень [410]. Їх 
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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. 

Істотною перевагою напівемпіричних методів 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 ін. 

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 

[411, 412]. Для них характерні такі значення середніх абсолютних похибок [413, 

414] 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 
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складаються із елементів першого та другого періодів, тобто найбільш 

розповсюджених речовин є значно меншими [413, 414]. 

Для моделювання проміжних стадій та геометричних параметрів молекул 

при синтезі тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку 

використано метод PM7 та пакет програм MOPAC 2012 [415]. Розрахунки 

проведені з врахуванням того, що реакції синтезу відбуваються у водних 

розчинах, тому в програмі був заданий параметр діелектричної проникності 

води: EPS = 78. 

 

2.6. Методи створення та дослідження фоточутливих гетероструктур 

Для виготовлення гетероструктур CdS/СdTe, CdS/Si, CdSe/Si 

використовували плівки кадмій сульфіду та кадмій селеніду, одержані хімічним 

поверхневим осадженням за методикою, описаною в п. 2.2.  

Підкладки СdTe та Si готували методами квазізамкнутого об’єму, 

фотолітографії та анізотропним травленням. 

Для виготовлення тривимірних підкладок проведено анізотропне травлення 

поверхні (100) [416, 417] монокристалічних пластин кремнію Si з використанням 

методу фотолітографії для формування маскуючих покриттів [418, 419]. 

Для виготовлення підкладок з різними типами мікрорельєфних поверхонь 

було спроектовано їхню суміщену топологію і проміжні фотошаблони з усіма 

необхідними знаками базування, контролю, перевірки суміщення, контрольних 

розмірів, кутового розвороту і мультиплікації. З використанням робочих 

фотошаблонів проведено фотолітографію контактним методом на кремнієвих 

пластинах діаметром 102 мм. 

Процес виготовлення мікрорельєфних поверхонь складався із двох етапів. 

На першому етапі формували самі мікрорельєфні поверхні. На другому – 

методом “вибухової” фотолітографії виготовлено поверхневі ізоляції між 

окремими мікромодулями у плівці для електричного розділення блоків із різною 

текстурою. У результаті анізотропного травлення поверхні кремнію утворилися 

мікрорельєфна поверхня, відповідно до використаних шаблонів. 
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2.7. Методика вимірювання вольтамперних характеристик 

В роботі проводились вимірювання темнових та світлових вольтамперних 

характеристик (ВАХ), фольтфарадних характеристик (ВФХ) за різних частот, 

спектральні залежності квантової ефективності створених ГС. Оскільки кадмію 

сульфід є широкозонним напівпровідником, то його плівки володіють досить 

високими значеннями питомого опору. Для коректності вимірювання ВАХ 

проводилось в декілька етапів. На першому етапі для встановлення порядку 

питомого опору ГС, використовувалися цифрові вольтметри В7-21, Щ300, на 

другому етапі - комп’ютернокеровані комплекси UniLab та Vellemam. 

Вольтфарадні характеристики отримані за допомогою імпедансного 

спектрометра FRA-2. Комп’ютерне моделювання і обробку результатів 

експериментів здійснювали у середовищах прикладних математичних програм. 

Через сильну залежність коефіцієнта поглинання напівпровідників від 

енергії квантів світла, експериментально визначені значення напруги 

розімкнутого кола та струму короткого замикання СЕ будуть в значній мірі 

залежати від спектрального складу оптичного випромінювання. 

Для уніфікації вимірювань характеристик СЕ, знімання світлових 

вольтамперних характеристик, та з метою отримання достовірних результатів 

широко використовують імітатори сонячного випромінювання, підтримуючи в 

процесі вимірювання густину світлового потоку Ф0=1000 Вт/м2 [420-423], тобто 

забезпечуючи стандартні умови вимірювання кожного досліджуваного зразка. 

Вимірювання вольтамперних характеристик (ВАХ) проводили в 

емітованому сонячному випромінювані, використовуючи як джерело світла 

галогенну лампу. В процесі вимірювань було використано проградуйований 

контрольний сонячний елемент, з аналогічною спектральною характеристикою, 

що і досліджуваний СЕ. Активна поверхня СЕ була копланарна в межах ±5° з 

активною поверхнею контрольного СЕ. Їх встановлювали поруч так, що нормаль 

опущена на активну поверхню була паралельною центральній лінії пучка 

випромінювання в межах ±5°. Освітлення робочої площини, де знаходилися СЕ, 



154 

 

підбирали так, що контрольний СЕ видавав градуйовані значення струму 

короткого замикання у бажаному діапазоні. 

Температури досліджуваного і контрольного СЕ відрізнялися не більше, ніж 

±0.5 К. Напругу і струм виміряли з точністю ±0,5 % з використанням незалежних 

провідників від виходу СЕ. Струм короткого замикання визначали шляхом 

вимірювання спаду напруги на прецизійному опорі, який було вибрано так, що 

спад напруги на ньому не перевищував 3 % напруги холостого ходу, тобто в 

діапазоні ВАХ СЕ, де забезпечується лінійна залежність струму від напруги. 

Одержану криву екстраполювали до нульового значення напруги. 

Електрофізичні характеристики тривимірних СЕ CdS/CdTe. Для 

проведення порівняльної оцінки СЕ різного типу застосовують ряд спеціальних 

характеристик, а саме: вольтамперна характеристика (ВАХ) і спектральна 

характеристика (СХ) [424]. 

В стаціонарному стані за умови незмінності світлового потоку виконується 

умова динамічної рівноваги. Тобто, дифузійний струм через гетероперехід 

дорівнює дрейфовому струму, який зумовлений як рівноважними тепловими, так 

і нерівноважними фотогенерованими носіями. 

Для опису ВАХ СЕ використали рівняння: 

0
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Коефіцієнт корисної дії СЕ. Коефіцієнт корисної дії – найважливіша 

характеристика СЕ, яка визначає ефективність перетворення енергії сонячного 

випромінювання в електричну енергію. ККД СЕ визначається як відношення 

максимальної вихідної потужності Рм СЕ до потужності падаючого сонячного 

світла Р0: 

0 0 0

sc ocM M M
ffJ Uр J U

р р р
 = = = , 

де Jм, Uм – густина струму і напруга СЕ, що відповідають точці максимальної 

потужності Рм, ff – фактор заповнення (коефіцієнт форми ВАХ), Jsc – густина 

струму короткого замикання, Uoc – напруга холостого ходу. 
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В нашій роботі передбачається порівняння всіх теоретичних чи 

розрахункових даних з аналогічними, отриманими експериментальним шляхом. 

Корисними методичними і технічними напрацюваннями будуть відомості, 

отримані в результаті встановлення кінетичних закономірностей гетерогенного 

синтезу тонких плівок через їхню складність. Тому передбачається використання 

кількох способів дослідження і порівняння отриманих даних. 

 

Висновки до розділу 2. 

1. У другому розділі наведено залежності, які використано для розрахунку 

граничних умов утворення малорозчинних сульфідів і селенідів металів підгрупи 

Цинку, описано методи проведення гідрохімічного синтезу, вихідні речовини та 

умови синтезу тонких плівок сульфідів і селенідів цинку, кадмію, меркурію. 

2. Обгрунтовано використання сучасних аналітичних методів дослідження 

структурних, оптичних, морфологічних та електрофізичних властивостей тонких 

плівок і створених структур на їхній основі. 

3. Проаналізовано переваги і недоліки можливих варіантів проведення 

моделювання реакцій напівемпіричними методами квантової хімії і 

обгрунтовано вибір методу РМ7 та пакету програм програм MOPAC 2012 з 

врахуванням того, що реакції синтезу відбуваються у водних розчинах. Тому в 

програмі був заданий параметр діелектричної проникності води: EPS = 78. 

4. Описано особливості створення тонкоплівкових подвійних шарів і 

фоточутливих гетероструктур на основі плівок халькогенідів металів підгрупи 

цину. Наведено методики вимірювання вольтамперних характеристик. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК УМОВ УТВОРЕННЯ ПЛІВОК СУЛЬФІДІВ І 

СЕЛЕНІДІВ МЕТАЛІВ ПІДГРУПИ ЦИНКУ І ВИБІР РЕАГЕНТІВ РОБОЧИХ 

РОЗЧИНІВ 

 

3.1. Комплексоутворення у водних розчинах під час синтезу плівок 

халькогенідів металів підгрупи цинку 

Запорукою успішного синтезу тонких плівок сульфідів чи селенідів металів 

підгрупи цинку є правильний вибір компонентів робочого розчину і порядок 

його приготування. Вирішення цього важливого моменту чомусь опускається 

багатьма дослідниками. Значно більше уваги приділяється прогнозуванню 

концентраційних меж утворення продуктів реакції і впливу на них рН 

середовища на прикладі конкретно вибраної суміші. І в цьому питанні є прогрес. 

Такі прогнози базуються на побудові графічних залежностей, розрахованих на 

основі довідникових термодинамічних величин [293]. Нами зроблена спроба 

розширити межі прогнозування, а точніше, обгрунтувати на основі вже відомих 

величин початковий оптимальний склад реакційної суміші. Це дозволить 

зменшити часові і матеріальні затрати на дослідження особливостей синтезу 

тонких плівок. 

У роботах [290, 293, 295] описані теоретичні основи формування плівок 

сульфідів металів при хімічному осадженні з водного розчину з використанням 

(тіо-) або селенокарбаміду як халькогенізаторів. Інших варіантів 

халькогенізаторів не розглядають. У більшості випадків отримані результати 

інтерпретуються на основі властивостей плівок плюмбум сульфіду (PbS) чи 

кадмій сульфіду (CdS). Плівкам халькогенідів інших металів приділяється 

значно менше уваги. 

Умови синтезу і властивості плівок селенідів інтерпретуються як такі, що 

повторюють властивості сульфідів. Пояснюється це тим, що отримані плівки з 

використанням селенокарбаміду, яка володіє такими самими властивостями, як і 

тіокарбамід. Частина робіт, присвячених селенідам, синтезованих з 

використанням натрій селеносульфату. У них спостерігаються розбіжності за 
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властивостями отриманих покрить. На нашу думку, це пов’язано з кількома 

моментами. По-перше, нестабільність при зберіганні розчинів селенокарбаміду і 

натрійселеносульфату утруднює відворення умов синтезу і, відповідно, 

властивості отриманих плівок. По-друге, пояснення закономірностей 

гідрохімічного синтезу робиться на прикладі плівкових покрить, товщина яких 

змінюється в межах дуже великого інтервалу: від 10 нм до 1000 нм.  

На перебіг реакцій синтезу тонких плівок халькогенідів металів і 

властивості плівок впливають такі основні фактори:  

– природа, концентраційний склад реагентів вихідного робочого розчину та 

порядок його приготування; 

– природа комплексоутворюючого реагента; 

– природа поверхні, на якій формуються тонкі плівки; 

– температура та тривалість синтезу. 

Як правило, осадження плівок – це контрольована хімічна реакція, яка 

протікає з малою швидкістю. Швидкість реакції контролюється температурою, 

рН розчину. Механізм взаємодії тіо- чи селенокарбаміду з солями металів 

представляєтьяс або як реакція між іоном Men+ відповідного металу і іонами S2– 

(Se2–), які утворюються внаслідок гідролізу халькогенізатора у лужному 

середовищі, або як утворення в робочому розчині комплексів металів з тіо- чи 

селеносечовиною і їхнім розкладанням на продукти в процесі реакції. Як 

зручніше пояснення осадження малорозчинних халькогенідів металів 

використовують перше: розглядають дві послідовні реакції дисоціації карбамідів 

на H2S чи H2Se і ціанамід з подальшою взаємодією сульфід- чи селенід-іонів з 

незакомплексованими йонами металу. Для контролю швидкості реакції до 

робочих розчинів вводять комплексоутворюючі реагенти. У переважній 

більшості відсутня будь-яка систематизація результатів, яка б дозволяли 

прогнозовано вибирати комплексоутворювач.  

Для іонів деяких металів встановлено формування самостійних комплексів з 

тіокарбамідом [Me((NH2)2CS)4]
2+ [425]. З довідникових даних (Розділ 1, п.4), 

значення константи стійкості такого комплексу для меркурію є максимальним 
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(рК([Hg((NH2)2CS)4]
2+ = 27,96), а для комплексів  кадмію і цинку – мінімальним 

(рК([Cd((NH2)2CS)4]
2+ = 3,3 і рК([Zn((NH2)2CS)4]

2+ = 0.9). Це означає, що у випадку 

синтезу сульфідів цинку чи кадмію відбувається формування проміжних 

комплексів типу [Ln∙∙∙Me∙∙∙(NH2)2CS], де Цинк чи Кадмій координується з одного 

боку лігандами комплексоутворюючого реагента, який міститься у робочому 

розчині, а з іншого – тіокарбамідом [320, 321]. Розклад таких проміжних 

комплексів передбачає утворення молекулярних форм, а далі мономолекулярних 

шарів халькогеніду металу. Для зменшення кількості утворення побічних 

продуктів необхідне створення умов, за яких швидкості подачі металвмісних і 

халькогенвмісних реагентів була б максимально близькою.  

Цинк, кадмій і меркурій  утворюють комплексні сполуки з багатьма 

речовинами. Стехіометрія їх комплексів залежить від розмірів ліганду і від 

електростатичної та ковалентної складових зв’язку. У Таблиці 3.1 наведено 

перелік доступних комплексоутворюючих реагентів, які можуть бути використані 

для синтезу халькогенідів цинку, кадмію та меркурію.  

Варто зазначити, що окремі комплексоутворюючі реагенти, які здатні 

координувати з іонами металу вимагають додаткового введення до складу робочого 

розчину регулятора pH середовища для забезпечення стабільності та реакційної 

здатності комплексу. Інші – здатні виконувати одночасно дві функції: 

координувати іон металу та створювати необхідне значення рН розчину.  

На практиці, кількість речовин, які використовуються як 

комплексоутворювачі є значно меншою, про що свідчать дані таблиці 1.9 першого 

розділу. Так для гідрохімічного синтезу сульфідів і селенідів цинку або кадмію 

найчастіше використовують розчини аміаку чи його похідних, натрій чи калій 

гідроксиду, тринатрій цитрату, гідразин гідрату, ЕДТА. Для синтезу халькогенідів 

меркурію використовують аміак, амоній цитрат, калій йодид, триетаноламін. 

З метою встановлення меж значень рН і мінімальних концентрацій іонів 

металу за яких можливе утворення малорозчинних цільових продуктів і небажаних 

гідроксидів розраховано граничні умови утворення малорозчинних сульфідів та 

селенідів відповідних металів за рівняннями 2.7 і 2.8 для систем “Ме2+ – Lx – Halc”. 
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Концентрацію незакомплексованих йонів металу у робочому розчині, яку дозволяє 

регулювати використання лігандів різної сили, розраховували за рівнянням 2.6 з 

використанням відповідних значень показників констант стійкості, наведених у 

таблиці 3.1. Для розрахунку використано такі вихідні дані: концентрація 

комплексоутворювача C([Ln-]) = 0,5 M; концентрація халькогенізатора 

C([Halc]) = 0,01 M. Як халькогенізатори вибрано тіокарбамід (NH2)2CS і натрій 

селеносульфат Na2SeSO3.  

 

3.2. Граничні умов утворення твердої фази цинк сульфіду та цинк 

селеніду в присутності різних комплексоутворюючих реагентів 

У лужному середовищі в присутності наведених у таблиці 3.1 

комплексоутворювачів, цинк утворює відповідні розчинні комплекси. Після 

додавання до розчину халькогенізатора, комплекси цинку вступають з ним в 

реакцію, утворюючи цільовий продукт – цинк сульфід  або цинк селенід. 

На рис. 3.1. наведено аналіз іонних рівноваг у системі Zn2+ – Lx – N2H4CS і на 

рис 3.2 аналіз іонних рівноваг у системі Zn2+ – Lx – Na2SeSO3 з врахуванням 

можливості утворення малорозчинного цинк гідроксиду.  

З отриманих даних видно, що чим більше значення константи стійкості 

відповідного комплексу (lgkmax), тим у лужнішу область зсувається мінімальне 

значення рН початку утворення цільового продукту (pHmin) і зростає мінімальне 

значення показника концентрації іонів металу (pCnmax) в розчині. Аналогічні 

залежності прослідковуються і для процесів утворення цинк гідроксиду за однієї 

відмінності – його утворення можливе при більших вихідних концентраціях 

металу, а саме: для синетзу цинк сульфідів pCnmax має бути не більшим меншим на 

2 одиниці, а у випадку цинк селеніду – меншим втричі. Числові значення наведено 

у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.1 

Комплексоутворюючі реагенти для синтезу халькогенідів цинку, кадмію та меркурію та константи стійкості 

відповідних комплексних іонів [426, 427] 

Комплексоутворювач 

 

  Ліганд 

Іон металу 

Zn2+ Cd2+ Hg2+ 

lgk1 lgk1-2 lgk1-3 lgk1-4 lgk1-5 lgk1-6 lgk1 lgk1-2 lgk1-3 lgk1-4 lgk1-5 lgk1-6 lgk1 lgk1-2 lgk1-3 lgk1-4 lgk1-5 lgk1-6 

CN– - 11.07 16.05 19.62   5.18 9.60 13.92 17.11   17.00 32.75 36.31 38.97 39.83 40.62 

OH– 6.04 11.1 13.6 14.8   6.08 8.7 8.38 8.32   10.30 21.7 21.2    

NH3 2.18 4.43 6.93 9.32 9.46 12.75 2.51 4.47 5.77 6.56 6.26 4.56 8.8 17.5 18.5 19.3   

N2H4 3.40 3.70 3.78 3.88   2.25 2.40 2.78 3.89         

SCN– 1.57 1.56 1.51 3.02   1.74 2.40 2.30 2.91    17.60 20.40 21.2   

NO3
– 0.11 -0.82 -0.6 -1.3   0.4      0.35 ~0     

SO4
2– 2.34      2.11      1.34 2.44     

SO3
2–        4.19      24.07 24.96    

S2O3
2– 2.29 4.59     3.94 6.48 8.2     29.86 32.26 33.61   

F- 1.26      0.3 0.53 1.2    1.56      

Cl– -0.19 0.18 -1.4 -1.52   2.05 2.60 2.40 1.7   6.74 13.22 14.17 15.22   

Br- -0.8 -2.2 -2.9 -2.5   2.23 3.00 2.83 2.93   9.05 17.33 19.74 21.00   

I– -0.47 -1.53 1.26 -0.51   2.17 3.67 4.34 5.35 5.15  12.87 23.82 27.60 29.83   

ЕДТА 16.26      16.46      21.8      

C6H5O7
3- 4.98      5.36      10.9      

C4H4O6
2– 3.22      2.94      7.0      

CS(NH2)2    0.73   1.34 2.48 2.85 2.92    22.43  27.96   

 



Із наведених у таблиці 3.2 комплексоутворювачів на практиці найдоцільніше 

використовувати такі, які зможуть забезпечити достатньо міцні комплекси з 

цинком, які будуть поступово руйнуватися в умовах реакції з одного боку, будуть 

безпечними і не потребуватимуть введення додаткових реагентів до складу 

робочого розчину, з іншого. 
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Рис. 3.1 . Граничні умови утворення ZnS (чорні криві) і Zn(OH)2  

(червоні криві у заштрихованій області) з різними комплексоутворювачами. 
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Рис. 3.2 . Граничні умови утворення ZnSe (чорні криві) і Zn(OH)2  

(червоні криві у заштрихованій області) з різними комплексоутворювачами. 
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За такими критеріями використання як комплексоутворюючих реагентів 

ціанідів небезпечно, крім того, і ціаніди, і ЕДТА потребують введення додатково 

регулятора середовища для забезпечення значення рН >12,6 (тут і далі виділено 

реагенти, які вибрані і використані в роботі за результатами аналізу іонних 

рівноваг у відповідних системах).. 

Таблиця 3.2 

Зведена таблиця граничних умов утворення сульфідів і селенідів цинку з 

різними комплексоутворюючими реагентами 

  ZnS (Halc=(NH2)2CS) ZnSe* (Halc=Na2SeSO3) 

Ln- (0,5 M) lgkmax pHmin pCnmax / при pH pHmin pCnmax / при pH 

CN- 19,62 13,7 0,57 / 14,0 9,9 8,77 / 14,0 

EDTA 16,26 12,6 2,98 / 14,0 8,3 11,19 / 14,0 

OH- 14,80 11,6 4,42 / 13,7 6,9 12,62 / 13,7 

NH3 12,75 8,2 6,64 / 12,1 3,7 14,83 / 12,1 

C6H5O7
3- 4,98 6,5 7,00 / 11,3 2,3 15,19 / 11,3 

S2O3
2- 4,59 6,1 7,04 / 11,0 2,0 15,23 / 11,0 

N2H4 3,88 5,9 7,06 / 10,8 1,8 15,26 / 10,8 

C4H4O6
2- 3,22 5,6 7,12 / 10,4 1,4 15,31 / 10,4 

SCN- 3,02 5,1 7,25 / 9,8 1,0 15,44 / 9,8 

I- 1,26 4,4 7,41 / 9,2 0,3 15,61 / 9,2 

 

Наступними у списку йдуть OH–, NH3 і C6H5O7
3-. Гідроксо- і амінокомплекси 

цинку мають лише трохи менші значення lgkc max, але OH– і NH3 одночасно можуть 

бути і комплексоутворювачами, і регуляторами рН. Всі решта речовин 

потребують додаткового введення до робочого розчину регулятора кислотності 

розчину для забезпечення значення рН~11, необхідного для початку утворення 

твердої фази. 

Максимальні значення рСn(Zn2+), які відповідають мінімальним значенням 

концентрації солі цинку у вихідному робочому розчині, спостерігаються при 
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таких значеннях рН, коли як протонування, так і утворення гідроксокомплексів 

протікає найменше. Для 3-натрій цитрату ця ділянка найбільша і зберігає 

максимальні значення в інтервалі рН ~ 11. Для пари аміак/гідразин і натрій 

гідроксиду відсутня ділянка плато на кривій залежності, а максимальні значення 

рС0
n(Zn2+) досягаються при рН ~ 11-12 і рН > 13, відповідно. Це накладає 

обмеження на можливі зміни рН в процесі синтезу і, як наслідок, утворення не 

цільових продуктів.  

При зменшенні рН розчину буде зростати протонування, 

зменшуватиметься гідроліз тіокарбаміду і можливість утворення сульфідів. При 

збільшенні рН розчину разом із збільшенням гідролізу буде зростати 

концентрація гідроксильних іонів, що приведе до утворення гідроксоцинкатів, 

які в подальшому можуть розкладатися з утворенням цинк гідроксиду чи цинк 

оксиду. Такий ефект буде виражений сильніше при різкому збільшенні 

температури, наприклад, при нагріванні малих кількостей робочих розчинів.  

Згідно даних рис. 3.1, при використанні 3-натрій цитрату, як 

комплексоутворювача, осадження ZnS може починатися при концентрації 

вихідної солі цинку більше 1∙10-7 М, при використанні пари гідразин/аміак – 

більше 1∙10-6 М, а натрій гідроксиду – 1∙10-4 М. Осадження цинк гідроксиду для 

вибраних умов може починатися при більших на два порядки концентраціях 

вихідної солі цинку у наведеній вище послідовності.  

На практиці отримати покриття задовільної якості при розрахованих 

концентраціях не вдалося. Мінімальна концентрація вихідної солі цинку для 

осадження суцільних і однорідних  тонких плівок ZnS складала 1∙10-2 М. 

Зменшення концентрації значно збільшувало час осадження, що було 

недоцільно.  

Після закінчення процесу осадження поверхня підкладок була повністю 

покрита плівками. При використанні тринатрій цитрату чи натрій гідроксиду, як 

комплексоутворювачів, осаджені плівки були однорідними і мали характерний 

дзеркальний блиск.  
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У випадку осадження з використанням розчину аміаку чи пари 

аміак/гідразин, спостерігалася найбільша швидкість утворення твердої фази в 

об’ємі розчину, осаджені плівки були білого кольору і не мали дзеркального 

блиску. Це є свідченням утворення в даних умовах покрить, забруднених 

значною кількістю цинк гідроксиду чи цинк оксиду.  

Критичний аналіз наукової літератури показав, що для синтезу метал-

селенідних плівок як селенізуючий реагент в робочому розчині 

використовується селенокарбамід або натрій селеносульфат. Від використання 

селенокарбаміду ми свідомо відмовилися, бо це дуже дорогий і нестійкий 

реагент, виробництво в Україні якого відсутнє. Попередній розрахунок 

граничних умов утворення цинк селеніду з використанням натрій 

селеносульфату викликав труднощі через відсутність значень констант 

нестійкості комплексів цинку з селеносульфатом в безаміачних ситемах. 

Отримана графічна залежність pCH=f(pH) характеризує рівновагу між твердою 

фазою ZnSe, Zn(OH)2 та комплексами цинку (рис. 3.2). 

Утворення малорозчинного цинк селеніду при використанні довідникових 

термодинамічних констант багатоядерних комплексів Zn (II) може відбуватися в 

інтервалі, обмеженому кривими, що показують утворення ZnSe і Zn(OH)2. При 

значенні рН від 0,1 до 14 при С(Zn2+) > 1·10-16М, а цинк гідроксиду – при рН від 

5,5 до 14 при концентрації іонів цинку С(Zn2+) > 1·10-5М. Тобто, для утворення 

малорозчинного цинк селеніду необхідно забезпечити значні концентрації іонів 

селену у робочому розчині і підтримувати їх протягом всього часу синтезу. 

Досягти цього використанням лише натрій селеносульфату не вдається.  

Тому нами запропоновано у випадку утворення селенідів використати 

елементарний селен, коли іони Se2- генеруються з Селену в сильно лужному 

розчині (рН>13).  

Використання такого способу синтезу дозволяє спростити реакційну 

систему, бо натрій гідроксид одночасно буде комплексоутворювачем і 

регулятором рН, що є доброю альтернативою, коли відсутні інші способи 

селенізації. Крім того, вдасться уникнути утворення цинк гідроксиду, як 
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небажаного продукту. Подальші екеспериментальні дослідження підтвердили 

цю гіпотезу. 

 

3.3. Граничні умови утворення твердої фази кадмій сульфіду та кадмій 

селеніду в присутності лігандів різної природи. 

Кадмій досить активний метал, проте його активність нижча, ніж Цинку. 

Кадмій у лугах практично не розчиняється. При дії лугів на розчинні солі Кадмію 

утворюється нерозчинний у воді гідроксид кадмію Cd(OH)2, який виявляє 

основні властивості – добре розчиняється у кислотах, а у лугах практично 

нерозчинний (лише частково розчиняється у дуже концентрованих розчинах 

лугів). Але, при дії на солі Кадмію водного розчину аміаку спочатку утворюється 

осад гідроксиду кадмію, який здатний розчинятися у надлишку аміаку з 

утворенням стійкого комплексного іона [Cd(NH3)4]
2+: 

CdCl2 + 2NH4OH = 2NH4Cl + Cd(OH)2; 

Cd(OH)2 + 4NH4OH = [Cd(NH3)4](OH)2 + 4H2O. 

Здатність Кадмію до комплексоутворення вища, ніж Цинку. Для 

комплексних сполук Кадмію найхарактернішим є координаційне число 4 і 

тетраедричне розміщення лігандів. Проте Кадмій може також утворювати 

комплекси з КЧ 6. Іони Cd2+ здатні утворювати аквакомплекси складу 

[Cd(H2O)4]
2+ i [Cd(H2O)6]

2+, однак стійкішими є аміакати, галогеніди і 

псевдогалогеніди, наприклад [Cd(NH3)4]
2+, [CdCl4]

2–, [Cd(CN)4]
2–. 

На рис. 3.3 наведено аналіз іонних рівноваг у системі Cd2+ – Lx – N2H4CS і на 

рис 3.4 аналіз іонних рівноваг у системі Cd2+ – Lx – Na2SeSO3 з врахуванням 

можливості утворення малорозчинного кадмій гідроксиду.  

З отриманих даних видно, що максимальні значення рСn(Cd2+) є чисельно 

значно більші, ніж для випадку цинк сульфіду (рис. 3.1, табл. 3.2). Це означає, 

що утворення CdS можливе при концентраціях кадмію прорядку 10-13 М, а CdSe 

при ще меншій – 10–23М.  
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Рис. 3.3 . Граничні умови утворення CdS (чорні криві) і Cd(OH)2 (червоні криві у 

заштрихованій області) з різними комплексоутворювачами. 
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Рис. 3.4 . Граничні умови утворення CdSe (чорні криві) і Hg(OH)2 (червоні 

криві у заштрихованій області) з різними комплексоутворювачами. 

 

Із даних таблиці 3.3 видно, що, як і для випадку з цинком, збільшення значення 

константи стійкості відповідного комплексу (lgkmax) зсуває мінімальне значення рН 

початку утворення халькогенідів кадмію (pHmin) у лужну ділянку і зростає 
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необхідне мінімальне значення показника концентрації іонів металу (pCnmax) в 

розчині. Чисельне значення pCnmax є у рази більшим, ніж у випадку утворення ZnS 

чи ZnSe з аналогічними комплексоутворювачами, а це вказує на можливість 

використання менших кількостей вихідних солей кадмію. 

Таблиця 3.3 

Зведена таблиця граничних умов утворення сульфідів і селенідів кадмію 

з різними комплексоутворюючими реагентами. 

  CdS (Halc=(NH2)2CS) CdSe (Halc=Na2SeSO3) 

Ln- (0,5 M) lgkmax pHmin pCnmax / при pH pHmin pCnmax / при pH 

CN- 17,11 11,6 5,39 /14,0 5,6 16,07 /14,0 

EDTA 16,46 11,7 5,14 / 14,0 5,7 15,82 / 14,0 

OH- 8,70 7,0 12,39 / 13,8 1,6 23,07 / 13,8 

S2O3
2- 8,20 6,7 12,63 / 13,6 1,3 23,31 / 13,6 

NH3 6,56 5,7 13,07 / 13,1 0,4 23,75 / 13,1 

C6H5O7
3- 5,36 5,5 13,15 / 13,0 0,2 23,83 / 13,0 

I- 5,35 5,1 13,22 / 12,8 0 23,90 / 12,8 

N2H4 3,89 4,4 13,27 / 12,6 0 23,95 / 12,6 

C4H4O6
2-  2,94 4,1 13,27 / 12,6 0 23,95 / 12,6 

(NH2)2CS 2,92 4,0 13,27 / 12,6 0 23,95 / 12,6 

SCN- 2,91 4,1 13,27 / 12,6 0 23,95 / 12,6 

 

Область утворення малорозчинних кадмій сульфіду і кадмій селеніду, 

обмежена кривими утворення CdS чи CdSe і Cd(OH)2 є значно більшою, ніж для 

халькогенідів цинку. Проте, здатність тіокарбаміду уворювати комплекси з 

кадмієм, обмежує кількість ефективних комплексоутворюючих реагентів.   

Використання ціанідів чи ЕДТА потребує як більших початкових 

концентрацій кадмію у розчині, так і введення додаткових регуляторів рН. Через 

основні властивості, які проявляє Cd(OH)2, неможливим є використання 

гідроксидів, як комплексоутворювачів. Кадмій гідроксид, на відміну від 
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Zn(OH)2, не утворює розчинних комплексів [Cd(OH)4]
2– у надлишку лугу. 

Комплексоутворюючі реагенти для яких значення константи стійкості 

відповідного комплексу lgkmax є чисельно близьким 2,92 (lgkmax тіокарбаміду) не 

будуть ефективними (гідразин гідрат і похідні тартратної кислоти (C4H4O6
2-)). 

Тому для дослідження процесів синтезу тонких плівок халькогенідів кадмію, як 

комплексоутворювачі були використані: натрій тіосульфат, розчин аміаку, 

тринатрійцитрат і йодид.  

 

3.4. Розрахунок граничних умов утворення меркурій сульфіду та 

меркурій селеніду 

Синтез плівкових матеріалів халькогенідів меркурію супроводжуються 

труднощами, які виникають під час їхнього отримання. В першу чергу, це 

пов’язано із неможливістю застосування типових комплексоутворюючих 

реагентів, які успішно використовували для синтезу плівок халькогенідів кадмію 

та цинку.  

Для Меркурію (ІІ) характерні реакції комплексоутворення, а стійкість ком-

плексів є часто найбільшою, порівняно з Zn(II) і Cd(II). Найхарактерніші 

координаційні числа 4, 6 і 2. На відміну від цинку, який утворює тетраедричні 

сполуки, і кадмію, який утворює октаедричні, сполуки меркурію найчастіше 

лінійні. Найстійкішими в розчинах є комплексні сполуки Меркурію з 

координаційним числом 2, набагато слабкіще приєднуються додаткові ліганди, 

що добудовують координаційну сферу Меркурію (ІІ) до тетраедра.  

На рис. 3.5 наведено аналіз іонних рівноваг у системі Hg2+ – Lx – N2H4CS і 

на рис 3.6 аналіз іонних рівноваг у системі Hg2+ – Lx – Na2SeSO3 з врахуванням 

можливості утворення малорозчинного меркурій гідроксиду.  

У випадку синтезу плівок HgS кількість доступних комплексоутворюваів є 

мінімальною (рис. 3.5, табл. 3.4). Утворення малорозчинного меркурій сульфіду 

чи меркурій селеніду може відбуватися у всьому інтервалі значень рН при 

концентраціях вихідної солі менше 10–20 М і 10–35 М, відповідно.  
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Рис. 3.5. Граничні умови утворення HgS з різними комплексоутворювачами. 
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Рис. 3.6. Граничні умови утворення HgSe (чорні криві) і HgO (червоні криві у 

заштрихованій області) з різними комплексоутворювачами. 

 

Як доступні і ефективні можна використати натрій тіосульфат, калій йодид 

і тіосечовину, яка у даному випадку одночасно є і комплексоутворювачем, і 

халькогенізатором. Решта речовин, значення константи стійкості відповідного 
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комплексу (lgkmax) яких менше 27,96 будуть малоефективними 

комплексоутворювачами в присутності тіокарбаміду. Для синтезу плівок 

меркурій селеніду найдоцільніше використовувати як комплексоутворювачі 

натрій тіосульфат чи калій йодид, проте теоретично придатними будуть і решта 

речовин, наведених на рис. 3.6 і табл. 3.4.  

З отриманої залежності видно, що утворення малорозчинного меркурій 

сульфіду може відбуватися у всьому інтервалі значень рН при концентраціях 

вихідної солі менше 10–2 М. 

Таблиця 3.4 

Зведена таблиця граничних умов утворення сульфідів і селенідів 

меркурію з різними комплексоутворюючими реагентами. 

  HgS (Halc=(NH2)2CS) HgSe (Halc=Na2SeSO3) 

Ln- (0,5 M) lgkmax pHmin pCnmax / при pH pHmin pCnmax / при pH 

CN- 40,62 10,3 8,03 /14,0 5,6 16,07 /14,0 

S2O3
2- 32,26 6,0 15,15 / 14,0 2,2 22,74 / 14,0 

I- 29,83 4,4 18,36 / 14,0 0,4 26,29 / 14,0 

(NH2)2CS 27,96 3,5 20,23 / 14,0 0 28,42 / 14,0 

EDTA 21,8 3,5 20,23 / 14,0 0 33,43 / 14,0 

OH- 21,7 3,5 20,23 / 14,0 0 33,37 / 14,0 

SCN- 21,2 3,5 20,23 / 14,0 0 33,48 / 14,0 

NH3 19,3 3,5 20,23 / 14,0 0 33,48 / 14,0 

C6H5O7
3- 10,9 3,5 20,23 / 14,0 – – / – 

C4H4O6
2- 7,0 3,5 20,23 / 14,0 0 33,35 / 8,7 

 

Через найменші значення ДР сульфіду і селеніду меркурію значення 

показника концентрації іонів металу (pCnmax) в розчині є найбільшим, порівняно із 

халькогенідами цинку і кадмію. За однакових умов швидкість реакцій синтезу 

халькогенідів меркурію буде максимальною.   
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При переході рН середовища із кислої області в лужну мінімальна 

концентрація солі меркурію, необхідна для утворення малорозчинного меркурій 

сульфіду буде практично лінійно зменшуватися, а швидкість його утворення так 

само лінійно зростати. Це призведе до утворення великої кількості осаду, а 

плівка на поверхні підкладки не встигатиме формуватися. Тому, для 

забезпечення відповідної швидкості реакції було прийнято рішення проводити 

синтез при значенні рН, яке було б близьким до нейтрального. Як регулятори рН 

доцільно  обрати натрієві солі цитратної або тартратної кислот, які дозволять 

регулювати і підтримувати протягом всього часу синтезу рН на рівні 6,0 – 7,5. 

Підсумовуючи наведені вище дані можна стверджувати, що зародження 

твердої фази і ріст плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку залежить 

від якісного і кількісного складу робочого розчину та способу його отримання, 

які впливають як на форму сполуки, у вигляді якої метал перебуває у розчині, 

так і на саму можливість утворення тонких плівок.  

Необхідною умовою тонкоплівкового синтезу є співрозмірність швидкості 

утворення йонів халькогену в зоні реакції зі швидкістю вивільнення йонів металу 

з відповідного комплексу. Експериментальні дослідження показали, що 

можливість утворення твердої фази не гарантує у всіх випадках можливе 

утворення суцільних плівкових матеріалів, процес синтезу яких буде керований 

і відтворюваний. Так, у випадку синтезу сульфідів цинку і кадмію найкращі 

результати отримані при використанні тринатрій цитрату і аміаку чи його 

похідних, натрій гідроксиду. Плівки селеніду цинку доброї якості отримані з 

викорисанням натрій гідроксиду, а селеніду кадмію – з розчинів, що містили 

тринатрій цитрат і тіосульфат. Для осадження плівок сульфідів меркурію 

найдоцільніше використовувати тіосечовину і як комплексоутворювач, і як 

халькогенізатор. Одержати тонкоплівковий меркурій селенід накращої якості 

вдалося в присутності натрій тіосульфату і калій йодиду, як і було прогнозовано, 

та калій чи амоній роданіду.  

Для усіх випадків зберігалася встановлена закономірність зменшення 

значень мінімально необхідної концентрації метал-вмісних реагентів для синтезу 
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плівок сульфідів чи селенідів при переході від цинку до меркурію при збільшенні 

рН робочих розчинів. Але ефективні концентрації, які дозволяли за один цикл 

осадження отримати суцільне плівкове покриття нанометрових розмірів 

задовільної якості, були щонайменше на два порядки вищими. На нашу думку, 

цей факт можна пояснити більшою швидкістю утворення твердої фази в об’ємі 

розчину, ніж на поверхні підкладки, що, закономірно, знижує ефективність 

утворення плівок внаслідок швидшого виснаження робочого розчину.  

 

3.5. Хімічне осаження плівок ZnS і ZnSe з водних розчинів і їх 

структурний аналіз 

Для гідрохімічного синтезу плівок ZnS робочі розчини готували з 

використанням 0.01-0.05 M розчину однієї з цинк-вмісних солей (цинк хлорид 

(ZnCl2), цинк ацетат ((CH3COO)2Zn), цинк нітрат (Zn(NO3)2) або цинк сульфат 

(ZnSO4)), 0.025-0.25 М розчину тіокарбаміду (NH2)2CS для генерування іонів 

Сульфуру S2–, вибрані (розд. 3.2) комплексоутворюючі реагенти – 0,1-2,5 M 

натрій гідроксид (NaOH), 0.01-0.1 M тринатрій цитрат (Na3C6H5O7) та пару 

амоній гідроксид/гідразин гідрат (N2H4·H2O/NH3·H2O), концентрацією 0,2-1,4 М.  

Для ХО плівок ZnSe для генерації іонів Цинку використовували перлічені 

вище солі та цинк оксид (ZnO), який попередньо розчиняли у NaOH. Як джерело 

іонів Селену використовували 0,1-0,2 M натрій селеносульфат та 0,02-0,12 M 

розчин елементарного селену у NaOH, який одночасно виконував функцію 

комплексоутворювача в присутності гідразин гідрату [428]:  

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

Тривалість осадження становила 5-120 хв за температури 50-90 °С. 

У роботі не використовувалася селенокарбамід, як селенізатор, через її 

велику вартість, нестабільність при зберіганні та відсутність виробництва в 

Україні. Використання тринатрій цитрату, як комплексоутворюючого реагента, 

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

великою швидкістю реакції навіть при кімнатній температурі.  
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Використання суміші амоній гідроксиду і гідразин гідрату для синтезу ZnSe 

мало аналогічний результат, тобто, після змішування реагентів протягом кількох 

секунд по всьому об’єму робочого розчину утворювався цинк селенід і випадав 

у вигляді осаду не встигаючи сформувати плівку на поверхні вертикально 

зануреної підкладки. У випадку ХО з комплексоутворюючим реагентом натрій 

гідроксидом на підкладках утворювались покриття від жовтого до оранжевого 

кольору, характерного для сполуки ZnSe. Зміна кольору є наслідком зміни 

товщини плівок. 

Рентгенофазовим аналізом синтезованих зразків встановлений їх фазовий 

склад (рис. 3.7, 3.8). Кристалографічні характеристики сполук в отриманих 

плівках наведено у таблиці 3.6.  

 

Рис. 3.7. 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. 3.8. Експериментальний профіль дифрактограми плівки ZnSe 

(комплексоутворюючий реагент – натрій гідроксид) і її порівняння з лініями 

теоретичної дифрактограми ZnSe. 

Таблиця 3.6 

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) – 

 

Відмінності між ХО плівок ZnS і ZnSe можна пояснити різною природою 

халькогенізаторів. Використання елементарного Селену значно збільшує 

активну концентрацію іонів Se2– у реакційній суміші, порівняно з активністю 

іонів Сульфуру S2– при осадженні цинк сульфіду. Тому закономірним є те, що 
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покриття ZnSe утворюються лише з тим комплексоутворюючим реагентом, для 

якого значення констант стійкості його сполуки з цинком буде максимальним. 

Використання натрій селеносульфату як халькогенізатора для cинтезу ZnSe 

показало, що утворюються плівки селеніду, які є неоднорідними і повністю не 

покривають поверхню підкладок. 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. 

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 NH3·H2O/N2H4·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.  

 

3.6. Гідрохімічний синтез плівок CdS і CdSe і їх структурний аналіз 

Для ХО тонких плівок CdS та CdSе використовували розчини 

кадмійвмісних солей: ацетату (Cd(CH3COO)2∙2Н2О), нітрату (Cd(NO3)2∙4Н2О), 

хлориду (CdCl2), сульфату (CdSO4∙
8/3H2O) та йодиду (CdI2) різних молярних 

концентрацій (0.001-0.005 моль/л), 0,01-0,05 М розчин тіокарбаміду (CS(NH2)2) 

та 0,01 М розчин натрій селеносульфату (Na2SeSO3), як халькогенізатори. 

Амоній гідроксид (NH4OH) був використаний і як комплексоутворюючий 

реагент для синтезу CdS, і як регулятор рН. 0,005-0,08 M розчин тринатрій 

цитрату (Na3C6H5O7) і натрій тіосульфату (Na2S2O3) як комплексоутворюючі 

реагенти. Тривалість осадження 1-60 хв за температури 50-90 °С. 

Для синтезу плівок кадмій селеніду використовували незначну добавку 

тіокарбаміду (CS(NH2)2). Без добавки CS(NH2)2 у плівок CdSe практично 
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відсутня адгезія до скляної підкладки (плівка відокремлюється від скляної 

пластини при її вийманні з ванни, що робить неможливим їх подальше 

досдідження, за винятком рентгенівського). Фактично з незначною добавкою 

тіокарбаміду в результаті отримується плівковий твердий розчин складу 

~ Cd0.43S0.03Se0.54 (за даними мікроаналізу), де атоми сульфуру в структурі є 

зв’язуючою ланкою між покриттям та скляною підкладкою та забезпечують 

достатню адгезію для отримання та дослідження покриттів. Можна припустити, 

що використовуючи різне співвідношення Na2SeSO3 до CS(NH2)2 можна 

отримати плівкові тверді розчини різного складу. 

За результатами рентгенофазового аналізу зразків плівок CdS (рис. 3.9) 

встановлено присутність суміші двох модифікацій кадмій сульфіду – сфалерит 

та в’юрцит. Для зразків плівок CdSe (рис. 3.10) встановлено присутність лише 

кубічної фази (сфалерит). Кристалографічні характеристики наведено у табл. 3.7. 
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Рис. 3.9 Експериментальний профіль дифрактограми плівки CdS і її порівняння 

з лініями теоретичних дифрактограм α-CdS і β-CdS. 
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Рис. 3.10 Експериментальний профіль дифрактограми плівки CdSe і їх 

порівняння з лініями теоретичної дифрактограми CdSe. 

Таблиця 3.7 

Кристалографічні характеристики фаз у плівках CdS, одержаних з 

використанням тринатрій цитрату 

Плівка 
Комплексу- 

ючий реагент 

Фаза 

сполуки 

у плівці 

СТ СП ПГ 
Параметри комірки 

a, нм c, нм 

CdS Na3C6H5O7 

α-CdS ZnS cF8 F-43m 0,5823(4) – 

β-CdS ZnO hP4 P63mc 0,4126(1) 0,6812(4) 

CdSe Na3C6H5O7 CdSe ZnS cF8 F-43m 0,60549(14) – 

 

3.7. Хімічне осаження плівок HgS і HgSe з водних розчинів і їх 

структурний аналіз 

Для ХО плівок халькогенідів меркурію солі одновалентної ртуті не можуть 

бути використані, бо в результаті синтезу плівки не утворюються. Для синтезів 

сульфідів і селенідів меркурію було використано меркурію нітрат (Hg(NO3)2), 
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меркурію хлорид (HgCl2) та меркурію сульфат (HgSO4). У всіх випадках були 

отримані однакові за властивостями плівки. Для подальших досліджень було 

вибрано меркурію нітрат, концентрація якої змінювалася у межах від 0,001 до 

0,01 моль/л. Тіокарбамід (0,01-0,1М) у випадку синтезу сульфідів виконувала 

роль одночасно комплексуючого і халькогенізучого реагента, а тринатрій цитрат 

(0,001-0,02 М) або динатрій тартрат (0,01-0,1 М) – регуляторів pH середовища 

(pH робочого розчину 6,0-7,2 при 25 оС). Халькогенізаторами для синтезу плівок 

HgSe використано натрій селеносульфат (0,01 М), а комплексоутворюючими 

реагентами були калій йодид (0,04-0,1 М), натрій тіосульфату (0,25-1,0 М) і калію 

роданід (0,5-2,.0 М). Тривалість осадження становила від 5 хв до 72 годин за 

температур від 20 до 90 °С. 

В процесі синтезу плівок сульфідів меркурію є певні особливості. 

Осадження HgS може бути записаний так: 

1) Утворення комплексу меркурій дитіокарбаміду [429]: 

Hg2+ + 2(NH2)2CS → [(NH2)2CS]2Hg2+. 

При надлишку тіокарбаміду утворюється комплекс меркурій 

тетратіокарбамід [(NH2)2CS]4Hg2+, який має значення константи стійкості на 5 

порядків більше, ніж двокоординований комплекс (β1-2([(NH2)2CS]2Hg2+)=22,43 

[427], β1-4([(NH2)2CS]4Hg2+)=27,96 [293]). Утворення такого комплексу є 

небажаним, бо в умовах перебігу реакції комплекс не буде руйнуватися, а, отже, 

утворення малорозчинного меркурій сульфіду стане неможливим. 

2) Гідроліз тринатрійцитрату (динатрійтартрату), як солі слабкої кислоти: 

C6H5O7
3– + H2O → HC6H5O7

2– + OH–. 

3) Руйнування комплексу меркурій дитіокарбаміду внаслідок гідролізу з 

відщепленням іонів S2- [430, 431] і утворенням нерозчинного меркурій сульфіду 

у вигляді плівки, а також утворенням відповідного осаду: 

[(NH2)2CS]2Hg2+ + 2OH– → HgS↓ + (NH2)2CS + CH2N2 +2H2O. 

За результатами рентгенофазового аналізу (ДРОН-3.0, CuKα) зразків плівок 

HgS (рис. 3.11) встановлено присутність фази тригональної модифікації 

меркурій сульфіду (кіновар) при використанні Na3C6H5O7 як регулятора рН.  
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Рис. 3.11 Еспериментальний профіль дифрактограми плівки HgS, отриманої 

методом хімічного осадження з використанням (NH2)2CS як 

комплексоутворюючого реагента, Na3C6H5O7 як регулятора рН і її порівняння з 

лініями теоретичної дифрактограми HgS. 

 

Зразки плівок HgSe, синтезовані за температури 90 °С (рис. 3.12) з 

використання калій йодиду як комплексоутворювача є однофазними – містять 

фазу кубічної модифікації меркурій селеніду (структура сфалериту, тіманіт).  
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Рис. 3.12 Експериментальний профіль дифрактограми плівки HgSe, 

синтезованої за температури 90 °С з використанням KI, як 

комплексоутворюючого реагента і її порівняння з лініями теоретичної 

дифрактограми HgSe. 
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Зразки HgSe, отримані за температури 20 °С, є двохфазними (рис. 3.13) та 

містить основну фазу – тернарну сполуку Hg3Se2I2 у моноклінній модифікації та 

меншу кількість HgSe. Сполука Hg3Se2I2 утворювалася також і при 90 °С, коли 

концентрація халькогенізуючого реагенту С(Na2SeSO3) < 0,002 моль/л. 
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Рис. 3.13 Експериментальний профіль дифрактограми плівки Hg3I2Se2, 

синтезованої за 20 °С з використанням KI, як комплексоутворюючого реагента і 

її порівняння з лініями теоретичної дифрактограми Hg3I2Se2 і HgSe. 

Зразки плівок HgSe, синтезовані з калій роданіду чи натрій тіосульфату є 

однофазними та містять фазу кубічної модифікації меркурій селеніду (рис. 3.14.).  
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Рис. 3.14 Експериментальний профіль дифрактограм плівок HgSe, синтезованих 

з використанням KSCN чи Na2S2O3, як комплексоутворюючих реагентів і її 

порівняння з лініями теоретичної дифрактограми HgSe. 



181 

 

Плівки з HgSe мають коричнево-зелений колір, а плівки з Hg3Se2I2 

коричнево-червоний. Це дає змогу оцінити яка з наведених сполука утворюється 

під час синтезу по кольору помутніння робочого розчину. 

Кристалографічні характеристики отриманих плівок наведено у таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Кристалографічні характеристики фази у плівках HgS і HgSe 

Плівка 

Компле 

ксуючий  

реагент 

Фаза 

у плівці 
СТ СП ПГ 

Параметри комірки 

a, нм b, нм c, нм β, ° 

HgS (NH2)2CS α-HgS HgS hp6 P3121 0,41523(4) – 0,94813(12)  

HgSe KI HgSe ZnS cF8 F-43m 0,60550(11) 
– –  

Hg3I2Se2 

+ 

HgSe 

KI 

Hg3I2Se2 Hg3S2Br2 mS56 C2/m 1,9374(4) 0,9654(3) 1,0933(4) 116,67(2) 

HgSe ZnS cF8 F-43m 0,60523(16) 
– –  

HgSe KSCN HgSe ZnS cF8 F-43m 0,60550(11) 
– –  

HgSe Na2S2O3 HgSe ZnS cF8 F-43m 0,60303(7) 
– –  

 

Отримані експериментальні дані підтверджують можливість осадження за 

вибраних умов тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку, 

структура яких залежить від умов синтезу. Для створення тонкоплівкових 

матеріалів з певним і відтворюваним набором властивостей необхідно 

комплексно дослідити вплив природи речовин і умов синтезу на склад, 

структуру, морфологію, оптичні та фотоелектричні властивості синтезованих 

плівок. Такий підхід, який охоплює різноманітні аспекти неорганічної хімії, 

фізики і хімії твердого тіла, кристалохімії та матеріалознавства дозволить 

виробити загальні правила, які мають стати основою для встановлення 
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взаємозв’язку між складом, структурою та властивостями тонких плівок металів 

підгрупи цинку. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Обгрунтовано на основі термодинамічних величин концентраційні межі 

вихідних речовин і діапазон значень рН, за яких можливе осадження плівок 

сульфідів і селенідів цинку, кадмію та меркурію без домішок побічних 

продуктів. Розраховано граничні умови утворення малорозчинних форм 

халькогенідів металів підгрупи цинку без домішок побічних продуктів з 

використанням 16 комплексоутворюючих реагентів 

2. На основі проведених розрахунків проведено обгрунтований вибір 

вихідних компонетів робочих розчинів і синтезовано тонкі плівки халькогенідів 

цинку, кадмію та меркурію. Їхня будова підтверджена даними 

рентгеноструктурного аналізу. 

3. Для синтезу плівок цинк селенідіу запропоновано використати як 

халькогенізатор елементарний селен, замість селенокарбаміду чи 

натрійселеносульфату. Це дозволило спростити реакційну систему і уникнути 

утворення цинк гідроксиду, як побічного продукту.  
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РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ПРИРОДИ ЛІГАНДІВ НА СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ 

ТОНКИХ ПЛІВОК ХАЛЬКОГЕНІДІВ МЕТАЛІВ ПІДГРУПИ ЦИНКУ. 

 

Синтез тонкоплівкових матеріалів на основі халькогенідів металів у 

водних розчинах базується на реакції між закомплексованими іонами металу і 

халькогенізатором. Зв'язування металу в комплекс проводиться з метою 

сповільнення процесу утворення малорозчинних сполук і формування плівкових 

структур в реакційній системі. При цьому використання різних за силою і 

природою лігандів дозволяє регулювати кількість вільних іонів металу у 

водному середовищі, що, в свою чергу, впливає на швидкість і механізм 

протікання процесу, дозволяючи отримувати зразки шарів халькогенідів металів 

із необхідними властивостями і одночасно контролювати ці параметри. У 

попередньому розділі обгрунтовано вибір комплексоутворюючих реагентів для 

синтезу плівок халькогенідів металів підгрупи цинку. 

Всі отримані в даній роботі результати стосуються плівок, товщина яких 

змінюється в межах 10-100 нм. Плівки товщиною більше 100 нм були отримані 

шляхом багаторазового осадження. 

 

4.1. Вплив природи і концентрації вихідної солі на кристалічну 

структуру і ріст плівок ZnS і ZnSe 

Для встановлення впливу природи вихідної цинк-вмісної солі на структуру 

ХО тонких плівок цинк сульфіду використовували свіжоприготовані розчини 

цинк хлориду (ZnCl2), цинк ацетату ((CH3COO)2Zn), цинк нітрату (Zn(NO3)2) і 

цинк сульфату (ZnSO4). Повні склади робочих розчинів і концентрації кожного з 

реагентів наведено у розділі 3.5. 

Молярна концентрація цинк-вмісної солі у робочому розчині змінювалася 

в межах від 0,01 М до 0,05 М. Як комплексоутворювач використано тринатрій 

цитрат (Na3C6H5O7), тіокарбамід ((NH2)2CS) як халькогенізатор і амоній 

гідроксид (NH4OH), як регулятор рН. Для підтримання значення pH ≥ 9,5, 

необхідного для достатнього гідролізу тіокарбаміду в процесі осадження, 
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додавали незначну, сталу кількість амоній гідроксиду (0,01 об’ємної частки від 

загального об’єму розчину). 

Проведеним рентгенофазовим аналізом зразків плівок ZnS (рис. 4.1), 

отриманих з використанням різних солей цинку встановлено, що у всіх випадках 

утворюються плівки, які складаються з фази сполуки ZnS в кубічній модифікації 

(сфалерит), а значить природа цинк-вмісної солі не впливає на кристалічну 

структуру плівок ZnS [91, 432, 433]. Тому, в подальшому для синтезу плівок і їх 

досліджень використано цинк хлорид. 
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Рис. 4.1. Експериментальні профілі дифрактограм плівок ZnS, отриманих з 

різних вихідних солей цинку і їх порівняння з лініями теоретичної 

дифрактограми ZnS. 

 

У випадку синтезу плівок цинк селеніду як джерела іонів цинку були 

використані такі ж солі цинку, як і для синтезу плівок цинк сульфіду та додатково 

цинк оксид. Як і у випадку з сульфідами встановлено, що природа солі не впливає 

на властивості отриманих плівок. Цинк оксид, як доступний матеріал, може бути 

використаний як вихідна речовина у синтезі плівок цинк селеніду, бо отримані з 
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його використанням плівки мають склад і морфологію таку саму, як і випадку 

використання солей цинку. Рентгенограми плівок цинк селеніду, синтезованих з 

використанням цинк хлориду і цинк оксиду наведені на рис. 4.2, а 

мікрофотографії поверхонь отриманих плівок – на рис. 4.3. 
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Рис. 4.2. Рентгенограми плівок цинк селеніду, синтезованих з 

використанням цинк хлориду і цинк оксиду. 

 

  
(1)      (2) 

 

Рис. 4.3. Мікрофотографії поверхонь плівок цинк селеніду, синтезованих 

з використанням цинк оксиду (1) і цинк хлориду (2). 



186 

 

Дослідження впливу концентрацій вихідних реагентів на процеси синтезу 

плівок халькогенідів цинку проводили за вмістом у них цинку на 1 см2 поверхні 

підкладки з однієї сторони, який визначали методом інверсійної 

вольтамперометрії за методикою, описаною у розділі 2.4.2.  

Для синтезу плівок ZnS готували робочі розчини з 0,04 М тринатрій 

цитрату, 0,1 М тіокарбаміду. Концентрацію цинк хлориду змінювали від 0,01 М 

до 0,05 М. Температура процесу становила 70 °C, тривалість осадження 80 хв. 

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. 

Отримані результати наведено на рис. 4.4 
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Рис. 4.4. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnS і ZnSe 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 

розчині помітне утворення цинк гідроксиду, що пояснюється недостатньою 

кількістю (0,04 M) комплексоутворювача тринатрій цитрату для зв’язування всіх 
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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. 

Характер зміни маси цинку у плівках цинк ZnSe дещо інший. За мінімальних 

значень концентрації, які у 2-5 разів менші концентрації елементарго селену, 

видно лінійне зростання маси цинку, яке поступово припиняється при 

наближенні співвідношення Zn:Se до значення 1:1. При концентрації ZnCl2 в 

робочому розчині вище 0,08 M маса цинку практично не змінюється. Тому 

оптимальне значення концентрації солі цинку вибрано 0,08 М. 

 

4.2. Вплив природи і концентрації комплексоутворюючого реагента на 

вміст цинку в плівках 

До складу робочих розчинів входили комплексоутворюючі реагенти, вихідні 

концентрації яких складали: 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 відповідали значенням, наведеним вище. Отримані результати 

представлені на рис. 4.5. 

Маса цинку у плівках ZnS при зміні концентрації комплексоутворюючого 

реагента тринатрій цитрату має лінійний характер (4.5 а). 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, що відповідає молярному співвідношенню солі цинку і 

тринатрій цитрату 1:1. 

Дослідження маси цинку в плівках ZnS, осаджених з NaOH (рис 4.5 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 
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робочого розчину до значення 1,10 г/см3, визначеною ареометром. Оптимальне 

значення концентрації C(NaOH) вибрано 5,0 М. 
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Рис. 4.5. Вплив концентрації вихідного комплексоутворюючого реагента на 

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

 

У випадку використання суміші NH4OH/N2H4·H2O (рис 4.5 в) значення маси 

цинку в плівках ZnS є найбільшим при найменшій концентрації амоній 

гідроксиду (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 
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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 4.5 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) робочого розчину. 

 

4.3. Залежність вмісту цинку від часу осадження 

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. 4.2 

встановлено, що оптимальні концентрації цих комплексоутворюючих реагентів 

складають 0,04 M для Na3C6H5O7 та 5 M для NaOH.  

Для оптимізації тривалості осадження плівок ZnS готували робочий 

розчини з 0,04 М цинк хлориду, 0,04 М тринатрій цитрату, 0,10 М тіокарбаміду. 

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

до 120 хв. Результати досліджень наведені на рис. 4.6. 

Зміна маси цинку під час синтезу тонких плівок має складний характер. За 

вибраних умов спостерігається значний індукційний період тривалістю близько 

40 хв. У цей часовий інтервал маса цинк сульфіду, яка утворюється на поверхні 

підкладки настільки мала, що не дозволяє з достатньою точністю визначити її 

вольтамперометрично. В інтервалі 40-80 хв зростає лінійно від 5,5 мкг/см2 до 

9,0 мкг/см2, а 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 
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седиментації їх на поверхню підкладки. Після 120 хв. реакції утворюється значна 

кількість осаду, робочий розчин виснажується і осадження припиняється. 

 

Рис. 4.6. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnS від тривалості осадження. 

 

Аналіз морфології поверхонь плівок (рис. 4.7) підтвердив наведені вище 

пояснення. При тривалості осадження до 80 хв спостерігається мала кількість 

поверхневих у творень (дефектів) на поверхні плівок ZnS, а при 100-120 хв їх 

число різко зростає. При максимальній тривалості (120 хв) крім дефектів видно 

тріщини (розтріскування) поверхні плівки ZnS. Тому оптимальне значення часу 

осадження становить 80 хв. 

 
 

   
(а)    (б)     (в) 

Рис. 4.7. Морфологія поверхні плівок ZnS при різній тривалості осадження  

(а – 80 хв, б – 100 хв, в – 120 хв). 
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Рентгенофазовим аналізом встановлено, що включення на 

мікрофотографіях плівок цинк сульфіду є частинками співосадженого натрій 

хлориду (NaCl) (рис. 4.8). Для їх усунення одержані плівки протягом певного 

часу (30 хв) очищали у теплій дистильованій воді (70 °C). 

  
(а)       (б) 

Рис 4.8. Експериментальні профілі дифрактограм плівок ZnS, отриманих з 

використанням тринатрій цитрату, (а – неочищена, б – очищена) 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 становила 80 °C, тривалість 

осадження змінювали від 10 до 60 хв. Результати досліджень наведені на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnSe від тривалості 

осадження. 
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Отримана залежність має екстремумний характер і відрізняється від 

аналогічної для цинк сульфіду (рис. 4.6). Після початку реакції маса цинку в 

плівках ZnSe зростає лінійно і досягає свого 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. 4.10). Тому оптимальне начення тривалості осадження становить 40 хв. 

 

   

(а) (б) (в) 

Рис. 4.10, Морфологія поверхні плівок ZnSe при різних тривалостях осадження  

(а – 10 хв, б – 40 хв, в – 60 хв). 

 

4.4. Вплив концентрації халькогенізатора на вмісту цинку у плівках 

ZnS і ZnSe 

Для дослідження з оптимізації вихідної концентрації тіокарбаміду готували 

робочий розчини з 0,04 М цинк хлориду і 0,04 М тринатрій цитрату. 

Концентрацію тіокарбаміду змінювали від 0,025 М до 0,25 М. Температура 

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

наведені на рис. 4.11. 

Зі збільшенням концентрації тіокарбаміду в межах 0,025-0,10 M маса цинку 

в плівках ZnS зростає. Подальше зростання концентрації тіокарбаміду в 

робочому розчині до 0,25 М не веде до збільшення маси цинку, а призводить до 

зайвої витрати реагенту. Тому оптимальне значення концентрації тіокарбаміду 

вибрано 0,10 М, що відповідає 2,5 кратному надлишку відносно як концентрації 

вихідної солі, так і концентрації комплексоутворюючого реагента. 
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Рис. 4.11. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnS від концентрації 

тіокарбаміду. 

 

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 0,12 М. Температура процесу становила 80 °C, тривалість осадження 40 хв. 

Результати досліджень наведені на рис. 4.12. 

 

 

Рис. 4.12. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnSe від концентрації селену. 
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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, що відповідає 20 % надлишку відносно концентрації цинк-вмісної солі. 

 

4.5. Залежність вмісту цинку від температури процесу 

Дослідження впливу температури на процес синтезу плівок халькогенідів 

цинку готували робочий розчини з 0,04 М цинк хлориду, 0,04 М тринатрій 

цитрату, 0,10 М тіокарбаміду. Тривалість осадження становило 80 хв. 

Температуру процесу змінювали від 50 до 90 °C. Результати досліджень наведені 

на рис. 4.13. 

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 значно перевищує швидкості росту 

плівки ZnS на поверхні підкладки. Робочий розчин швидко виснажується, а 

утворені плівки є тонкими, неоднорідними і не суцільними. 

 

 
Рис. 4.13. Вплив температури процесу на масу цинку в плівках ZnS. 
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Аналіз морфології поверхонь плівок (рис. 4.14) показав, що при 

температурах осадження 50-70 °C спостерігається мала кількість дефектів на 

поверхні плівок ZnS, а при 80-90 °C число дефектів є зростає. Встановлено, що 

поверхневі утворення є агломератами, які складаються з цинк сульфіду і а 

адсорбуються на поверхні плівок на прикінцевих етапах осадження. Тому 

оптимальне значення температури становить 70 °C.  

 

   

(а) (б) (в) 

Рис. 4.14. Морфологія поверхні плівок ZnS при різних температурах осадження 

(а – 50 °C, б – 70 °C, в – 90 °C). 

 

Температуру 60 °C не вибрано як оптимальну через меншу майже у 2,5 рази 

швидкість осадження, що збільшує ривалість 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. 4.15. 

Характер зміни маси цинку при синтезі плівок ZnSe є таким самим, як і для 

синтезу плівок ZnS. Мінімальна температура, за якої починається процес 

утворення ZnSe 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. 
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Рис. 4.15. Вплив температури синтезу на масу цинку в плівках ZnSe. 

 

Поверхня плівок вкривається агломератами частинок, абсорбованих з об’єму 

розчину, а тому з поганою адгезією. Тому оптимальне значення температури 

становить 80 °C. Аналогічно плівкам ZnS, використання температур менших за 

оптимальну призводять до збільшення часу синтезу плівок ZnSe. 

 

4.6. Вибір оптимальної концентрації гідразин гідрату для синтезу 

плівок ZnSe в середовищі NaOH 

Для ХО плівок ZnSe як джерело іонів Селену використовували розчин 

елементарного селену у NaOH, який одночасно виконував функцію 

комплексоутворювача в присутності гідразин гідрату [428]. 

Для встановлення мінімально необхідної кількості гідразин гідрату, якої 

було б достатньо для запуску процесу розчинення елементарного селену, але 

недостатньо для ініціації утворення оксиду чи гідроксиду цинку, готували робочі 

розчини, концентрація N2H4∙H2O у яких змінювали від 0,05 М до 0,20 М. 

Концентрації решти компонентів і параметри синтезу мали оптимізовані 

значення. Результати наведено на рис. 4.16. 

Зі збільшенням концентрації гідразин гідрату в межах 0,05-0,15 M маса 

цинку в плівках ZnSe зростає. Збільшення концентрації більше 0,15 М не змінює 
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маси цинку, а приводить до зайвої витрати реагенту. Тому оптимальне значення 

концентрації гідразин гідрату вибрано 0,15 М. 

 

Рис. 4.16. Залежність зміни маси цинку в плівках ZnSe 

 від концентрації N2H4∙H2O. 

 

З наведених вище досліджень можна стверджувати, що оптимальними 

умовами для осадження плівок ZnS є: концентрації солі цинку, тринатрій 

цитрату і тіокарбаміду в робочому розчині 0,04 M, 0,04 M і 0,10 M, що відповідає 

молярному співвідношенню 1 : 1 : 2,5, 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 6). 

 

4.7. Процеси комплексоутворення і їхній вплив на властивості тонких 

плівок сульфідів і селенідів цинку 

4.7.1 Плівки цинк сульфіду. Для дослідження впливу природи 

комплексоутворюючого реагента на процес синтезу і властивості тонких плівок 

цинк сульфіду використано робочі розчини, до складу яких входили різні 

комплексоутворювачі. 
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Робочий розчин № 1: 2,0-10,0 мл 1 M розчину ZnCl2, 12-24 мл 0,5 M 

розчину Na3C6H5O7, 2 мл 14,28 M розчину NH3·H2O, дистильовану воду і 20 мл 1 

M розчину (NH2)2CS. pH = 9,6. 

Робочий розчин № 2: 2 мл 1 M розчину ZnCl2, 0,2-2,0 мл 14,28 M розчину 

NH3∙H2O і 0,2-4 мл 80 % N2H4∙H2O, дистильовану воду і 10 мл 1 M розчину 

((NH2)2CS). pH = 10,1-11,0, 

Робочий розчин № 3: 0,2-1,0 мл 1 M розчину ZnCl2, 0,5-3,0 мл насиченого 

розчину NaOH, дистильовану воду і 1 мл 1 M розчину ((NH2)2CS). pH = 11,4-12,2. 

Можливість синтезу плівок цинк сульфіду з використанням компонентів, 

що входять до складу розчину № 3 нами запропонована вперше [434].  

Найбільш близьким до пропонованого є спосіб одержання плівок цинк 

сульфіду, який включає хімічне осадження ZnS на підкладки в об’ємі розчину, 

що містить йони цинку та йони сульфуру, з використанням основного і 

додаткового комплексоутворювачів - натрій гідроксиду і триетаноламіну. 

Гомогенне утворення ZnS в об’ємі виникає при нагріванні розчину. Таким 

чином, внаслідок адгезії частинок до підкладки, одержують плівки цинк 

сульфіду різних розмірів з різними оптичними властивостями, регулюючи 

молярні співвідношення вихідних компонентів [97].  

Але цей спосіб вимагає використання додаткового комплексоутворювача 

для забезпечення осадження плівок ZnS на підкладку в об’ємі розчину. Крім 

того, потрібно підвищувати температуру, збільшувати час осадження до кількох 

годин. Одержані плівки мають органічні домішки, тріщини, а також 

нерівномірний розподіл ZnS на поверхні підкладки. Частинки ZnS плівки є 

неспіврозмірними в деяких місцях. Через різні стійкості комплексоутворювачів, 

швидкість утворення ZnS є не однаковою для всього процесу осадження. 

Збільшується кількість відходів, які залишаються після закінчення осадження. 

У запропонованому нами способі синтез плівок цинк сульфіду 

здійснюється в об’ємі розчину, що містить йони цинку, йони сульфуру та натрій 

гідроксид як комплексоутворювач без використання інших додаткових аміачних 

комплексоутворювачів (триетаноламіну, амоній гідроксиду, солей амонію та ін.), 
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забезпечує зменшення утворення органічних домішок, а також домішок у 

вигляді цинк оксиду або цинк гідроксиду. За вибраних умов зменшується час 

осадження плівок ZnS та температура ванни. Розподіл ZnS на поверхні підкладки 

є рівномірним та однорідним. На плівках ZnS відсутні тріщини, органічні 

домішки. Одержані таким чином тонкі плівки ZnS, в яких структурні, оптичні та 

електричні параметрами не поступаються плівкам, отриманим іншими 

методами. Також, способом ХОВ можливо контролювати процес росту плівки, 

точно підтримувати параметри процесу і змінювати динамічно умови для 

отримання суцільних однорідних плівок. Кількість відходів, що залишаються 

після закінчення процесу осадження є невеликою. В процесі осадження 

використовується обладнання, яке є доступним, недорогим і не вимагає 

використання складних установок. При цьому не потрібно застосувати високі 

тиски і температури, складні конструкції та дороге обладнання. Це зменшує 

енергоємність, дає можливість спростити і здешевити технологію осадження. 

Згідно даних рис. 3.1, при використанні 3-натрій цитрату, як 

комплексоутворювача, осадження ZnS може починатися при концентрації 

вихідної солі цинку більше 1∙10-6 М, при використанні пари аміак/гідразин 

більше 1∙10-4 М, а натрій гідроксиду – 1∙10-3 М. Осадження цинк гідроксиду для 

вибраних умов може починатися при більших на два порядки концентраціях 

вихідної солі цинку у наведеній вище послідовності.  

На практиці отримати покриття при розрахованих концентраціях не 

вдалося. Мінімальна концентрація вихідної солі цинку для осадження суцільних 

і однорідних  тонких плівок ZnS складала 1∙10-2 М. Зменшення концентрації 

значно збільшувало час осадження, що було недоцільно. Після закінчення 

процесу осадження поверхня підкладок була повністю покрита плівками. При 

використанні Na3C6H5O7 чи NaOH, як комплексоутворювачів, осаджені плівки 

були однорідними і мали характерний дзеркальний блиск.  

У випадку осадження з використанням розчину аміаку чи пари 

аміак/гідразин, спостерігалася найбільша швидкість утворення твердої фази в 

об’ємі розчину, осаджені плівки були білого кольору і не мали дзеркального 
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блиску. Це є свідченням утворення в даних умовах покрить, забруднених 

значною кількістю цинк гідроксиду чи цинк оксиду.  

Проведеним рентгенофазовим аналізом синтезованих зразків 

встановлений їх фазовий склад (рис. 4.17).  
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Рис. 4.17. Експериментальні профілі дифрактограм плівок ZnS, отриманих з 

використанням різних комплексоутворювачів: 

1 – тринатрій цитрат, 2 – гідразин гідрат/аміак, 3 – натрій гідроксид. 
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При використанні Na3C6H5O7 і NaOH, як комплексоутворювачів, визначена 

фаза сполуки ZnS в плівцах у кубічній модифікації без будь-яких значних 

видимих домішок інших фаз. До складу плівок, одержаних з  використанням 

N2H4·H2O/NH3·H2O, входить фаза ZnS (сфалерит) і значна кількість 

гексагонакльної модифікації ZnO. Кристалографічні характеристики отриманих 

сполук наведено у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Кристалографічні характеристики плівок, синтезованих з використанням 

різних комплексоутворювачів 

Na3C6H5O7 N2H4·H2O/NH3·H2O NaOH 

(1) ZnS (cub) 

Стр.тип – ZnS; 

Просторова група – F-43m 

Символ Пірсона – cF8 

0,5373(2) нм 

(1) ZnO (hex) 

Стр.тип – ZnO 

Просторова група – P63mc 

Символ Пірсона – hP4 

a = 0,32473(3) нм 

c = 0,52026(6) нм) 

(2) ZnS (cub) 

Стр.тип – ZnS 

Просторова група – F-43m 

Символ Пірсона – cF8 

a = 0,5351(2) нм 

(1) ZnS (cub) 

Стр.тип – ZnS 

Просторова група – F-43m 

Символ Пірсона – cF8 

a = 0,5323(2) нм  

 

Для усіх випадків в результаті синтезу утворюються плівки ZnS, для яких 

характерним є структурний тип ZnS, просторова група F-43m, Символ Пірсона 

cF8, а значення параметру комірки (а, нм) для усіх є меншим аналогічного для 

сполук системи ZnS (a = 0,5400 нм), наведених у табл. 1.3. Максимально 

близьким воно є для плівок, отриманих з використанням тринатрій цитрату.  

Спектри пропускання тонких плівок (рис. 4.18), синтезованих з 

використанням різних комплексоутворювачів, показують переважальне 

поглинання в околі 350 нм, проте характер його зміни різний. Для плівок, 
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осаджених в присутності N2H4·H2O/NH3·H2O є чітко виражений максимум, а для 

плівок, осаджених в присутності Na3C6H5O7 і NaOH – різкий екстремум відсутній 

і пропускання плавно зростає при переході з короткохвильової області в 

довгохвильову.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.18. Спектральні залежності оптичного пропускання (Т, %) та поглинання 

плівок ZnS на скляних підкладках в координатах (h)2 – h ZnS, синтезованих 

з використанням різних комплексоутворювачів. 
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області 3,7 еВ для плівок ZnS, отриманих з використанням тринатрій цитрату і 

натрій гідроксиду. 

Для плівок, ситнтезованих з використанням амоній гідроксиду і гідразин 

гідрату, спостерігається зсув максимуму пропускання у короткохвильову 

область, а значення краю поглинання зростає до 3,97 еВ. 

Причинами такої спектральної залежності є наявність у плівках значної 

кількості цинк оксиду, який виявлений рентгеноструктурним аналізом і різна 

структура упаковки плівок, встановлена в результаті досліджень морфології 

поверхні. 

Спектроскопічні дослідження морфології поверхні плівок показали, що 

плівки, осаджені з використанням різних комплексоутворювачів, повністю 

покривають підкладку, по всій площі є однорідними і суцільними (рис. 4.19 ).  

На поверхні плівок, синтезованих з тринатрій цитрату і натрій гідроксиду 

спостерігаються частинки важчої фази, тоді як у плівках, одержаних в 

присутності амоній гідроксиду і гідразин гідрату, включення ZnO містяться по 

всьому об’єму, що вказує на його утворення впродовж всієї реакції.  

Аналіз морфології поверхні, отриманий на АСМ, та розраховані гістограми 

висоти кристалічних зерен над загальною поверхнею плівок (рис. 4.19) 

дозволяють стверджувати, що спосіб осадження і природа комплексоутворювача 

впливають на структуру 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 

мають найщільнішу упаковку. Висоти зерен над загальною поверхнею плівок, 

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

близьку до сферичної. Крім того, на поверхні плівок є утворення неправильної 

форми, розмір яких сягає 100 нм і більше. Як виявилось, ці утворення є 

кристалами NaCl. Щоб їх позбутися плівки відмочували у теплій дистильованій 

воді протягом 60 хв і в результаті отримували абсолютно чисті від домішок 

поверхні. Плівки, осаджені з використанням N2H4·H2O/NH3·H2O, запаковані 

кристалітами ZnS і ZnO, висота яких над поверхнею дорівнює 10-60 нм.  
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Рис.4.19. Морфологія поверхні плівок ZnS і розраховані гістограми висоти 

кристалічних зерен, осаджених з використанням різних комплексоутворювачів. 

1 – Na3C6H5O7, 2 – NaOH, 3 – N2H4·H2O/NH3·H2O. 

 

Мікроаналіз плівок ZnS показав, що при використанні тринатрій цитрату, 

як комплексоутворювача, при співвідношенні С(Na3C6H5O7):С(ZnCl2) = 1:1 

атомне відношення Zn:S~1. Збільшення чи зменшення концентрації 

комплексоутворювача приводить до збільшення чисельного значення Zn:S. 

У випадку використання натрій гідроксиду атомне співвідношення 

Zn:S ~ 1 досягається лише при 120-кратному надлишку NaOH і зберігається 

таким аж до 200-кратного надлишку. На відміну від попереднього випадку, у всіх 
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синтезованих плівках спостерігається надлишок атомів сульфуру. Результати 

мікроаналізу плівок ZnS, синтезованих з розчинів, які містили як 

комплексоутворювач N2H4·H2O/NH3·H2O, закономірно показали переважаючий 

вміст атомів цинку.  

Відмінності спостерігаються і при дослідженнях зміни маси цинку в 

плівках ZnS і їх товщини від часу осадження (рис. 4.20). Для порівняння було 

виміряно фактичну товщину синтезованих плівок (d, nm) і за результатами 

вольтамперометричного визначення вмісту цинку проведено перерахунок маси 

цинку m(Zn) на 1 см2 поверхні підкладки з однієї сторони за умови, що плівки 

однорідні і повністю покривають поверхню підкладки.  
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Рис. 4.20. Залежності зміни маси цинку в плівках ZnS і їхьої товщини від 

часу осадження: (а) – C(Na3C6H5O7) = 0,04 M, (б) – C(NaOH) = 1,2 M). 
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Осадження з тринатрій цитратом починалося швидше і тривало довше 

(120 хв), ніж з натрій гідроксидом (90 хв), а максимальна товщина осаджених за 

один цикл плівок складала 80 нм, а у випадку  NaOH – 60 нм. До досягнення 

плівкою товщини ~ 35 нм, спостерігається невідповідність між фактично 

виміряною товщиною і вмістом цинку у випадку використання NaOH, як 

комплексоутворювача. На прикінцевих етапах осадження з використанням 

тринатрій цитрату ріст маси цинку і товщини плівок синхронно  припиняється, 

що пояснюється виснаженням робочого розчину. Утворені плівки 

характеризуються малою кількістю адсорбованих на їх поверхні частинок. У 

випадку використання натрій гідроксиду після досгнення максимальної товщини 

в околі 60 нм поверхня плівок вкривається частинками ZnS з об’єму, що 

унеможливлює їх подальший ріст.  

Атомне співвідношення Цинку до Сульфуру в плівках ZnS, отриманих з 

Na3C6H5O7 (рис 4.21), є близьким до стехіометричного. У більшості випадків 

спостерігається невеликий надлишок атомів Цинку, причому, надлишок 

поступово зростає зі збільшенням концентрації Na3C6H5O7. 

 

Рис. 4.21. Залежність атомного вмісту Цинку і Сульфуру в плівках ZnS 

від концентрації Na3C6H5O7. 

 

Результати мікроаналізу плівок ZnS, отриманих з NaOH (рис. 4.22) 

показують, що атомне співвідношення Zn:S при концентраціях NaOH 0,8-2.0 М 
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є близьким до стехіометричного. При мінімальній та максимальній концентрації 

NaOH (0,4 та 2.4 М) спостерігається надлишок атомів Сульфуру в плівках ZnS. 

 

Рис. 4.22. Залежність атомного вмісту Цинку і Сульфуру в плівках ZnS 

від концентрації NaOH. 

 

Для плівок ZnS, отриманих з використанням пари NH4OH/N2H4·H2O. 

(рис. 4.23) атомний склад є зі значним надлишком атомів цинку, що пояснюється 

значним вмістом фази ZnO, встановленої за результатами попередніх 

досліджень. 

 
Рис. 4.23. Залежність атомного вмісту Цинку і Сульфуру в плівках ZnS від 

концентрації NH4OH/N2H4·H2O. 
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4.7.2. Плівки цинк селеніду. Синтез плівок ZnSe проводили за методикою 

[436, 437]. Робочий розчин готували змішуванням розчинів цинку хлориду 

(ZnCl2); насиченого розчину натрій гідроксиду (NaOH), як комплекуючого 

реагента і регулятора рН; розчину гідразин гідрату (N2H4∙H2O); Селену (Se) і 

дистильованої води. Співвідношення відповідали оптимальним (розділ 4.6).  

В літературі для синтезу метал-селенідних плівок, в якості селенізуючого 

реагента в робочому розчині використовується селенокарбамід або натрій 

селеносульфат. Ці реактиви є нестійкими та процес їх виготовлення є 

енергозатратний. Перевагою використаної методики синтезу є те, що іони Se2- 

генеруються з Селену в лужному розчині в присутності гідразину гідрату. Це є 

доброю альтернативою, коли відсутні інші способи селенізації. 

Синтезовані на скляних підкладках плівки ZnSe мають жовто-оранжевий 

колір, характерний для сполуки ZnSe, а також добру адгезію. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом зразка визначена фаза сполуки 

ZnSe у плівці в кубічній модифікації (сфалерит) без будь-яких значних видимих 

домішок інших фаз. (рис. 4.24). 
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Рис. 4.24. Експериментальний профіль дифрактограми плівки ZnSe, 

отриманої методом хімічного осадження з водного розчину натрію гідроксиду і 

її порівняння з лініями теоретичної дифрактограми ZnSe. 
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Досліджено оптичний спектр світлопропускання T (λ) плівки ZnSe, 

отриманої в оптимізованих умовах, для довжин хвиль від 200 до 1100 нм 

(рис. 4.25).  
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Рис. 4.25. Спектр світлопропускання T (λ) (а), та залежність поглинання в 

координатах (α·hν)2- hν (б) плівок ZnSe, отриманих методом хімічного 

осадження з використанням натрій гідроксиду. 

 

За довжин хвиль, більших за 400 нм, видно стрімке зростання 

світлопропускання. Із залежності поглинання плівок ZnS в координатах 

(α∙hν)2, hν, встановлено наявність краю фундаментального поглинання, 

локалізованого в області 2,58 еВ для плівок ZnSe, що відповідає літературним 

даним для плівок цинку селеніду, осаджених хімічними методами [438, 439]. 

З мікрофотографії поверхні плівки ZnSe (рис. 4.26 (1)) видно, що в 

оптимізованих умовах, утворюються однорідні покриття. На поверхні видно 

наявність сферичних частинок. Схожа морфологія поверхні спостерігалась нами 

раніше для плівок цинку сульфіду, осаджених з таким самим комплексуючим 

реагентом (NaOH) [440].  

Мікроаналіз плівки ZnSe показав, що атомне співвідношення Цинку до 

Селену становить 1,00 : 1,06, що означає близький до стехіометричного атомний 

склад, з незначним надлишком атомів Селену. Із збільшенням часу осадження 

розміри сферичних частинок також зростають. 
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Аналіз морфології поверхні плівок, отриманих на АСМ, і розрахункові 

гістограми висоти кристалічних зерен над поверхнею плівок (рис. 4.26 (2, 3)) 

дозволяє стверджувати, що час осадження впливає на будову плівок ZnSe.  

                    (1) 

   
(2) 

    
(3) 

 

Рис. 4.26. Морфологія поверхні (1), тривимірне АСМ зображення 

поверхні плівки ZnSe (2) та гістограми розподілу висоти кристалічних зерен 

над поверхнею плівки ZnSe (3), отримані за різних часів осадження:  

а) – 10 хв, b) – 40 хв. 
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Плівки, осаджені при 10 хв є з мінімальною шороховатістю, тому що вони 

упаковані зернами малих розмірів, основна кількість з яких складає120-150 нм, 

тобто мають найбільш щільну упаковку.  

Висоти зерен є найбільшим на загальній поверхні плівок, осаджених при 

40 хв (~270 нм), а самі зерна мають форму близьку до сферичної. 

Як видно з особливості морфологій поверхні плівок, а саме наявності на 

поверхні плівок ZnSe сферичних частинок, вказує на те, що осадження 

проходить за кластерним механізмом [289]. В процесі осадження частинки 

седиментують на поверхню підкладки, що занурена в робочий розчин, внаслідок 

чого йде утворення і ріст плівки. В процесі росту частинки взаємодіють між 

собою, об’єднуючись при контакті своїми сферами. Зі збільшенням тривалості 

осадження збільшується кількість частинок великого розміру. Внаслідок цього 

зменшується ступінь заповнення простору поверхні плівки матеріалом 

речовини, збільшується кількість порожнин і шороховатість плівки. 

Плівки ZnSe, отримані з використанням NaOH мають практично 

стехіометричний склад у всьому діапазоні концентрацій комплексоутворюючого 

реагента (рис 4.27), з незначним надлишком атомів Селену. 

 

 

Рис. 4.27. Залежність атомного вмісту Цинку і Селену в плівках ZnSe від 

концентрації NaOH. 
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4.7.3. Вплив природи комплексоутворювача на кінетичні та 

активаційні параметри синтезу плівок ZnS і ZnSe. З метою дослідження 

активаційних параметрів осадження плівок цинк сульфіду і цинк селеніду 

визначено вплив температури на кількість утворюваного продукту реакції в 

загальному об’ємі робочого розчину протягом певного часу (рис. 4.28). 

Методика досліджень описана у п. 2.4.4. 

  

 

 

Рис.4.28. Кінетичні криві реакцій синтезу плівок ZnS і ZnSe з різними 

комплексоутворюючими реагентами за різних температур. 

 

Експериментальні кінетичні криві можна поділити на три ділянки: 1 – 

ділянка індукційного періоду (τ0); 2 – ділянка утворення вердої фази; 3 – ділянка 

виснаження робочого розчину. 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 
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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 були  розраховані кінетичні 

параметри процесу, а саме: час індукційного періоду τ0, максимальна швидкість 

утворення твердої фази Wmax та значення концентрації Cmax в точці максимальної 

швидкості процесу. Розраховані кінетичні параметри синтезу плівок ZnS і ZnSe 

за різних температур і при використанні різних комплексоутворювачів наведені 

в табл 4.2. 

Таблиця 4.2 

Кінетичні параметри синтезу плівок ZnS і ZnSe  

Плівка 
Комплексоутво-

рюючий реагент 
t, °С τ0, с 

Wmax , 

моль/л·с 

Cmax(продукту), 

моль/л 

ZnS Na3C6H5O7 

80 401 8,75∙10-6 0,0090 

70 643 4,01∙10-6 0,0067 

60 1105 1,62∙10-6 0,0039 

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 0,0141 

60 1011 6,58∙10-6 0,0129 

50 2058 3,23∙10-6 0,0105 

ZnSe NaOH 

80 269 4,47∙10-6 0,0055 

70 406 3,27∙10-6 0,0054 

60 550 2,29∙10-6 0,0052 
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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 (1,22∙10-5 моль/л·с) реакції осадження 

плівок 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. 4.29), що дає можливість 

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

(ln A). Отримані значення ln A, Ea наведені в табл. 4.3. 

  

  
 

Рис. 4.29. Температурні залежності швидкості реакцій синтезу плівок ZnS і 

ZnSe в координатах рівняння Арреніуса 
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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–. 

Таблиця 4.3 

Значення ефективних енергій активації реакцій синтезу плівок ZnS і ZnSe 

з різними комплексоутворюючими реагентами 

Плівка Комплексоутворюючий реагент ln A Ea, 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 

 

S–подібний характер отриманих кінетичних кривих свідчить про 

автокаталітичний характер процесу синтезу плівок, причому початкова ділянка 

кінетичної кривої відповідає індукційному періоду, після якого проходить стадія 

утворення зародків сульфідів чи селенідів цинку і далі спостерігається різке 

зростання їх концентрації. АСМ дослідження показують, що на цьому етапі 

покриття на підкладках є незначним. Після досягнення деякої граничної 

концентрації зародків, починає відбуватися формування плівок на поверхні 

занурених у розчин підкладок разом із масовим утворенням малорозчинного 

продукту  реакції в об’ємі. Це дозволяє припустити, що реакції осадження плівок 

на стадії росту зародків відбуваються як гетерогенний каталітичний процес, 

активними центрами якого є молекули сполуки цинк сульфіду або цинк селеніду 

на поверхні зародків, що осідають на підкладку. 

4.7.4. Вплив природи ліганду на зародження і ріст плівок ZnS і ZnSe. 

Встановлені відмінності кінетичних та активаційних параметрів процесу 

синтезу, структурних та оптичних властивостей плівок ZnS і ZnSe 

підтверджують вплив природи комплексоутворювача на процес осадження, а 
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різниця композиційних і морфологічних параметрів вказує на різні можливі 

механізми їхнього утворення.  З метою встановлення можливих шляхів перебігу 

хімічних реакцій проведено квантово-хімічне моделювання процесу утворення 

малорозчинних форм цинк сульфіду та цинк селеніду у водному розчині [435]. 

Розрахунок проводився відповідно до порядку змішування реагентів.  

Після додавання до розчину солі цинку (ZnCl2) комплексоутворювача, 

відбувається утворення відповідних розчинних комплексів. У випадку 

використання тринатрій цитрату до розчину ще додавалась незначна кількість 

амоній гідроксиду для забезпечення рН = 9,6. Після додавання до розчину 

тіокарбаміду утворені комплекси поводять себе по-різному.  

З комплексоутворюючими реагентами NH4OH і N2H4·H2O цинк може 

утворювати водорозчинні комплекси тетрааміакату цинку [Zn(NH3)4]
2+ та три 

гідразинату цинку [Zn(N2H4)3]
2+. Оскільки, з довідникових даних [426], значення 

константи стійкості для комплексу цинку з аміаком (lg β1,2,3,4 = 9,08) практично 

на п’ять порядків вище, ніж для комплексу цинку з гідразин гідратом 

(β1,2,3 = 3,78), тому в робочому розчині буде присутній [Zn(NH3)4]
2+.Крім того, 

амоній гідроксид і гідразин гідрат виконують функцію регуляторів pH. 

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. У наступних 

стадіях тіокарбамід сполучається з новоутвореним Zn(OH)2, утворюючи 

проміжний реакційноздатний комплекс. При подальшому нагріванні 

відбувається  перегруповування атомів гідрогену у комплексі з відщепленням 

молекул води та подальше його руйнування на молекули ціанаміду та 

нерозчинного цинк сульфіду. Схематично таке перетворення можна зобразити: 
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У випадку використання натрій гідроксиду, який одночасно виконує 

функцію регулятора рН, утворюється розчинний комплекс тетратрагідроксо-

цинкату [Zn(OH)4]
2-. На початку осадження, при додаванні тіокарбаміду в 

робочий розчин відбувається утворення проміжного реакційноздатного 

комплексу, в якому атом цинку координується з атомом Сульфуру тіокарбаміду: 

[Zn(OH)4]
2- + (NH2)2CS → [(NH2)2CS∙∙∙Zn(OH)4]

2– . 

Наступні стадії призводять до утворення перехідних станів, де атоми 

гідрогену перегруповуються і переходять від тіокарбаміду до тетрагідроксо-

цинкату і від реакційноздатного комплексу відщеплюються дві молекули води: 

[(NH2)2CS∙∙∙Zn(OH)4]
2– → [(N2H2СS∙∙ Zn(OH)2]

2– + 2H2O . 

Проміжний комплекс руйнується з утворенням ціананаміду та проміжної 

фази – дигідроксосульфіду цинку [S∙∙∙Zn(OH)2]
2–, внаслідок рокладу якого 

утворюється ZnS і дві гідроксильні групи: 

[(N2H2СS∙∙ Zn(OH)2]
2– → NHCNH + [S∙∙∙Zn(OH)2]

2–  

 [S∙∙∙Zn(OH)2]
2– → ZnS↓ + 2OH– . 

Зменшення концентрації амоній гідроксиду чи гідразин гідрату протягом 

реакції внаслідок нестабільності рН створює сприятливі умови для утворення 

цинк оксиду, особливо на прикінцевих етапах осадження. У випадку 

використання натрій гідроксиду утворюється чистий ZnS, але поверхня 

синтезованих плівок є рихлою, бо складається зі сукупності зерен сферичної 

форми, що вказує на переважаючий вплив процесу росту частинок в об’ємі 

робочого розчину. Крім того, із збільшенням концентрації NaOH зростає 

в’язкість робочого розчину, що веде до  збільшення розмірів частинок ZnS.  
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У випадку використання тринатрій цитрату – він виконує лише роль 

ліганда. У лужному середовищі утворюється реакційноздатний проміжний 

дигідроксоцинкатний комплекс [Zn(C6H5O7)]
–, який після додавання 

тіокарбаміду через атом цинку координується з атомом сульфуру:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3–– –

6 5 7 2 2 6 5 72 2 2
Zn C H O   2OH  NH CS  NH CS Zn OH C H O+ + →         . 

Розрахована нами теоретично структура підтверджена експериментально 

у роботі [506]. Далі утворена структура, пройшовши через 2 проміжних стани, 

руйнується з утворенням цинк сульфіду, іону цитрату, двох молекул води і 

диіміду, який внаслідок таутомеризації може існувати і у формі ціанаміду: 

( ) ( ) ( ) ( )(

( )(

3– 3–

2 6 5 7 2 2 6 5 7 22 2

3– 3–

2 2 6 5 7 6 5 7

NH CS Zn OH C H O  N H СS Zn C H O 2H O

N H СS Zn

[

C H O ZnS  C H O N CNH.[ H

   



 →  +

 →  + +
  

В процесі осадження іон цитрату C6H5O7
– не змінює своєї структури. 

Схематично просторову модель із зображенням усіх стадій процесу утворення 

цинк сульфіду можна зобразити так: 

 

Для осадження плівок цинк селеніду як комплексоутворюючий реагент 

використано натрій гідроксид. Аналогічно випадку синтезу плівок ZnS з NaOH 
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(який виконує також роль регулятора pH середовища), буде утворюватися 

розчинний комплекс тетратрагідроксоцинкату [Zn(OH)4]
2-. Відмінним буде 

природа халькогенізуючого реагента. Замість селенокарбаміду чи натрій 

селеносульфату нами запропоновано використати елементарний селен, який 

внаслідок розчинення у NaOH утворює іони Se2-. Після повного розчинення 

Селену до утвореного розчину додавали розчин вихідної солі цинку. Іони Селену 

утворюють проміжний реакційноздатний комплекс з тетратрагідроксоцинкатом: 

( ) ( )
2 4–

2

4 4
Zn OH Se  Se Zn OH .

−
−     +  →   

При подальшому нагріванні проміжний комплекс руйнується з утворенням 

нерозчинного цинк селеніду та вивільнення в об’єм робочого розчину чотирьох 

гідроксидних груп: 

( )
4–

–

4
Se Zn OH ZnSe   4OH  ⎯ → +⎯   . 

Варто зазначити, 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 [413]. 

Розраховані значення стандартних ентальпій утворення для стадій синтезу 

плівок ZnS і ZnSe з різними комплексоутворювачами наведені в таблиці 4.4.  

На основі наведених експериментальних даних і проведених розрахунків, 

можна стверджувати, що природа комплексоутворювача визначає механізм 

перебігу реакції синтезу плівок цинк сульфіду. Утворення і ріст плівки 

починається з утворення зародків на поверхні підкладки внаслідок реакції 

гідроксиду цинку чи дигідроксоцитрату цинку з тіосечовиною. При взаємодії з 

підкладкою відбувається орієнтація тіокарбамідних комплексів на активних 

центрах її поверхні.  
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Комплексні частинки, здатні взаємодіяти з активними центрами підкладки, 

є тією ланкою, яка забезпечує зв'язування сульфіду з підкладкою. Характер цієї 

взаємодії визначає і характер адгезії плівки. 

У разі осадження цинк сульфіду на скляних підкладках активними 

центрами є силанольні групи (≡Si−OH), які взаємодіють з гідроксидними 

змішаними комплексами. Гідроксильні групи виконують функцію активатора 

поверхні. В результаті такої взаємодії утворюються кисневі містки виду 

Zn−O−Si. Цим пояснюється добра адгезія до скляних підкладок плівок ZnS, 

осаджених з використанням Na3C6H5O7 чи N2H4·H2O/NH3·H2O, а сам процес 

осадження має хімічну природу. 

Таблиця 4.4 

Значення стандартних ентальпій утворення для стадій осадження плівок 

ZnS і ZnSe з різними комплексоутворюючими реагентами 

ZnS 

Комплексоутворюючий реагент – NH4OH / N2H4∙H2O 

Стадія 1 2 3 4 5 6  

ΔH298, кДж/M -424,9 -504,5 -451,3 -527,9 -408,9 -528,4  

Комплексоутворюючий реагент – NaOH 

Стадія 1 2 3 4 5 6 7 

ΔH298, кДж/M -1626,4 -1594,5 -1655,8 -1719,2 -1705,2 -1807,0 -1664,4 

Комплексоутворюючий реагент – Na3C6H5O7 

Стадія 1 2 3 4 5 6 7 

ΔH298, кДж/M -3090,5 -3063,3 -3077,1 -3072,9 -3147,9 -3209,1 -3085,5 

ZnSe (комплексоутворюючий реагент – NaOH) 

Стадія 1 2 3     

ΔH298, кДж/M -2578,5 -2472,9 -2406,7     
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У випадку використання NaOH ситуація дещо інша. Внаслідок руйнування 

проміжних реакційноздатних комплексів цинку з тіосечовиною в об’ємі розчину 

утворюються молекули цинк сульфіду, які формують кластерні частинки. Ці 

частинки внаслідок зіткнень між собою утворюють агломерати. До певного 

моменту осадження, коли розмір агломератів малий, дифузія частинок сульфіду 

до поверхні розділу фаз співрозмірна зі швидкістю росту плівки – утворюються 

дзеркальні покриття.  

Реакціна суміш для синтезу цинк селеніду у середовищі натрій гідроксиду 

є найпростішою. NaOH одночасно є розчинником для елементарного Cелену, 

комплексоутворювачим реагентом та середовищем, у якому внаслідок лише 

тристадійного перетворення утворюється кінцевий продукт – ZnSe.  

Після формування на поверхні підкладки шару цинк сульфіду, коли 

функцію підкладки починає відігравати не скло, а утворена тонка плівка, 

відбуваються зміни в процесі росту покриття. У випадку використання 

Na3C6H5O7 за рахунок виснаження граничного шару ріст плівки продовжується 

за рахунок частинок цинк сульфіду, які утворюються в об’ємі і осідають на 

поверхню. Через їхні малі розміри упаковка є щільною, а через деякий час після 

осадження ці частинки кристалізуються. Якщо використовувати натрій 

гідроксид, то час осадження агломератів ZnS і ZnSe є більший, як і більші за 

розмірами самі агломерати. Тому поверхня містить велику кількість пустот, є 

рихлою, бо кристалізація таких об’ємних утворень є утруднена. 

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. 4.30). У всіх випадках для проходження початкових стадій 

необхідно подолати енергетичний бар’єр (ділянка, що з’єднує перші дві точки на 

графіках). Найбільшого значення він досягає для ZnS з комплексоутворюючими 

реагентами NH4OH/N2H4·H2O – 197 кДж/M. Дещо меншим є для ZnSe – 

105,6 кДж/M, та найменшим для ZnS з NaOH і Na3C6H5O7 – 31,8 та 27,2 кДж/M, 
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відповідно. На наступних стадіях видно різний енергетичний характер 

проміжних стадій, які приводять до утворення молекул кінцевого продукту. 
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Рис. 4.30, Енергетичні діаграми станів реакцій осадження  

плівок ZnS (а,б,в) і ZnSe (г) з різними комплексоутворюючими реагентами. 

 

З проведених моделювань і розрахунків для чотирьох випадків осадження 

плівок ZnS і ZnSe, по сукупності всіх стадій реакцій осадження, енергетично 

найвигідніше себе поводить комплексоутворюючий реагент NaOH при синтезі 

покрить ZnS. Проведеним дослідженнями 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 
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частинок ZnS частково вимивається при очистці її поверхні струменем 

дистильованої води. Проте, як показали наступні дослідження, незаперечною 

перевагою цього способу синтезу є утворення плівкового матеріалу, структура 

якого не залежить від кристалічної структури підкладки. 

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 і плівка розтріскується. 

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 [397, 441]. 

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 встановлено, що характер росту плівок ZnSe є таким самим як у випадку 

синтезу плівок ZnS з натрій гідроксиду. 

Синтез тонких плвок має певні хімічні особливості, що зумовлені 

можливістю утворювати у розчині різні координаційні форми сполук, які можуть 

на границі підкладка-розчин орієнтуватися на активних центрах підкладки.  
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По мірі перебігу реакції кількість і розташування таких активних центрів 

змінюється. На початкових етапах реакції (час індукції) активні центри 

підкладки є енергетичними проваллями, але для різних координаційних форм 

енергетичний рельєф поверхні є не однаковим і не кожна комплексна частинка 

здатна взаємодіяти з активним центром. Саме ті форми координаційних сполук, 

які взаємодіють з певними активними центрами підкладки і визначають хімізм 

процесу, можливість отримувати плівки заданої структури і нарешті, визначають 

характер адгезії. 

Питання кінетики і стадійності росту тонких плівок, а також впливу 

природи підкладки на ці процеси викликають значний інтерес. На основі 

отриманих експериментальних даних нами запропонована модель росту. 

Грунтуючись на отриманих результатах моделювань та експериментальних 

даних можна запропонувати наступний комплексний механізм синтезу і росту 

плівок в процесах їх гідрохімічного синтезу (рис. 4.31).  

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-, 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. 4.31. 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)]
–, а також оточенням 

громіздких і несиметричних іонів цитрату C6H5O7
3–між молекулами ZnS в 

робочому розчині. 

Це дозволяє припустити, що в цьому разі утруднюється контакт між 

зародками в об’ємі робочого розчину, що перешкоджає формуванню сферичних 

частинок кінцевого продукту або їх збільшенню, а самі молекулярні угрупування 

з цинк сульфіду рівномірно осідають на активованій поверхні підкладки 
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середовищем робочого розчину та рівномірно заповнюють простір при рості 

плівки. У цьому разі кількість утвореного осаду на дні ванни була найменшою, 

що може свідчити про більшу ефективність утворення плівкових матеріалів. 

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. 

 

4.8. Особливості хімічного осадження плівок кадмій сульфіду і кадмій 

селеніду.  

Синтезу і дослідженню властивостей матеріалів на основі кадмій сульфіду 

чи кадмій селеніду присвячено чи ненайбільше публікацій у науковій періодиці. 

Аналіз отриманих різними дослідницькими групами результатів, які наведені у 

літературному огляді, дозволяє стверджувати, що основний інтерес останнім 

часом скерований на вирішення двох проблем, а саме: розроблення способів 

синтезу з мінімальною кількістю токсичних відходів і створення простої 

технології виготовлення напівпровідникових матеріалів нанометрових розмірів. 

За результатами рентгенофазового аналізу зразків плівок CdS (рис. 3.9) 

встановлено присутність суміші двох модифікацій кадмій сульфіду – сфалерит 

та в’юртцит.  

Встановлено, що для отримання тонких плівок задовільної якості 

концентрація комплексоутворюючого реагента має бути на порядок більшою 

концентрації вихідної кадмій-вмісної солі. Різке зростання світлопропускання 

плівок починається в околі 450 нм (рис. 4.32), а визначена за екстраполяцією 

лінійних ділянок кривих (α·hν)2 до перетину з віссю енергій оптична ширина 

забороненої зони плівок локалізована в області 2,53 еВ.  

Поверхня плівок CdS (рис. 4.33), синтезованих з малими концентраціями 

тринатрій цитрату (0,005-0,04 M) містить велику кількість поверхневих дефектів 

та включення інших фаз. 
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Рис. 4.32 Спектр світлопропускання T (λ) (а), та залежність поглинання в 

координатах (α·hν)2, hν (б) ХО плівок CdS, отриманих з використанням 

тринатрій цитрату, як комплексоутворювача. 

 

У випадку використання більших концентрацій тринатрій цитрату (≥0,06 M) 

вона є гладкою, суцільною з малою кількістю поверхневих дефектів. 

   

0,005 M      0,01 M      0,02 M 

   

0,04 M      0,06 M      0,08 M 

Рис. 4.33. Морфологія поверхні плівок CdS, синтезованих  з різними 

концентраціями комплексуючого реагента Na3C6H5O7. 
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Атомне співвідношеня кадмію до сульфуру в плівках CdS, отриманих з 

Na3C6H5O7 (рис 4.34), є близьке до стехіометричного, з незначним надлишком 

атомів Cd, при концентраціях комплексуючого реагента ≥0,04 M. Надлишок 

кадмію зростає зі зменшенням концентрації Na3C6H5O7, що підтверджує дані 

морфологічних досліджень. 
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Рис. 4.34. Залежність атомного складу кадмію і сульфуру в плівках CdS від 

концентрації Na3C6H5O7. 

 

Процес осадження плівок CdS характеризується значним індукційним 

періодом, який для вибраних умов сягав 20 хвилин. Потягом цього часу ріст 

покриття характеризується дуже малою швидкістю. Після цього швидкість росту 

збільшується і через 10 хвилин утворення CdS припиняється через виснаження 

робочого розчину. Значно швидше починається утворення плівок кадмій 

сульфіду на гарячих стінках ванни і в об’ємі розчину. Ці два фактори призводять 

до неефективного використання реагентів і утворення значної кількості відходів.  

Досліджена профілометричним методом (DEKTAK IIA (SLOAN)) зміна 

товщини плівок CdS за один цикл осадження показала добре узгодження з 

вмістом кадмію, визначеного методом інверсійної вольтамперометрії (рис. 4.35). 

Протягом індукційного періоду товщина утвореної плівки CdS знаходиться в 

межах 3-5 нм, а максимального значення ~ 40 нм досягає на прикінцевих етапах. 
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Рис 4.35. Зміна маси кадмію в плівках CdS і їхньої товщини від часу осадження. 

 

Для ХО плівок CdSe характерна слабка адгезія до поверхні скляної 

підкладки. Нами запропоновано спосіб збільшення адгезії через утворення 

твердого розчину CdSxSe1-x. Для цього синтез проводили у двох ваннах. Спочатку 

підкладку занурювали у ванну, до складу робочого розчину якої додатково 

входив тіокарбамід, концентрація якої була у 50 разів меншою концентрації 

натрій селеносульфату і чисельно доівнювала 1·10–3 моль/л. Після витримування 

протягом кількох хвилин у розчині підкладку виймали, занурювали у ванну № 2, 

яка містила лише реагенти для синтезу кадмій селеніду і продовжували 

осадження. 

Фактично з незначною добавкою тіокарбаміду в результаті ми отримуємо 

тонкоплівковий твердий розчин складу ~ Cd0,43S0,03Se0,54 (мікроаналіз), де атоми 

сульфуру в структурі є зв’язуючою ланкою між покриттям та скляною 

підкладкою і забезпечують достатню адгезію для отримання та дослідження 

покриттів. Можна припустити, що використовуючи різне співвідношення 

Na2SeSO3 до CS(NH2)2 можна отримати плівкові тверді розчини різного складу. 
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За результатами рентгенофазового аналізу зразків плівок CdSe (CdSxSe1-x) 

(рис. 4.36) встановлено присутність у них кубічної фази. Рентгеноструктурним 

аналізом визначено кристалографічні характеристики, які наведено у таблиці 4.5.  

20 30 40 50 60 70 80
0

200

400

600

800

1000

2 

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

, 
в
.о

.
 CdSe (cub)

CdSe

Cd
0.43

S
0.03

Se
0.54

 

Рис. 4.36 Експериментальний профіль дифрактограми плівки CdSe та CdSxSe1-x 

і їх порівняння з лініями теоретичної дифрактограми CdSe. 

 

Таблиця 4.5 

Кристалографічні характеристики фаз у плівках CdSe і CdSxSe1-x 

Плівка 
Комплексу- 

ючий реагент 

Фаза 

сполуки 

у плівці 

СТ СП ПГ 

Параметри комірки 

a, нм c, нм 

CdSe Na3C6H5O7 CdSe ZnS cF8 F-43m 0,60549(14) – 

CdSxSe1-x Na3C6H5O7 CdSxSe1-x ZnS cF8 F-43m 0,60440(13) – 

 

Кількість утвореного твердого розчину є набагато меншою порівняно із 

кількістю осадженого CdSe, тому оптичні характеристики отриманих таким 

чином плівок не змінні. 



231 

 

Для довжин хвиль від 340 до 900 нм досліджено оптичний спектр 

світлопропускання T(λ) плівки CdSe (CdSxSe1-x) (рис. 4.37). Плавне зростання 

світлопропускання починається від початку досліджуваного діапазону, біля 600 

нм видно невеликий стрибок. Визначена оптична ширина забороненої зони 

плівки є локалізованою в околі  1.83 еВ, що узгоджується з літературними 

даними для плівок CdSe [188]. 
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Рис. 4.37 Спектр світлопропускання T (λ) (а), та залежність поглинання в 

координатах (α·hν)2, hν (б) ХО плівок CdSe (CdSxSe1-x). 

 

Атомне співвідношеня кадмію і халькогенів у зразку плівки CdSxSe1-x, 

(табл. 4.6), є близьке до стехіометричного, з незначним надлишком атомів 

халькогенів. Атомний вміст сульфуру покритті ~3%. 

Таблиця 4.6 

Результати мікроаналізу морфології поверхні плівки СdSe. 

Плівка № Зразка Елемент Мас. % Ат. % 

CdSe 

(CdSxSe1-x) 
1 

Cd 52,25 42,68 

Se 46,67 54,24 

S 1,08 3,08 

 

Поверхня плівки CdSe (CdSxSe1-x) (рис. 4.38), є однорідною, суцільною з 

малою кількістю поверхневих дефектів.  
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Рис. 4.38. Морфологія поверхні 

плівки CdSxSe1-x 

 

 

На покритті видно невелику кількість дірок. Вони виникають при промивці 

зразка дистильованою водою внаслідок недостатньої адгезії плівки, що є 

суттєвим недоліком. 

Значна витрата реагентів, продукування великої кількості відходів і 

отримання в результаті плівок незадовільної якості робить використання ХО 

недоцільним для використання в технології виробництва тонких плівок 

сульфідів і селенідів кадмію. Нами запропоновано метод хімічного поверхневого 

осадження (ХПО) для синтезу тонких плівок халькогенідів кадмію. Детальний 

опис методу і досліджень властивостей отриманих тонкоплівкових матеріалів 

наведено у розділі 5. 

 

4.9. Хімічне осадження тонких плівок халькогенідів меркурію 

Літературних даних про хімічний синтез тонких плівок халькогенідів 

меркурію є значно менше, у порівнянні з іншими представниками групи AIIBVI, 

а саме халькогенідами цинку та кадмію. Це пов’язано зі складністю досягнення 

невеликої швидкості реакції утворення HgS чи HgSe, необхідної для отримання 

однорідних суцільних покрить. Осадження у водному розчині відбувається 

значно швидше ніж ZnS і CdS, що зумовлено дуже малими значеннями добутків 

розчинності (ДР(HgS) = 4,0·10-53
, ДР(HgSe) = 1,6·10-59). Автори [241, 442] 

зменшення швидкості реакції досягають синтезом при малих температурах, 

автори [443, 444] – підвищенням в'язкості розчину додаванням триетаноламіну.  
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З розрахованих граничних умов отримання халькогенідів меркурію (розділ 

3) видно, що зменшення швидкості утворення малорозчинного HgS можна 

досягти шляхом проведення реакції у середовищі близькому до нейтрального. 

Тому нами вперше досліджено властивості плівок HgS, в залежності від 

водневого показника робочого розчину. 

Для регулювання значення рН робочого розчину використано тринатрій 

цитрат. Умови синтезу наведені у таблиці 4.7. 

Механізм реакції описано у розділі 3.7, реакції 1-3.  

Необхідної швидкості реакції (3) для утворення дзеркальних плівок 

меркурій сульфіду вдалося досягти при рН ~ 7. Тринатрій цитрат (Na3C6H5O7) 

обрали як регулятор рН середовища, оскільки водневий показник його 

насиченого розчину ~8,5. рН робочих розчинів, за відсутності Na3C6H5O7, 

становив 3,8, а при додаванні невеликої кількості тринатрій цитрату (0,0015 – 

0,015 М) значення водневого показника було в межах 6,0 – 7,2. При таких 

значенях рН відбувалося утворення плівок HgS на поверхнях скляних підкладок. 

При C(Na3C6H5O7) < 0,0015 M – pH було менше 6,0 і плівки на підкладках 

практично не утворювались. Це означає, що при значеннях pH менше 6,0 

рівновага реакції (3) зміщена вліво, а при pH більше 6,0 – вправо.  

Таблиця 4.7 

Умови синтезу плівок HgS 

№ 

Зразка 

pH 

розчину 

C(Hg(NO3)2), 

M 

C((NH2)2CS), 

M 

C(Na3C6H5O7)

, M 

Температура, 

°С 

Тривалість, 

хв 

1 6,0 

0,01 0,02 

0,0015 

90 5 

2 6,4 0,003 

3 6,8 0,006 

4 7,0 0,009 

5 7,1 0,012 

6 7,2 0,015 
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При C(Na3C6H5O7) >0,015 M, а також при використання інших регуляторів 

pH (натрій гідроксиду, амоній гідроксиду, натрій карбонату), pH робочого 

розчину становило > 7,2 і швидкість утворення осаду в об’ємі робочого розчину 

значно перевищувала швидкість утворення плівки на поверхні підкладки.  

Профілометрично визначено товщини для зразків № 1-6, та побудовано 

залежність товщини плівок HgS від pH робочого розчину. Результати подані на 

рис. 4.39. При збільшенні водневого показника робочого розчину від 6,0 до 7,2 

товщина отриманих плівок зростала від ~10 до ~80 нм. В інтервалі pH 6,8 – 7,2 

збільшення товщини має практично лінійний характер. Такий результат 

відповідає збільшенню кількості утворення меркурій сульфіду, внаслідок 

швидшого руйнування комплексу дитіокарбаміду меркурію. 
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Рис. 4.39. Залежність товщини плівок HgS від pH робочого розчину. 

 

Досліджено оптичні спектри світлопропускання T (λ) плівок HgS (1–6), в 

діапазоні довжин хвиль від 340 до 900 нм (рис. 4.40 а).  

З отриманих даних видно, що в околі довжин хвиль 340 нм локалізовано 

стрибок світлопропускання, яке помітно зменшується для зразків від 1 до 6, що 

відповідає збільшенню їхньої товщини.  

Із залежності поглинання в координатах (α·hν) - hν (рис. 4.40, б) встановлено 

наявність країв фундаментального поглинання (оптичну ширину заборонених 
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зон, Eg), локалізованих що  для плівок HgS, що відповідає літературним даним 

для плівок меркурій сульфіду, осаджених хімічними методами [241, 288, 445]. 
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Рис. 4.40. Спектри світлопропускання T (λ) (а), та залежності поглинання в 

координатах (α·hν)2 - hν (б) для ряду зразків №1-6 плівок HgS. 

 

Отриманий діапазон Eg дозволить вибрати з нього найбільш доцільну 

оптичну ширину забороненої зони плівки HgS, для її використання в різних 

комбінаціях шарів у фоточутливих елементах.  

Зменшення чисельних значень ширини забороненої зони від pH (рис. 4.41) 

є наслідком збільшення товщини плівок меркурій сульфіду при переході значень 

pH робочого розчину у лужну область.  
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В інтервалі pH 6,8 – 7,2 зменшення Еg як і відповідне збільшення товщини 

(рис. 4.39), має чітко виражений лінійний характер. Це дає підстави говорити, що 

вищевказаний інтервал pH є оптимальний для синтезу тонких плівок меркурій 

сульфіду, оскільки він дасть можливість спрогнозувати Еg та товщину плівок 

HgS залежно від рН середовища.  
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2,0
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2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

E
g
, 

еВ

pH  

Рис. 4.41. Залежність зміни краю пропускання плівок HgS від pH розчину. 

 

З мікрофотографій поверхонь плівок HgS (рис. 4.42) видно, що в ряді зразків 

№ 1-6 при зміні значень рН від 6,0 до 7,2 утворюються однорідні, суцільні 

покриття з незначною кількістю поверхневих дефектів, кількість яких трохи 

зростає при більших значеннях рН. Мікроаналіз плівок HgS показав, що у 

досліджуваному інтервалі зміни водневого показника утворюються плівки з 

складом, близьким до стехіометричного із незначним надлишком атомів 

Сульфуру. (рис. 4.43).  

За допомогою АСМ додатково проведено аналіз морфології плівки HgS, 

отриманої при найбільшому значенні pH (максимальної товщини покриття), із 

роздільною здатністю 10х10 та 5x5 мкм (рис. 4.44 а,б) та розраховано гістограми 

висот кристалічних зерен над поверхнею плівки (рис. 4.44 в,г).  
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 № 1      № 2 

 № 3      № 4 

 № 5      № 6 

Рис. 4.42. Морфологія поверхні для ряду зразків №1-6 плівок HgS. 

 

Результати досліджень показали, що покриття HgS складаються, в 

основному, з кристалічних частинок розміром 75-85 нм. Для зразків плівок HgS, 

отриманих при менших pH, які, є з меншою товщиною, оптичним пропусканням 

та шириною забороненої зони можна припустити, що вони складаються, 

відповідно, з кристалітів менших розмірів. 
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Рис. 4.43. Залежність 

атомного вмісту Hg:S для 

ряду зразків №1-6 плівок 

HgS. 
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Рис. 4.44. Тривимірні АСМ зображення поверхні плівки HgS та відповідні 

гістограми розподілу висоти кристалічних зерен над поверхнею HgS (в, г). 
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За значення рН=6,8 було отримано ряд тонкоплівкових зразків (№7-13) з 

різними тривалостями осадження від 0,5 хв до 5 хв.  

Отримані залежності оптичного світлопропускання показують його 

зменшення при збільшенні тривалості осадження разом із зменшенням 

чисельних значень ширини забороненої зони від 3,2 еВ до 2,84 еВ (рис. 4.45). 
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Рис. 4.45 Спектри світлопропускання T (λ) (а), та залежності поглинання в 

координатах (α∙hν)2 - hν (б) для зразків №7-12 (часова залежність) плівок HgS. 

 

Така зміна викликана збільшенням товщини плівок і збільшенням числа 

поверхневих дефектів на їхній поверхні про що свідчать морфологічні 

дослідження (рис. 4.46).  

За малих тривалостей осадження утворюються не суцільні плівки 

нестехіометричного складу. Починаючи з 1 хвилини покриття мають склад, 

близький до стехіометричниого (рис. 4.47). Разом із збільшенням тривалості 

збільщується і число адсорбованих з об’єму на поверхні частинок, які за даними 

рентгенівських досліджень є також частинками HgS. 

 

(а) (б) 
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№7   №8 

№9   №13 

Рис. 4.46. Морфологія поверхні плівок HgS, одержаних при різних 

тривалостях синтезу (№7 – 0,5 хв, №8 – 1,0 хв, № 9 – 1,5 хв і № 13 – 5 хв). 
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Рис. 4.47 Залежність атомного вмісту меркурію і сульфуру в плівках HgS від 

часу осадження. 

 

Отже, синтезовані таким чином напівпровідникові тонкі плівки HgS є 

однорідними, у своєму складі не містять домішок інших фаз і, завдяки таким 

властивостям, можуть стати основою для виробництва фоточутливих елементів. 
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4.10. Вплив природи комплексоутворюючого реагента на синтез і 

властивості тонких плівок меркурій селеніду 

Для синтезу селенідів меркурію як халькогенізатор використовували натрій 

селеносульфат. Як комплексоутворювачі – натрій тіосульфат, калій йодид і калій 

роданід, вибір яких обгрунтований у розділі 3. Дифрактограми синтезованих 

плівок наведені на рис. 3.12-3.14, а кристалографічні характеристики фаз у 

таблиці 3.8. 

4.10.1. Синтез і властивості плівок HgSe в присутності калій йодиду. 

При використанні калій йодиду встановлено однофазновий склад зразка плівки 

HgSe при синтезі за температури 90 ℃ і двофазний склад  за темпепратури 20 ℃. 

Такий результат може вказувати на різний механізм синтезу за різних 

температур. Сполуки які були ідентифіковані при цьому – це HgSe в кубічній 

модифікації (структурний тип ZnS, сфалерит) і тернарна сполука меркурій-

йодид-селеніду (Hg3Se2I2) в моноклінній модифікації (структурний тип 

Hg3Br2S2). 

Оптичне пропускання плівок (див. рис. 4.48 a,b) зменшується із 

збільшенням часу синтезу. Для однофазних плівок HgSe, в районі довжин хвиль 

~ 400 нм, видно стрибок світлопропускання. Для двофазних плівок характер 

зміни пропускання є іншим. На їхніх спектрах видно два перегини в околі 

довжин хвиль ~ 400 нм і ~ 500 нм, що відповідає меркурій селеніду та меркурій-

йодид-селеніду, відповідно.  

Спектральні залежності поглинання плівок в координатах (α∙hν)2 = f(hν) 

(Рис. 4.48 c,d), показали наявність краю фундаментального поглинання. Оптична 

ширина забороненої зони (визначеної як точка перетину дотичної до лінійної 

ділянки залежності (α∙hν)2 = f(hν) та осі абсцис) для плівок HgSe, отриманих при 

90 оС та тривалості синтезу 2-10 хв, складає 2,90-2,05 еВ, відповідно.  

У випадку плівок, синтезованих при 20 ℃, спостерігається два перегини 

пропускання, що відповідають двофазному складу зразків та є найбільш 

вираженими при тривалості 48 год. Значення оптичної ширини забороненої зони 
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локалізовані в областях 2,65-2,61 еВ для HgSe і 2,29-2,22 еВ для Hg3Se2I2 при 

тривалості синтезу 24-48 год, відповідно. 
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Рис. 4.48. Спектральні залежності оптичного пропускання (Т, %) (a, b) та 

відповідні їм залежності (α∙hν)2 = f(hν) (де α – коефіцієнт оптичного 

поглинання) (c, d) для плівок, отриманих за різних температур та тривалостях 

синтезу. 

 

Спектроскопічні дослідження морфології поверхні плівок (табл. 4.8) 

показали, що плівки, осаджені за різних температур та тривалостях синтезу, 

повністю покривають підкладку, по всій площі є суцільними і однорідними.  
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Таблиця 4.8 

Морфологія поверхні та елементний склад зразків плівок залежно від 

температури та тривалості синтезу 

HgSe (t = 90 оС) HgSe, Hg3Se2I2 (t = 20 оС) 

2 min 4 min 24 h 

   

7 min 10 min 48 h 

 

  

 

На поверхні плівок, синтезованих при 20 ℃ морфологія є дещо іншою ніж 

при 90 ℃. На них спостерігаються включення частинок фази (Hg3Se2I2) поміж 

фазою HgSe, що вказує на утворення тернарної сполуки впродовж всієї реакції.  

За результатами мікроаналізу, плівки з однофазового HgSe є практично 

стехіометричного складу з незначним надлишком атомів меркурію (вставити 

рис.). Для плівок що є двофазними виявлено присутність йоду в структурі плівки, 

що узгоджується з даними попередніх досліджень. 90 ℃. 

На основі отриманих експериментальних даних можна стверджувати, що 

температура визначає механізм перебігу реакції синтезу плівок HgSe. При 90 ℃ 

утворення і ріст плівки починається з утворення комплексів меркурію з йодидом. 

Комплексні частинки металу, здатні взаємодіяти з селеносульфатом [10]. 

Схематично цей процес можна записати так: 

2 – 2–

4Hg 4I  [ I ]Hg+ + ⎯⎯→ , 

2– 2– 2–

4 22 3 4  HgI Na  HgSe + SO[ ] SeSO 2OH  2Na H O+ 4I− ++ ⎯⎯→ + ++  . 

Hg-51,9 at.% 

Se-48,1 at.% 

Hg-52,8 at.% 

Se-47,2 at.% 

Hg-43,17 at.% 
I-16,02 at.% 
Se-40,81 at.% 

Hg-54,6 at.% 

Se-45,4 at.% 

Hg-55,5 at.% 

Se-44,5 at.% 

Hg-42,90 at.% 
I-20,32 at.% 
Se-36,78 at.% 
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За температури 20 ℃ наведені вище реакції також матимуть місце. При 

цьому меркурій селенід буде довше знаходитися в у вигляді суспензії перед 

осадженням у вигляді плівки на підкладку та у вигляді відповідного осаду. Це 

приводить до того, що значна частина з HgSe взаємодіє з [HgI4]
2- утворюючи 

тернарну сполуку Hg3Se2I2. Схематично цей процес можна зобразити так: 

 

 

+  HgSe ⎯⎯→  

 

 +  I −
 

 

+  HgSe ⎯⎯→  

 

 +  I −
 

 

→ 

 

→ 

 

↓      

 

Розташування атомів в кінцевому продукті Hg3I2Se2 відповідає його 

кристалічній структурі за рентгеностуктурним аналізом. 

В практичному плані найдоцільніше для синтезу плівок HgSe з водного 

розчину KI використовувати вищу температуру – 90 оС. за невеликої тривалості 

осадження (2-10 хв), синтезовані в таких умовах плівки є однофазними, 

однорідними та суцільними. Використання кімнатних температур є недоцільним 

через неконтрольоване утворення в значній кількості побічного продукту – 

Hg3I2Se2 , внаслідок іншого механізму росту покриття. 

4.10.2. Синтез і властивості плівок HgSe в присутності натрій 

тіосульфату. Згідно літературних даних і результатів розрахунку граничних 

умов утворення малорозчинних халькогенідів меркурію, наведених у розділі 3 

(табл.я 3.4) максимальне значення константи стійкості має комплекс меркурію з 
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тіосульфатом. Проте, жодних посилань у науковій літературі, де би згадувалося 

використання натрій тіосульфату у якості комплексоутворюючого реагента для 

синтезу плівок HgS чи HgSe, нам знайти не вдалося. Єдине посилання стосується 

способу одержання плівок з твердого розчину заміщення – меркурію сульфіду-

селеніду (HgSxSe1-x), що включає хімічне осадження HgSxSe1-x на підкладки в 

об’ємі робочого розчину, який містить сіль меркурію, натрій тіосульфат та 

натрій селеносульфат з молярним співвідношенням 1 : 0,5 : 0,5 [442].  

Синтез проводять у лужному середовищі аміаку при постійному 

перемішуванні. У процесі ХО кімнатної температури є достатньо для активації 

хімічної реакції, при цьому відбувається як гетерогенне зародження HgSxSe1-x на 

поверхні, так і гомогенне утворення HgSxSe1-x в об’ємі ванни. Атомний склад 

таких плівок – Hg1S0,52Se0,48 . 

Але цим способом отримують плівки, що містять в кристалічній структурі 

окрім меркурію та селену ще й сульфур. Такі плівки мають властивості дещо 

відмінні від плівок меркурію селеніду (HgSe). Також він вимагає використання 

аміаку, перемішування розчину у ванні для забезпечення рівномірної термічної і 

хімічної гомогенності та для кращої адгезії гомогенно зароджених частинок 

HgSxSe1-x до поверхні вирощуваної плівки. 

Нами розроблено спосіб синтезу плівок HgSe стехіометричного складу з 

безаміачного робочого розчину, який містить сіль меркурію, натрій тіосульфат 

та натрій селеносульфат  таким молярним співвідношенням компонентів: сіль 

меркурію : натрій тіосульфат : натрій селеносульфат = 1 : 25-150 : 1-5 [406]. 

Це забезпечує можливість одержання тонких плівок HgSe стехіометричного 

складу, дає можливість контролювати ріст плівки, підтримувати точні параметри 

процесу і динамічно змінювати умови для отримання однорідних суцільних 

плівок заданої товщини.  

Для одержання плівок HgSe були використані свіжоприготовлені розчини 

0,1 M солі Hg(NO3)2 або (CH3COOH)2Hg, 2,0 M натрій тіосульфату та 0,2 M 

натрій селеносульфату. У випадку коли розчин солі меркурію мав кисле 

середовище (pH<7) то його попередньо нейтралізували розчином солі слабкої 
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кислоти (наприклад, натрієвою сіллю лимонної або винної кислоти) до pH>7. 

Мінімальна тривалість осадження становила 20 хв, а за час 240 хв при 

температурі 20 °С розчин повністю виснажувався і утворення HgSe 

припинялося. Для запобігання адсорбції малорозчинних частинок меркурій 

селеніду на поверхню плівки на кінцевих етапах осадження, скляні підкладки 

закріплювали на плаваючій полімерній платформі. Після осадження підкладки з 

плівкою знімали, промивали дистильованою водою і сушили на повітрі. 

Встановлено, що отримані плівки HgSe були суцільними, повністю 

покривали поверхню підкладки і мали малу кількість поверхневих дефектів. 

Матеріал плівки має кубічну структуру сполуки HgSe (просторова група F-43m, 

cимвол Пірсона cF8, a = 0,60834(10) нм). Співвідношення атомів Hg:Se у плівках 

є практично стехіометричним: 49,90 : 50,10.  

Аналіз морфології поверхні плівок HgSe (рис. 4.49) показав, що 

використання натрій тіосульфату дозволяє при кімнатній температурі протягом 

приблизно однакових часових проміжків синтезувати плівки HgSe такої ж якості, 

як і при використанні калій йодиду за температури 90 ℃. Можливість 

застосування нижчих температур робить використання натрій тіосульфату, як 

комплексоутворюючого реагента, доцільнішим.  

 

   

20 хв     60 хв    200 хв 

Рис. 4.49. Морфологія поверхні плівок HgSе, одержаних за різних часів синтезу. 

 

На рис. 4.50 зображено спектральні залежності оптичного пропускання 

(Т, %) та відповідні їм залежності (α∙hν)2 = f(hν) (де α – коефіцієнт оптичного 

поглинання) для плівок HgSe, отриманих за різних значень часу синтезу. 
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Зростання світлопропускання починається в районі 450 нм. В ряді зразків 

свілопропускання поступово зменшується через збільшення їхньої товщини. 

Ширина забороненої зони плівки залежить від товщини зразка і змінюється в 

інтервалі від 2,50 еВ до 1,38 еВ.  
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Рис. 4.50 Спектральні залежності оптичного пропускання (Т, %) та відповідні 

їм залежності (α∙hν)2 = f(hν) (де α – коефіцієнт оптичного поглинання) для 

плівок HgSe, синтезованих з використанням натрій тіосульфату. 
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Проведення синтезу за кімнатної температури дозволяє максимально 

ефективно проводити синтез плівок меркурій сульфіду, про що свідчать 

результати аналізу атомного складу плівок (рис. 4.51).  
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Рис. 4.51. Залежність атомного вмісту меркурію і селену в плівках HgSe в 

залежності від тривалості синтезу (Зразки №1-12, що відповідає 20 – 240 хв). 

 

Протягом всього часу утворюються плівки HgSe стехіометричного складу, 

що також вигідно вирізняє цей спосіб від осадження з використанням калій 

йодиду, де на початкових етапах стехіометрія у плівках була відсутня. 

4.10.3. Синтез і властивості плівок HgSe в присутності калій 

роданіду. Використання для синтезу плівок меркурій селеніду за однакових 

значень температури і тривалості осадження комплексоутворюючих реагентів з 

малим значенням константи стійкості відповідного комплексу, наприклад, 

натрій гідроксиду, калій- чи амоній роданіду веде до отримання плівок, ширина 

забороненої зони яких змінюється у вужчому інтервалі. 

Так, при використанні калій роданіду протягом 10 – 80 хв за температури 

20 оС отримано суцільні плівки HgSe (структура тіманіту) у яких зростання 

світлопропускання починається при менших значеннях довжини хвилі 

падаючого світла - в околі 400 нм, а Eg змінюється в межах від  2,05 еВ до 2,90 еВ, 

залежно від товщини зразка (рис. 4.52). 
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Рис. 4.52 зображено спектральні залежності оптичного пропускання (Т, %) та 

відповідні їм залежності (α∙hν)2 = f(hν) (де α – коефіцієнт оптичного 

поглинання) для плівок HgSe, синтезованих з використанням калій роданіду. 

 

Причиною такої відмінності є утворення плівок, які складаються із 

сукупності сферичних частинок (рис. 4.53), як і у випадку синтезу цинк сульфіду 

з використанням натрій гідроксиду, як комплексоутворювача. Розмір частинок у 

часі збільшується і на прикінцевих етапах вони злипаються. Це є ще одним 

підтвердження того, що природа комплексоутворюючого реагента впливає як на 
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реакційну здатність, так і на механізм зародження і утворення плівок 

халькогенідів металів підгрупи цинку.  

    

20 хв     40 хв    60 хв 

Рис. 4.53. Морфологія поверхні плівок HgSе, одержаних за різних часів синтезу 

з використанням калій роданіду. 

 

Починаючи з 40 хвилини на поверхні плівок з’являються включення інших 

фаз. Як показали результати аналізу, це частинки меркурій сульфіду із 

надлишком атомів металу (рис. 4.54).  
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Рис. 4.54 Залежність атомного вмісту меркурію і селену в плівках HgSe, 

отриманих з використанням калій роданіду від тривалості синтезу. 

 

За цей час розчин ще не виснажився, але утворення плівок доброї якості стає 

неможливим. Це спричиняє не ефективне використання реагентів і, відповідно, 

продукування зайвих відходів. 
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4.10.4. Вплив природи ліганду на оптичні властивості плівок меркурій 

селеніду. Особливістю синтезу тонких плівок меркурій селенідів є те, що при 

використанні різних комплексоутворювачів утворюють плівкові матеріали з 

однаковою структурою, але різною широною забороненої зони, яка залежить від 

товщини плівки. Товщину плівок можна регулювати як зміною температури, так 

і вибором певного комплексоутворюючого реагента. 

На рис. 4.55 наведено залежності зміни значення ширини забороненої зони 

плівок HgSe, осаджених з використанням досліджуваних комплексоутворювачів. 
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Рис. 4.55. Зміна значення ширини забороненої зони (Eg) плівок HgSe за різних 

температур і при використанні різних комплексоутворюючих реагентів і 

тривалостях синтезу (1 – 90 оС, KI; 2 – 20 оС, KSCN; 3 – 20 оС, Na2S2O3). 
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Але розчин не виснажується так швидко, як у випадку використання  калій 

йодиду чи калій роданіду, про що свідчить довгий хвіст кривої на рис. 4.55 (3). 

Після досягнення плівками товщини, яка відповідає значенню Eg=1,7 еВ, вони 

продовжують рости, але з меншою швидкістю, до досягення Eg =1,4 еВ протягом 

майже двох годин. А це вказує на те, що у даному випадку має місце 

найефективніше використання реагентів і, відповідно, мінімальна кількість 

малорозчинного HgSe на дні ванни, що і спостерігалося на практиці. Такий ефект 

можна пояснити тим, що для розробленого нами способу синтезу використано 

одночасно кілька факторів зменшення швидкості реакції утворення 

малорозчинного меркурій селеніду. По-перше, осадження проводилося у 

середовищі з рН>7. У випадку коли розчин солі меркурію мав кисле середовище 

(pH<7), його попередньо нейтралізували розчином солі слабкої кислоти 

(наприклад, натрієвою сіллю лимонної або винної кислоти) до pH>7. По-друге, 

синтез проводили за кімнатної температури. По-третє, суттєвого зменшення 

швидкості реакції в об’ємі вдалося досягнути за рахунок введення значного 

надлишку натрій тіосульфату до складу робочого розчину. 

Таким чином, можна стверджувати, що запропонований спосіб синтезу 

тонких плівок меркурій селеніду з використанням натрій селеносульфату є 

найефективнішим і найтехнологічнішим. 

 

Висновки до розділу 4. 

1.  На основі комплексу досліджень, які складалися з вивчення процесів 

комплексоутворення цинку з комплексоутворюючими агентами різної природи, 

впливу природи вихідних речовин на структуру і властивості тонких плівок Zn і 

ZnSe, обгрунтовано оптимальні склади реакційних сумішей для отримання 

тонкоплівкових матеріалів методом хімічного осадження. 

2.  Для плівок ZnS, синтезованих з використанням Na3C6H5O7, як 

комплексоутворювача, характерною є кубічна структура типу сфалериту без 

домішок інших фаз. При співвідношенні у вихідному розчині концентрацій 

С(Na3C6H5O7) : С(ZnCl2) = 1:1, отримуються плівки з атомним співвідношенням 
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Zn:S ~ 1:1. Збільшення чи зменшення концентрації комплексоутворювача 

приводить до збільшення значення Zn:S.  

3. Запропоновано синтез плівок халькогенідів цинку з кубічною 

структурою без примусової орієнтації до матеріалу підкладок проводити в 

середовищі NaOH (pH > 13) і для осадження плівок ZnSe використати 

металічний селен, як халькогенізатор.  

4. Експериментально визначені значення енергії активації процесу 

синтезу плівок ZnS і ZnSe доповнені результатами квантово-хімічного 

моделювання з використанням напівемпіричного методу сходження реакційної 

системи до мінімуму енергії.  

5. На основі аналізу іонних рівноваг у системі Hg2+–Lx–N2H4CS 

запропоновано спосіб синтезу плівок HgS з тригональною структурою, у якому 

тіокарбамід одночасно буде і комплексооуворювачем, і халькогенізатором. 

Встановлено межі значень pH = 6,8 - 7,2, які характеризуються лінійною зміною 

товщини плівок від 30 до 80 нм і, відповідно, оптичної ширини забороненої зони 

в межах 2,80 - 2,20 еВ.  

6. Встановлено, що при використанні для синтезу плівок HgSe 

комплексоутворюючих реагентів з меншим значенням константи стійкості 

відповідного комплексу, отримуються плівки з кубічною структурою з 

незначним надлишком селену. Заміна комплексоутворюючого реагента дозволяє 

синтезувати плівки, оптична ширина забороненої зони яких змінюється в межах 

від 3,25 до 1,38 еВ. Найдоцільнішим є застосування Na2S2O3 за таких умов: 

С(Hg(NO3)2) = 0,01 M; С(Na2S2O3) = 0,5 М; С(Na2SeSO3) = 0,01 М; С(Na3C6H5O7)

 = 0,1 М; температура 20 °С, рН = 8,6, тривалість осадження 20 - 220 хв; інтервал 

зміни Eg від 2,5 до 1,38 еВ. Структура плівок відповідає кубічній модифікації 

сполуки HgSe: просторова група F-43m; символ Пірсона cF8; a = 0,60834(10) нм. 

Атомне співвідношення Hg:Se =  49,90:50,10.  
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РОЗДІЛ 5. ОСАДЖЕННЯ ТОНКИХ ПЛІВОК СУЛЬФІДІВ І СЕЛЕНІДІВ 

МЕТАЛІВ ПІДГРУПИ ЦИНКУ НА НАГРІТУ ПІДКЛАДКУ –  

ХІМІЧНЕ ПОВЕРХНЕВЕ ОСАДЖЕННЯ (ХПО) 

 

5.1. Переваги хімічного поверхневого осадження (ХПО). У процесі 

хімічного осадження тепло, необхідне для активації хімічної реакції, передається 

від нагрівача через реакційну суміш до поверхні зразка, стимулюючи як 

гетерогенне зародження малорозчинних сполук на поверхні, так і їхнє гомогенне 

утворення в об’ємі. Реакція найкраще проходить у найгарячішому регіоні ванни. 

Таким чином, для ванн, що обігріваються термічною оболонкою, осадження 

також відбувається на стінках посудини, а для ванн, що нагріваються зануреним 

нагрівачем, значне осадження відбувається на нагріваючому елементі. 

Додатково, розчин у ванні мусить енергійно перемішуватися для забезпечення 

рівномірної термічної і хімічної гомогенності та для мінімізації адгезії гомогенно 

зароджених частинок до поверхні вирощуваної плівки. Непропорційність 

об’ємів робочого розчину і того, що є необхідним для формування тонких плівок  

веде до виникнення значної частки відходів [446]. Різні групи дослідників 

прикладають зусилля для зменшення відношення об’ємів ванна/поверхня 

шляхом використання накладок. Проте шляху для об’єднання осадження плівок 

із великими площами з високою утилізацією відходів та великою швидкістю 

росту, для досягнення високої ефективності перетворення, ще не представлено.  

Технологія ХПО, продемонстрована в даній роботі, дозволяє обійти ці 

обмеження шляхом використання поверхні зразка як джерела тепла та 

використання поверхневого натягу розчину для мінімізації використаного 

об’єму рідини (розділ 2.2). Поверхневий натяг розчину забезпечує мінімізацію 

об’єму реакційної суміші та її утримання на підкладці (рис. 2.1). Сукупність 

факторів доставки тепла до поверхні розділу фаз (підкладка-реакційна суміш) та 

малого об’єму робочого розчину дозволяє в методі ХПО отримувати покриття із 

задовільними характеристиками, збільшити ефективність використання 

реагентів, і, відповідно, спростити процес їх утилізації. 
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Для встановлення оптимальних умов ХПО тонких плівок використано 

декілька способів осадження. Для синтезу плівок використовували 

свіжовиготовлені водні розчини однієї з трьох солей кадмію: CdSO4, CdCl2, CdI2. 

Склади розчинів та відповідні концентрації приведені в табл. 5.1. Температура 

складала 70 ℃, pH = 12. 

Таблиця 5.1  

Склади та концентрації розчинів для ХПО плівок CdS 

Сіль  С(солі кадмію), 

моль/л 

С(CS(NH2)2), 

моль/л 

С(NH4OH), 

моль/л 

CdSO4 

0,001; 0,0001 0,1; 0,01 1,8; 1,2 CdCl2 

CdI2 

 

Перший спосіб (А) полягав в одноразовому нанесенні робочого розчину на 

підкладку та у його різних  часових експозиціях на підкладці (від 2 до 10 хв). При 

використанні такого способу отримані покриття були найменшої товщини 

(dmax = 57 нм), причому основна частина рівномірного покриття формується 

протягом перших 2-3 хв нагрівання.  

Другий спосіб (Б) передбачав багаторазове додавання (з періодичністю 

3 хв) свіжого робочого розчину на поверхню підкладки. Отримані покриття мали 

дещо більшу товщину (dmax = 65 нм).  

Третій спосіб (В) полягав у послідовному осадженні шарів CdS (час 

осадження одного шару 3 хв.). В такий спосіб (пошарового нанесення) були 

отримані найтовстіші покриття (dmax = 105 нм). Крім того, використання 

пошарового осадження дозволяє регулювати товщину плівки. 

При одноразовому нанесенні робочого розчину, як видно з табл. 5.2, та 

тривалості процесу осадження від 5 до 12 хв. (модифікація А), одержана 

найменша товщина плівки CdS. Це зумовлено тим, що основна частина плівки 

(0,8–0,9) d осаджується протягом 2–3 хв. Подальша експозиція системи робочий 

розчин-підкладка не супроводжується помітними змінами зовнішнього вигляду 

утворюваної плівки, очевидно внаслідок виснаження робочого розчину. 
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Таблиця 5.2 

Максимальні товщини та швидкості осадження плівок CdS в 

залежності від модифікації способу ХПО 

Модифікація А Б В 

Максимальна товщина, нм 62 65 105 

Швидкість осадження, нм/хв. ≤6 4–6 ≥8 

 

Зважаючи на це, при проведенні багатоетапних (модифікації ХПО Б і В) 

нанесень плівок CdS тривалість елементарних експозицій осадження становила 

3 хв. Виходячи з результатів структурних досліджень, для подальшої роботи 

була вибрана модифікація В.  

На рис. 5.1 наведено спектри поглинання, які чітко показують існування 

сполуки CdS у всіх плівках, осаджених з водних розчинів кадмій-вмісних солей. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Спектральна залежність 

поглинання плівок CdS, отриманих з 

водних розчинів: 

1 - CdSO4; 2 – CdCl2; 3 – CdJ2. 

 

 

5.2. Особливості структури тонких плівок, синтезованих методом ХПО 

Товщини плівок CdS та швидкість їх росту визначали обробкою 

експериментальних даних за допомогою еліпсометра ЛЕФ-3М. Морфологія 

поверхні плівок та ступінь їх фазової однорідності досліджувались з 
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використанням растрового електронного мікроскопа РЕММА-102-02 в режимах 

відбитих та вторинних електронів та растрового електронного мікроскопа JSM-

6490LV з хвильовим та енергодисперсійними аналізаторами. Для знімання 

заряду з плівок CdS при досліджені їх морфології використовувались плівки CdS, 

осаджені на електропровідні підкладки ІТО/скло. Кристалічність структури 

плівок CdS досліджували на автоматичному Х-променевому дифрактометрі 

HZG-4A, використовуючи дані по відбиванню Х-променя. Експериментальні 

масиви інтенсивностей Х-променевої дифракції випромінювання CuKα 

отримували методом послідовного сканування (діапазон кутів 10-1000, крок 

0,0500). Для кожного із зразків підбирали оптимальну експозицію. За допомогою 

комп’ютеризованого монохроматора МДР-23 та спектрофотометра 

Specord M400 досліджені оптичні спектри поглинання плівок CdS у видимій 

області спектра. Порівняльний сигнал проходив через пластинки, ідентичні з 

підкладками плівок CdS. 

5.2.1. Товщина та швидкість осадження. Особливістю методу ХПО є те, що 

після першого етапу функцію підкладки, на яку відбувається осадження, виконує 

вже не скло, а сформована плівка CdS. Всі наступні осадження проводяться на 

таку ж підкладку. Тому швидкості росту послідовних шарів приблизно одинакові 

і загальна товщина плівки збільшується на одинакові величини.  

Дані еліпсометричних вимірювань товщини плівок і розраховані середні 

значення швидкості їх росту наведені на рис. 5.2. Точність еліпсометричних 

вимірювань товщини збільшувалась в міру зростання загальної товщини плівки, 

так що абсолютна похибка змінювалась від ±10 нм до ±5 нм  

При використанні CdCl2 (рис.5.2,а), отримали майже лінійну залежність 

збільшення товщини покриття від часу осадження. Для плівок, осаджених з 

CdSO4 і CdJ2 (рис.5.2,б і 5.2, в, відповідно), залежність товщини плівки від часу 

осадження була складнішою, проте також мала характер близький до лінійного. 

Ця обставина може бути використана для регулювання з високою точністю 

товщини плівок CdS при формуванні фотоперетворюючої гетероструктури 

CdS/СdTe. 
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Рис. 5.2. Залежність товщини (d, нм) 

плівок CdS, осаджених методом 

ХПО з водних розчинів солей від 

часу та кількості осаджень: 

 а -  CdCl2, б - CdSO4, в -  CdJ2. 

На вставці - усереднені швидкості 

осадження CdS. 

 

 

Відмінності у характері пошарового росту тонких плівок CdS можна 

пояснити стадійністю процесу. При нанесенні розчину на підкладку і її 

нагріванні, відбувається орієнтація тіокарбамідних комплексів на активних 

центрах поверхні підкладки з утворенням зародків CdS [293]. Максимально 

можлива кількість зародків визначається кількістю активних центрів на поверхні 

підкладки, причому їх є значно менше, ніж реакційноздатних частинок у розчині. 
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Під дією непервного потоку з рочину зародки ростуть і перетворюються на 

острівки. Після певного заповнення поверхні відбувається злиття острівків з 

утворенням сітчатої структури, яка складається з пор і каналів. Дальший ріст 

плівки є, по суті, заповненням пор і каналів. Це уповільнює ріст плівки по 

товщині, але не змінює приріст маси плівки. 

На пізніх етапах росту виникає ще й відбитий від поверхні потік частинок, 

що веде пониження швидкості росту, а в перспективі – до практично повної його 

зупинки. 

Найбільшу швидкість ХПО при температурі 70 ℃ мали плівки, отримані з 

розчину CdI2. Великі швидкості осадження зумовлюють значну дефектність 

плівок, що підтверджують результати їх структурних досліджень. 

5.2.2. Структурні властивості. Результати дослідження плівок CdS 

методом растрової електронної мікроскопії, осаджених з водного розчину солі 

CdSO4, наведені на рис. 5.3, рис. 5.4 b. У режимі відбитих електронів фотографія 

якісно відображає склад поверхні (чим світліша точка, тим важчий елемент), а у 

режимі вторинних електронів – рельєф поверхні. Як видно з рис. 5.4 а по всій 

площі зразка плівка CdS є однорідною і суцільною. В режимі відбитих 

електронів спостерігаються білі точки, що вказують на місця локалізації важчої, 

порівняно з плівкою, фази. Співставлення зображень плівки CdS, одержаних у 

режимах відбитих і вторинних електронів (рис. 5.4), дозволяє переконатись, що 

вкраплення важчої фази знаходяться на поверхні плівки. Отже, ці вкраплення 

важчої фази є частинками на поверхні і, швидше за все, утворюються на 

кінцевому етапі осадження плівок. Концентрація макродефектів на поверхні в 

плівках CdS становила 107 см-2 та 106 см-2, відповідно. Для порівняння: найкращі 

відомі результати для концентрації дефектів становлять 105см-2 , в той час як 

для ХОВ – 108 см-2 [447]. Суцільність покриття була кращою для зразків, 

отриманих способом послідовного пошарового осадження із використанням 

промивання (модифікація В). В цьому випадку є найменшою і кількість 

частинок на поверхні. 
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Рис. 5.3. Морфологія поверхні плівок CdS, осаджених з розчину солі CdSO4: 

зразок №6 (a), зразок №7 (b).  

РЕММА-102-02, пришвидшувальна напруга 20 кВ, ×2000 

  

Рис. 5.4. Морфологія поверхні плівки CdS у режимі:  

вторинних електронів (a), відбитих електронів (b). РЕММА-102-02,  

пришвидшувальна напруга 30 кВ, ×8000 

 

Експериментальні масиви інтенсивностей дифракції від плівок CdS, 

отриманих модифікаціями Б і В (криві 2 і 3), відповідно, показані на рис. 5.5. У 

всіх досліджуваних зразках вираженою є полікристалічність плівок CdS з 

помітною присутністю кубічної фази. З кривих 2 і 4 видно, що відповідні зразки 

майже повністю полікристалічні. Перший пік 26,45º для кубічної фази (криві 2 і 

4) слабо виражений та зсунутий відносно наведеного для порівняння, 

відповідного піку дифрактограми від монокристалу CdS (крива 1), що можна 
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пояснити малими розмірами зерен, оскільки ймовірність механічних напружень 

в плівках дуже мала через невеликі швидкості росту (табл. 5.2).  

 

 

Рис. 5.5. Нормовані за часом експозиції дифрактограми плівок CdS, осаджених 

з водного розчину солі CdSO4 на скляних підкладках. Криві 2 і 3 відповідають 

плівкам CdS, одержаним модифікаціями Б і В ХПО, відповідно, за 

С(CdSO4)=0,001 моль/л, крива 5 – спосіб осадження В за 

С(CdSO4)=0,0001 моль/л. Крива 4 відповідає зразку, осадженому модифікацією 

В, за С(CdSO4)=0,001 моль/л після відпалу. Для порівняння, крива 1 – 

дифрактограма кубічної модифікацї монокристалу CdS. 
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Окрім піку 26,45º, на кривій 3 (рис. 5.5.) видно два додаткових – 43,90º та 

52,00º, що відповідають кубічній фазі. Виконана термічна обробка зразка не 

призводить до суттєвого збільшення інтенсивності жодного з трьох піків, а 

інтенсивність першого навіть зменшується (крива 4). Зсув першого (26,45º) піку 

(криві 3 і 4) пов’язаний із зменшенням після відпалу механічних напружень в 

плівці, а зменшення інтенсивності цього піку вказує на одночасний перехід 

кубічної фази в полікристалічну. Очікуваного збільшення розмірів зерен в 

результаті перекристалізації не відбулося. Отже, умови відпалу для покращення 

кристалічності плівок потрібно корегувати. 

На основі даних дифракційної картини видно, що найбільше кубічної фази 

міститься в плівках, осаджених модифікацією В з С(CdSO4) = 0,001 моль/л. 

Перехід до гексагональної фази після відпалу не спостерігається, що є незвичним 

з точки зору літературних даних [448, 449] для плівок CdS.  

Результати дослідження морфології поверхні плівок CdS, осаджених з 

водного розчину CdCl2, на растровому електронному мікроскопі наведені на 

рисунках: у режимі відбитих електронів – рис. 5.6, рис. 5.7 b, та рис. 5.7 a – в 

режимі вторинних електронів. Як видно з рис. 5.7 а, плівка CdS (d=95 нм) 

повністю покриває підкладку і по всій площі зразка є однорідною і суцільною. 

Співставлення зображень плівки CdS, одержаних у режимах відбитих і 

вторинних електронів (рис. 5.7), дозволяє переконатись, що вкраплення важчої 

фази знаходяться на поверхні плівки. Отже, ці вкраплення (частинки на 

поверхні), швидше за все, утворюються на кінцевому етапі осадження плівок. 

Концентрація частинок на поверхні в плівках CdS становить 107см-2, що на 

порядок менше, ніж при ХОВ [450].  
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Рис. 5.6. Морфологія поверхні 

плівки CdS, осадженої з розчину солі 

CdCl2, у режимі відбитих електронів. 

РЕММА-102-02, пришвидшувальна 

напруга 30 кВ, ×8000. 

 

 

  
 

Рис. 5.7. Морфологія поверхні плівки CdS, в режимі:  

вторинних електронів (a), відбитих електронів (b).  

РЕММА-102-02, пришвидшувальна напруга 30 кВ, ×600. 

 

Експериментальні дифрактограми, одержані від плівок CdS на склі, 

показані на рис. 5.8. У досліджених зразках (криві 2 і 3) вираженою є 

полікристалічність плівок CdS з помітною присутністю кубічної фази.  
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Рис. 5.8. Нормовані за часом експозиції дифрактограми плівок CdS, осаджених 

з водного розчину CdCl2 на скляних підкладках. Криві 2 і 3 відповідають 

плівкам CdS до та після після відпалу, відповідно. Для порівняння:  

крива 1 – дифрактограма кубічної модифікацї монкристалу CdS. 

 

Перший пік 26,45º для кубічної фази (крива 2) слабо виражений та 

зсунутий відносно, наведеного для порівняння, відповідного піку дифрактограми 

від монокристалу CdS (крива 1). Цей зсув можна пояснити малими розмірами 

зерен в плівках CdS, оскільки ймовірність механічних напружень в плівках через 

невеликі швидкості осадження (12–8 нм/хв.) дуже мала. Окрім піку 26,45º, на 

кривій 2 видно два додаткових слабо виражені піки – 43,90º та 52,00º, що 

відповідають кубічній фазі. Виконана термічна обробка приводить до суттєвого 

збільшення інтенсивності першого піку (крива 3), а інтенсивність двох інших 

залишається майже незмінною. Це вказує на збільшення структурованості після 

відпалу.  

Досліджувана плівка CdS є полікристалічною, з огляду на відсутність 

орієнтуючої дії скляної підкладки, на яку вона осаджується. Проведений нами 
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відпал призвів лише до незначної перебудови плівки, а її структура при 

досліджених товщинах визначається підкладкою.  

Результати дослідження морфології поверхні плівок CdS, осаджених з 

водних розчинів солі CdI2, наведені на рисунках: у режимі вторинних електронів 

– рис. 5.9 a та відбитих електронів – рис. 5.9 b.  

  

Рис. 5.9. Морфологія поверхні плівки CdS, в режимі: 

вторинних (a) та відбитих електронів (b). 

 

  

Рис. 5.10, Морфологія поверхні плівки CdS до (a) та після (b) відпалу. 

 JSM-6490LV, пришвидшувальна напруга 20 кВ, ×15000. 

 

Як видно з рис. 5.9, 5.10, плівка CdS (d~100 нм) повністю покриває 

підкладку і по всій площі зразка спостерігаються наскрізні дірки та частинки на 

поверхні. Співставлення зображень плівки CdS, одержаних у режимах відбитих 
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і вторинних електронів (рис. 5.9), дозволяє переконатись, що, як і у випадку 

двох попередніх солей, вкраплення важчої фази знаходяться на поверхні плівки. 

Концентрація дефектів на поверхні плівок CdS становить 106–107см-2, що на 

порядок-два менше, ніж при ХОВ [447]. Експериментальні дифрактограми, 

одержані від плівок CdS, осаджених з водного розчину солі CdI2, на склі, до та 

після відпалу, показані на рис. 5.11. 

 

Рис. 5.11. Дифрактограми плівок CdS, осаджених пошарово з водного розчину 

солі CdI2, на скляних підкладках: до (3) та після (2) відпалу, відповідно. 

Дифракційні піки кубічної модифікації монкристалу CdS – крива 1, наведені для 

порівняння.  

 

У досліджених зразках до відпалу (крива 3) вираженою є 

полікристалічність плівок CdS з помітною присутністю кубічної фази. Перший 

пік 26,45º для кубічної фази (крива 3) слабо виражений та зсунутий відносно, 

наведеного для порівняння, відповідного піку дифрактограми від монокристалу 

CdS (крива 1). Цей зсув можна пояснити малими розмірами зерен в плівках CdS 

та механічними напруженнями в плівках через відносно великі швидкості 
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осадження (15–12 нм/хв.). Окрім піку 26,45º на кривій 3 видно ще один слабо 

виражений пік 52,00º, що відповідає кубічній фазі. Виконана термічна обробка в 

замкнутому об’ємі плівки CdS призводить до великого збільшення інтенсивності 

піків 26,45º, 52,00º та появи третього піку 43,90º (крива 2).  

Очевидно, що досліджувана плівка CdS не може бути повністю 

кристалічною, з огляду на відсутність орієнтуючої дії скляної підкладки, на яку 

вона осаджується. Проведений відпал призвів до значної перебудови плівки. 

Узагальнені результати морфології поверхні та мікроаналізу плівок CdS, 

осаджених з різних солей кадмію, приведені в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Результати досліджень морфології поверхні та мікроаналізу плівок CdS, 

осаджених з різних солей кадмію 

Сіль 

Концентрація 

макродефектів на 

поверхні, см-2 

Відношення 

Cd/S в плівці 

Відношення Cd/S в 

частинках на поверхні 

плівки 

CdSO4 106–107 0,880 0,800 

CdCl2 107 0,898 0,908 

CdI2 106–107, * 0,911 1,061 

*спостерігаються дірки в плівці. 

 

Встановлено, що частинки, які знаходяться на поверхні плівок, – це 

частинки CdS з іншою стехіометрією ніж плівка. Відхилення від стехіометрії в 

сторону сірки є досить незвичним, оскільки, при більшості способів осадження 

тонких плівок CdS проблемою є недостатня кількість сірки. Плівки, осадженні з 

розчину солі CdI2, мають склад найбільше наближений до стехіометричного, 

порівняно з плівками, осадженими з двох інших солей (табл. 5.3). Надлишок 

сірки в ХПО плівках CdS дає нам можливість проводити відпал у звичайному 

(повітряному), а не сірковмісному середовищі, оскільки не потрібно вводити в 

плівку додаткову кількість сірки для забезпечення стехіометрії сполуки. 
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Рис. 5.12. Морфологія та відповідні результати аналізу шорсткості поверхні 

плівок CdS, отримані на АСМ. Плівки CdS, осаджені з розчинів солей: CdSO4, 

модифікація Б (1), CdSO4, модифікація В (2), CdCl2, модифікація В (3), CdJ2, 

модифікація В (4). 
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Аналіз морфології поверхні плівок CdS, отриманих за допомогою АСМ 

(рис. 5.12) показує, що спосіб осадження і природа вихідної кадмій-вмісної солі 

значно впливають на структуру плівок CdS. Використання способу осадження Б 

дозволило отримати значно рівномірніші по площі покриття. Найкращі 

результати отримано при використанні способу В. Плівки СdS, осаджені 

способами (Б) і (В) з водного розчину CdSO4 (рис. 5.12, 1 і 2, відповідно), мають 

різну морфологію поверхні. Поверхня всіх плівок, які отримані способом В, є 

суцільно упакована кристалічними зернами. Вийняток становлять плівки, 

отримані з водного розчину кадмій йодиду. Поряд з виглядом поверхні плівок 

(рис. 5.12) приведені результати аналізу шорсткості їхньої поверхні: висоти 

кристалітів на поверхні зразка в нм та число кристалітів що мають відповідну 

висоту. Аналіз зображень поверхні отриманих на АСМ показав, що поверхня 

плівок осаджених з різних розчинів солей кадмію складається з кристалів різних 

розмірів.  

5.2.3. Оптичні властивості. Спектральні залежності поглинання плівок 

CdS в координатах (·h)2, h демонструють наявність краю фундаментального 

поглинання (рис. 5.13), локалізованого в області 2,5 еВ, що характерно для 

монокристалу CdS [451].  

Лінійний характер залежності в області краю поглинання для всіх 

досліджених зразків вказує, що цей край формується прямими міжзонними 

оптичними переходами, як це відбувається в монокристалі CdS. Відмінна 

особливість локалізації краю фундаментального поглинання в плівках CdS, 

порівняно з монокристалічним CdS полягає в тому, що він зсунутий в ділянку 

більших енергій (2,564 еВ, 2,558 еВ, 2,564 еВ, відповідно до модифікацій 

осадження плівок А, Б, В), що часто спостерігається для плівок 

напівпровідникових сполук групи АІІBVI. 

Оскільки в плівках осаджених способом В не спостерігається росту зерен 

внаслідок відпалу (рис. 5.13, криві 3, 4), то зменшення енергій краю 

фундаментального поглинання після відпалу (рис. 5.13, криві 2, 4) може бути 
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зумовлене або перебудовою кубічної фази в гексагональну, що спостерігалось у 

[452], або, що ймовірніше, зменшенням напружень в плівці.  

 

Рис. 5.13. Спектральні залежності поглинання плівок CdS на склі. Криві 1, 2 

відповідають зразкам осадженим модифікаціями Б і В, відповідно, за 

С(CdSO4)=0,001 моль/л, крива 3 – модифікації осадження В, за 

С(CdSO4)=0,0001 моль/л. Крива 4 – поглинання зразка CdS після відпалу, 

модифікація осадження В, С(CdSO4)=0,001 моль/л. 

 

Найрізкіший край фундаментального поглинання мають плівки CdS, 

осаджені модифікацією В, при С(CdSO4)=0,001 моль/л у вихідному робочому 

розчині. Це вказує на меншу кількість дефектів в цих плівках з енергетичними 

рівнями поблизу країв зон порівняно з іншими способами осадження та 

вихідними концентраціями розчинів. Відомо, що збільшення довгохвильового 

хвоста кривої поглинання плівки зумовлене поглинанням на її поверхні. Отже, в 
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плівці, осадженій способом В, після термічної обробки (рис. 5.13, криві 2, 4) 

збільшилась кількість поверхневих дефектів.  

Типові спектральні залежності поглинання плівок CdS, осаджених з 

водного розчину солі CdCl2, приведені на рис. 5.14. Лінійний характер 

залежності (·h)2=f(h) в області краю поглинання для всіх досліджених зразків 

CdS вказує, що цей край формується прямими міжзонними оптичними 

переходами, аналогічно як це відбувається в монокристалі CdS. Величина 

коефіцієнту поглинання в області фундаментального поглинання для всіх 

досліджуваних зразків CdS була порядку 105 см-1. 

 

Рис. 5.14. Спектральні залежності поглинання ХПО-плівок CdS, осаджених з 

водного розчину солі CdCl2, області фундаментального поглинання. Криві 1, 2 

відповідають плівкам на підкладках скло та ІТО/скло, відповідно. Режими 

осадження одинакові. Крива 3 – заразок CdS/скло після відпалу. 

 

Для плівок, осаджених в одинакових технологічних режимах на скляні та 

покриті ІТО скляні підкладки, положення краю фундаментального поглинання 

практично однакове. Незначна (0,01 еВ) різниця між значеннями краю 



272 

 

поглинання для плівок на склі та ІТО/склі зумовлена відмінністю поверхневої 

шороховатості підкладок. Особливість локалізації краю фундаментального 

поглинання в плівках CdS, порівняно з монокристалічним CdS, полягає в тому, 

що у плівках він зсунутий в ділянку більших енергій (2,537 еВ та 2,547 еВ для 

плівок на склі та ІТО/склі, відповідно). Це дозволяє розширити ділянку 

фотоперетворення СЕ CdS/CdTe та збільшити їх ККД.  

Зменшення енергій краю фундаментального поглинання плівки CdS після 

відпалу (рис. 5.13, криві 1, 3) може бути зумовлене ростом зерен та зменшенням 

напружень в плівці [452]. Найрізкіший край фундаментального поглинання 

мають плівки CdS, осаджені на скляну підкладку. Це вказує на меншу кількість 

дефектів в цих плівках порівняно з відпаленими. Зменшення  значення енергії 

краю поглинання відпаленої плівки (рис. 5.14, крива 3) зумовлене збільшенням 

поглинанням поблизу поверхні плівки CdS, на якій в процесі відпалу можливе 

утворення оксидів.   

Спектральні залежності оптичного пропускання у видимій області спектра 

ХПО плівок CdS, осаджених з водного розчину солі CdI2, до та після відпалу 

приведені на рис. 5.15.  

Основною особливістю спектрів є незначний (0,033 еВ) зсув краю 

фундаментального поглинання плівок CdS у довгохвильову ділянку та 

зменшення оптичного пропускання на 20 %, внаслідок відпалу. Зменшення 

пропускання зумовлене не лише поглинанням та відбиванням від поверхні 

плівки, але і досить значними змінами структури плівки після її відпалу. 

Морфологія поверхні плівок показує, що після відпалу повністю зникають дірки 

(рис. 5.10 b) яких є багато в свіжовиготовлених плівках (рис. 5.10 a). 

Х-променеві дифрактограми (рис. 5.11, криві 3, 2) також підтверджують 

достатньо значне збільшення кристалічності структури плівок внаслідок відпалу, 

незважаючи на відсутність орєнтуючої дії скляної підкладки. На рис. 5.15 b 

приведені спектральні залежності поглинання плівок CdS в координатах 

(·h) - h, котрі демонструють наявність краю фундаментального поглинання, 
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локалізованого в області 2,5 еВ. Лінійний характер залежності (·h)2=f(h) в 

області краю поглинання для всіх досліджених зразків CdS вказує, що цей край 

формується прямими міжзонними оптичними переходами, аналогічно як це 

відбувається в монокристалі CdS. 

 

Рис. 5.15. Спектральна залежність пропускання плівок CdS осаджених з водного 

розчину солі CdI2. Криві 1 і 2 відповідають плівкам до та після відпалу, 

відповідно. На вставці (b) показані залежності поглинання плівок CdS в області 

фундаментального поглинання в координатах (·h)2, h.  

 

ХПО плівки CdS як до, так і після відпалу мають дуже різкий край 

фундаментального поглинання, що вказує на малу кількість дефектів в цих 

плівках. Зменшення енергій краю фундаментального поглинання відпаленої 

плівки (рис. 5.15, крива 2) зумовлене збільшенням поглинанням поблизу 

поверхні плівки CdS, внаслідок утворення оксидів на її поверхні є майже 

непомітним. Величина коефіцієнту поглинання в області фундаментального 

поглинання для всіх досліджуваних зразків CdS неперевищувала 105 см-1. 
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Особливість локалізації краю фундаментального поглинання в плівках CdS 

порівнянj з монокристалічним CdS, полягає в тому, що у плівках він зсунутий в 

ділянку більших енергій 2,549 еВ, а після відпалу його значення наближається 

до монокристалічного.  

5.2.4. Вплив умов відпалу на оптичні властивості плівок кадмію 

сульфіду. Досліджено вплив атмосфери термічного відпалу на оптичні 

властивості плівок CdS товщиною 50 та 90 нм, нанесених методом хімічного 

поверхневого осадження. Проаналізовано спектральні залежності коефіцієнтів 

пропускання Т(λ) та поглинання α(λ) плівок, відпалених за 400 °С потягом 60 хв 

у Ar, CdCl2 та у повітрі. З’ясовано вплив атмосфери термічного відпалу на 

оптичну ширину забороненої зони напівпровідникових плівок. 

За результатами огляду умов термічного відпалу [144, 448, 453-458] плівок 

CdS, що виконують функцію вікна сонячного елемента на основі 

гетеропереходів з плівками CdTe, Сu(In, Gа)(Sе, S)2, та на основі фазової 

діаграми CdS [46] вибрано температуру 400 °С, час – 60 хв та атмосфери Ar, 

CdCl2 і повітря.  

Для досліджень були вибрані плівки, отримані багаторазовим осадженням 

на скляні підкладки. Осаджені плівки, починаючи від товщини 30 нм, суцільні, 

полікристалічні з малим ступенем поверхневої дефектності (107 см-2) [459, 460]. 

Спектральні залежності оптичного пропускання у видимій та близькій 

інфрачервоній області свідчать про існування сполуки CdS у всіх плівках 

(рис. 5.16). Існує очевидне переважальне поглинання в околі 500 нм (близько до 

ширини забороненої зони CdS, 2,4-2,5 еВ за кімнатної температури [295]), що 

відповідає світлому жовто-оранжевому кольору зразків.  

 



275 

 

400 600 800 1000 1200 1400 1600

30

60

90

43,53 2,5 2 1,5 1
T

, 
%

, нм

 1 

 2 

 3 

 4 
а

h, еВ

400 600 800 1000 1200 1400 1600
0

30

60

90

43,53 2,5 2 1,5 1

T
, 
%

, нм

 1 

 2 

 3 

 4 
б

h, еВ

 

Рис. 5.16. Спектри пропускання плівок CdS товщиною 50 (а) та 90 нм (б) 

невідпалених (1) та відпалених у повітрі (2), в аргоні (3) та з нанесеною 

плівкою CdCl2 (4). 

 

Пропускання Т(λ) усіх зразків збільшилося після термічного відпалу. Для 

тонших зразків в усьому спектрі спостерігається збільшення Т(λ), а найбільший 

приріст (10 %) властивий зразкам, відпаленим у повітрі. На кривій пропускання 

товстіших зразків можна виділити дві ділянки. У короткохвильовому діапазоні 

Т(λ) різко зростає і сягає максимального значення – 86 % за 540 нм для плівок, 

відпалених у CdCl2. Від 560 нм пропускання спадає до мінімального в інтервалі 

прозорості значення 61 % за 810 нм.  

Аномальне зменшення пропускання плівок може бути зв’язане з 

домішковим поглинанням світла, що відповідає переходам між валентною зоною 

та донорними рівнями власних дефектів, або між донорними та акцепторними 

рівнями, розташованими у забороненій зоні матеріалу. 

Зі спектрів пропускання (рис. 5.16, а, б) бачимо, що край поглинання зразків 

обох товщин після відпалів зміщується у короткохвильову ділянку спектра. 

Найбільший зсув краю виявлено для плівок, відпалених у CdCl2 (рис. 5.16, а, б, 

криві 4), для двох інших атмосфер відпалу маємо проміжні значення.  
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Коефіцієнт поглинання в інтервалі фундаментального поглинання для всіх 

зразків CdS порядку 105 см-1. Спектральна залежність поглинання плівок CdS у 

координатах (⸱h)2-h демонструє наявність краю фундаментального 

поглинання (рис. 5.17), локалізованого в інтервалі 2,5 еВ. 

Проведено екстраполяцію лінійних ділянок кривих (⸱h)2 до перетину з 

віссю енергій (рис. 5.16, а, б) та визначено оптичну ширину забороненої зони 

плівок до та після відпалу, (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4  

Деякі оптичні характеристики відпалених плівок CdS  

№ 

Товщина 

плівки, 

нм 

Атмосфера 

відпалу 

Eg, еВ Стрімкість 

S,  

105 см-1/еВ 

α, 105 

см-1 

за 

1,4 еВ 

α, 105 

см-1 

за  

3,25 еВ 

T, % 

за  

1,4 еВ 

(α×hν)

2→0 

Розташування 

піку dT/dλ 

Ґауссівська 

апроксимація 

dT/dλ 

Середнє 

значення 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  

50 

– 2,34 2,45 2,46 2,42 2,01 0,19 0,82 74 

2  повітря 2,23 2,45 2,38 2,35 0,87 0,09 0,62 84 

3  Ar 2,23 2,38 2,38 2,33 0,87 0,08 0,62 81 

4  CdCl2 2,30 2,45 2,49 2,41 0,94 0,13 0,68 75 

5  

90 

– 2,35 2,46 2,46 2,42 6,52 0,52 2,18 65 

6  повітря 2,18 2,42 2,44 2,35 2,46 0,22 1,25 65 

7  Ar 2,35 2,46 2,44 2,42 2,69 0,23 1,30 63 

8  CdCl2 2,44 2,50 2,52 2,49 2,34 0,22 1,31 58 

 

Лінійний характер залежностей (⸱h)2 = f(h) в інтервалі 2,3-2,5 еВ вказує 

на формування краю поглинання прямими міжзонними оптичними переходами. 

Ми не спостерігали прямолінійної поведінки на графіках (α⸱hν)2/3 – h (прямі 

заборонені переходи), (α⸱hν)1/2 – h (непрямі дозволені переходи), (α⸱hν)1/3 – h 

(непрямі заборонені переходи). Ці графіки (не подані тут) підтверджують 

формування краю поглинання прямими дозволеними міжзонними переходами.  
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Рис.5.17. Спектральні залежності поглинання у координатах (·h)2 – h для 

плівок CdS товщиною 50 (а) та 90 нм (б) не відпалених (1) та відпалених на 

повітрі (2), у аргоні (3) та з нанесеною плівкою CdCl2 (4). 

 

У таблиці 5.4  подано результати вимірювань та кінцеві усереднені 

значення. У четвертій колонці подано положення піків з рис. 5.18, п’ята колонка 

відповідає ґаусівській апроксимації тих самих піків. У шостій колонці подано 

усереднені значення оптичної ширини забороненої зони, отриманої різними 

методами. На відносно вузькій спектральній ділянці hν = 2,3–2,5 еВ крутість 

кривих поглинання S=(α)/(hν) у результаті відпалів зменшується у 2,5 рази для 

усіх зразків (табл. 5.4), що свідчить про збільшення полікристалічної фази у 

плівках.  

Крім цього, ширину забороненої зони визначали за розташуванням 

максимуму на кривій залежності першої похідної пропускання dT(λ)/dλ від λ 

(рис. 5.18, а, б). Цей метод визначення дає хороші результати у випадку 

відсутності на кривій пропускання інтерференційних піків [461].  
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Рис. 5.18. Перша похідна dT/dλ спектрів пропускання T(λ) плівок CdS 

завтовшки 50 (а) та 90 нм (б) невідпалених (1) та відпалених у повітрі (2),  

в аргоні (3) та з нанесеною плівкою CdCl2 (4).  

Для наочності спектри зсунуто по вертикалі. 

 

Отже, ураховуючи значення ширини забороненої зони, коефіцієнта 

пропускання T за 1,4 еВ (ширина забороненої зони CdTe, що визначає край 

ділянки фотоперетворення СЕ CdS/CdTe), крутість кривих поглинання S та 

коефіцієнтів поглинання α у інтервалі поглинання та прозорості CdS, з’ясовано, 

що CdCl2 найбільш придатна атмосфера для термічного відпалу плівок CdS, які 

виконують функції вікна тонкоплівкового сонячного елемента CdS/CdTe. 

5.2.5. Механічні напруження у тонких плівках. При ХПО тонкоплівкових 

матеріалів на межі розділу “підкладка/плівка” виникають механічні напруження. 

Розрахувати напруження, зумовлені відмінностями параметрів граток плівки і 

підкладки є не завжди можливим, особливо коли осадження ведеться на 

поверхню скляної підкладки, яка має аморфну структуру і таке поняття як 

“параметр гратки” для неї взагалі відсутнє. З метою оцінки величини механічних 

напружень було проведено серію експериментів, результати яких наведено 

нижче. 

За відпрацьованою методикою [236, 462] з водного розчину кадмій ацетату 

Cd(CH3COО)2 було синтезовано серію зразків з різним часом осадження. Умови 
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синтезу, результати аналізу АСМ-зображень, товщина та оптичні властивості 

синтезованих плівок наведено у таблиці 5.5. 

На поверхні усіх плівок виявлені макродефекти у вигляді частинок і 

агломератів (рис. 5.19). Тому для усіх зразків проведена цифрова обробка 

фотографій і розраховано середнє арифметичне значення концентрації 

макродефектів на поверхні.  

Для зразків №1 і 2 с найменьшим часом осадження значення концентрації 

макродефектів складає 7,9·107 и 6,4·107 см-2, відповідно, а для всіх наступних 

зразків поступово збільшувалося від 9,5·107 см-2 – зразок № 3 до 14.7·107 см-2 – 

зразок № 6 (таблиця 5.5). Важливо зауважити, що правильність вибраної 

методики синтезу підтверджує той факт, що для зразків № 3 (час осадження 3 хв) 

і для зразка № 7 (чотири послідовні осадження по 3 хв кожне) значення 

концентрації макродефектів на поверхні є близькими – 9,5·107 и 9,3·107 см-2. 

Таблиця 5.5 

Умови синтезу, результати аналізу АСМ-зображень, товщина та оптичні 

властивості плівок CdS 

№  

Час 

осадження

ня, хв 

Концентрація 

макродефектів, 

10-7 см-2 

Середня 

висота, 

нм 

Середньоквадр

атична 

шороховатість, 

нм 

Середній 

діаметр 

кристалітів, 

нм 

Товщина, 

нм 
Eg, эВ 

1 1 7,9 12,8 4,8 39 7,7 2,36 

2 2 6,4 23,5 7,4 47 16,8 2,35 

3 3 9,5 27,3 6,9 31 14,3 2,35 

4 4 12,1 59,0 19,6 55 16,8 2,35 

5 5 13,5 36,4 11,0 78 17,6 2,36 

6 6 14,7 33,0 9,9 86 16,6 2,36 

7 4 х 3  9,3 47,4 11,4 71 90,3 2,42 

 

Дефекти розташовані хаотично, що ніяк не пов’язано зі структурою скляної 

підкладки. Причиною їхнього виникнення може бути нерівномірність 

температурного поля, що ініціює ріст плівок з розчину. 
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Рис. 5.19. Мікрофотографії поверхні плівок CdS різної товщини, осаджених 

на скляних підкладках. 

 

Отримані АСМ-зображення поверхні плівок CdS (рис. 5.20) підтверджують, 

що сформовані плівки складаються з кристалітів різних розмірів.   

Для всіх зразків розрахована середньоквадратична шороховатість плівок Rq за 

формулою: 

( )
2

1

N

i ave

i
q

Z Z

R
N

=

−

=


, 

 

де Zi – висота точки, Zave – середня висота по поверхні, N – кількість точок.  

 

Для скляних підкладок, які використані для осадження плівок CdS, 

розрахована середньоквадратична шороховатість і середня висота 

неоднорідностей дорівнювали 0,6 нм і 2,1 нм, відповідно. 

Середня висота неоднорідностей збільшується із ростом часу осадження від 

12,8 нм (зразок № 1) до 59,0 нм (зразок №4). Для зразків № 5, 6 з максимальною 

тривалістю осадження значення середньої висоти зменшуються до 36,4 нм і 33,0 

нм, відповідно. При цьому розрахована товщина зразків № 4, 5 і 6 змінюється у 

дуже вузькому діапазоні в- 16,6 – 17,6 нм.  

Середній горизонтальний діаметр кристалітів плівки рівномірно 

збільшується у часі від 39 нм (зразок № 1) до 86 нм (зразок № 6). За часу 

осадження більше 3 хв спостерігається зменшення висоти, що вказує на 

стравлювання кристалітів у вертикальному напрямку відносно підкладки і 
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одночасне збільшення їх горизонтальних розмірів. Для зразка № 7 діаметр 

кристалітів дорівнює 71 нм, тоді як середня висота над поверхнею складає 

47,4 нм, а товщина плівки – 90,3 нм. Отримані результати показують, що плівка 

кадмій сульфіду, синтезована чотирикратним послідовним осадженням 

тривалістю 3 хв (рис. 5.20 (7)) складається з одного шару кристалітів, які 

утворилися при першому циклі осадження і при наступних зрослися між собою. 

Для оцінки механічних напружень σΔα на границі плівка/підкладка, які 

виникають внаслідок різних значень термічних коефіцієнтів лінійного 

розширення, була використана формула для розрахунку термічних напружень у 

гетероструктурах: 

f

f
Δα

1

α




−


=

TE
,  

де Ef и νf – модуль Юнга і відношення Пуассона матеріалу шару відповідно, Δα 

– різниця значень термичних коэфіцієнтів лінійного розширення, ΔT – інтервал 

температур (температура рості – температура системи після охолодження). Для 

розрахунків ΔT=50 K. Треба зауважити, що у більшості відомих випадків 

приймається, що деформаційні характеристики (модуль Юнга і коефіцієнт 

Пуассона) нанооб’єктів співпадають з відповідними параметрами об’ємних 

матеріалів [463]. 

На основі загальних міркувань і накопичених експериментальних даних 

автори [464] вважають, що зменшення розмірів  чи елементів структури об’єктів 

до 1 мкм хоча б в одному з трьох вимірів зумовлює істотну зміну його 

механічних властивостей. Особливо сильні розмірні ефекти, на думку дослід-

ників, виникають у разі характерних розмірів менших 100 нм, а при розмірах, 

менших 10 нм їх характер може змінитися радикально ще раз. Тому, механічну 
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Рис. 5.20. Тривимірні АСМ-мікрофотографії плівок CdS размером 2×2 мкм 

різної товщини. 
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поведінку нанорозмірних твердих тіл не можна вивести шляхом простої 

екстраполяції з макро- або мікрообласті. 

При дослідженні зміни механічних характеристик нанорозмірних об’єктів, 

якими є тонкі напівпровідникові плівки сульфідів, особливу увагу треба 

приділяти величинам, які є принципово неоднозначні на нанорівні, наприклад 

таким, як модуль Юнга.  

Відповідно до проведених розрахунків [465] масштабні ефекти особливо 

значимі, коли число шарів атомів обчислюється одиницями. Масштабний фактор 

зберігає ще деякий малий вплив для десятків атомних щарів і ним можна 

знехтувати, коли досліджуються об’єкти з сотень елементарних шарів. 

Показано, що при зменшенні товщини нанокристалів відношення Пуассона 

зменшується, а модуль Юнга навпаки зростає. Для особливо тонких 

нанокристалічних плівок зазначені модулі можуть в два рази відрізнятися від 

макроскопічних значень [465]. 

З огляду на реальні товщини досліджуваних шарів (див. табл. 5.5), можна 

вважати, що використання в цій роботі для розрахунків значень відповідних 

механічних параметрів на макрорівні є цілком коректним.  

У розрахунках використовували значення: α1(CdS)=6,26·10-6 K-1 в напрямку, 

паралельному осі с і α2(CdS)=3,5·10-6 K-1 1 в напрямку, перпендикулярному осі с; 

Ef=45 ГПа, νf=0,3; α(скло)=8,5·0-6 K-1. 

Розраховані відповідні значення напружень дорівнюють: 


σ (1) = 7,2 МПа и 

σ (2) = 10,7 МПа. 

Зауважимо, що навіть врахування розмірних ефектів незначно вплинуло б на 

величину термічних напружень, розрахованих за наведеною вище формулою, 

оскільки зменшення коефіцієнта Пуассона і одночасне збільшення модуля Юнга 

викликають, як випливає з формули, частковий “компенссаційний” ефект. 
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5.3. Кінетичні параметри ХПО тонких плівок CdS і CdSe 

У даному розділі наведено результати експериментальних досліджень 

кінетичних закономірностей процесу осадження тонких плівок кадмій сульфіду 

та кадмій селеніду з метою встановлення оптимальних параметрів їх ХПО. Для 

цього була розроблена методика визначення вмісту кадмію у синтезованих за 

різних умов тонких плівках сульфідів та селенідів [392, 397]. 

Для хімічного поверхневого осадження тонких напівпровідникових плівок 

CdS та CdSе, використовували лише свіжоприготовлені розчини кадмійвмісних 

солей: ацетату (Cd(CH3COO)2∙2Н2О), нітрату (Cd(NO3)2∙4Н2О), хлориду (CdCl2), 

сульфату (CdSO4∙
8/3H2O) та йодиду (CdI2) різних молярних концентрацій (0,01-

0,05 моль/л) та розчини тіокарбаміду (С(CS(NH2)2) = 0,5-1,5 моль/л), натрій 

селеносульфату (С(Na2SeSO3) = 0,1-0,4 моль/л) і амоній гідроксиду (С(NH4OH) = 

1,8 моль/л). ХПО проводили за кімнатної температури шляхом дозованого 

нанесення робочого розчину на попередньо підготовлену поверхню оптично 

однорідної скляної пластини розміром 18×22 мм. Для забезпечення 

рівномірності нагрівання пластинки з робочим розчином поміщали на 

попередньо термостатовану поверхню.  

Для ХПО тонких плівок кадмій селеніду використано безаміачний спосіб 

синтезу [466], який може бути використаний для отримання тонких плівок з 

різних розчинних солей важких металів, що є актуальним завданням для 

виробництва тонкоплівкових сонячних модулів. 

Найбільш близьким до пропонованого є спосіб одержання тонких плівок 

кадмій селеніду, що включає ХО CdSe на підкладки з розчину, що містить йони 

металу та йони селену у лужному середовищі [234]. У процесі ХОВ тепло, 

необхідне для активації хімічної реакції, передається від ванни до поверхні 

зразка, стимулюючи як гетерогенне зародження CdSe на поверхні, так і 

гомогенне утворення CdSe в об’ємі ванни. Реакція найкраще проходить в 

найгарячішому регіоні ванни. Таким чином, для ванн, що обігріваються 

термічною оболонкою, осадження також відбувається на стінках посудини, а для 
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ванн, що нагріваються зануреним нагрівачем, значне осадження відбувається на 

нагріваючому елементі  

Але цей спосіб вимагає енергійного перемішування розчину у ванні для 

забезпечення рівномірної термічної і хімічної гомогенності та для мінімізації 

адгезії гомогенно зароджених частинок CdSe до поверхні вирощуваної плівки. 

Крім того, непропорційність об’ємів ванни і площі підкладки, великі об’єми 

розчинів, що містять йони кадмію та йони селену, призводять до виникнення 

великої кількості відходів з значним вмістом кадмію і зростання енергоємності. 

Особливістю шкідливої дії сполук кадмію є швидке його засвоєння організмом і 

повільне виведення, що призводить до кумуляції цього металу в тканинах. 

Кадмій накопичується в основному у печінці, нирках і кістковій тканині; 

викликає онкологічні захворювання; може бути причиною виникнення мутацій, 

руйнування ланцюга ДНК, хромосомних аберацій; впливає на трансмембранну 

передачу гормональних сигналів у клітинах, репродуктивну функцію і процеси 

пероксидного окиснення в організмі. 

У запропонованаму нами способі ХПО плівок CdSe забезпечує зменшення 

енергоємності та об’єму розчину, що містить йони кадмію та йони селену, 

кількості відходів та не потребує перемішування. 

Поставлене завдання вирішується тим, що попередньо підкладку 

поміщають на нагріту термостатовану поверхню, а осадження здійснюють 

нанесенням на підкладку розчину, що містить йони металу та йони селену. 

Це забезпечує можливість одержання тонких плівок CdSe з структурними, 

оптичними та електричними параметрами, які не поступаються плівкам, 

отриманим іншими методами. Також, спосіб ХПО дає можливість контролювати 

ріст плівки, підтримувати точні параметри процесу і динамічно змінювати умови 

для отримання однорідних суцільних плівок заданої товщини. Обладнання, яке 

використовується, є доступним, не вимагає застосування високих температур і 

тисків, що зменшує енергоємність, спрощує і здешевлює технологію. 
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Спосіб хімічного поверхневого осадження ідеально підходить для 

виготовлення тонких напівпровідникових плівок CdSe на великих площах та при 

низьких температурах, що є однією із основних вимог для масового 

використання сонячної енергетики, який дозволяє одержувати тонкі плівки CdSe 

з структурними, оптичними та електричними параметрами, необхідними для 

досягнення високої ефективності перетворення сонячних модулів на основі 

гетеропереходів. 

Для одержання тонких плівок CdSe були використані свіжоприготовлені 

розчини кадмій-вмісної солі (Cd(CH3COO)2 (а), CdCl2 (б), (CdI2) (в), Cd(NO3)2 (г), 

CdSO4 (д)) та натрій селеносульфату (Na2SeSO3). Жодних додаткових реагентів 

не вводилося. Молярна концентрація солей становила 0,03 моль/л, натрій 

селеносульфату (Na2SeSO3) – 0,1 М. Тривалість осадження становила 9 хв за 

температури 50 ℃. Спектральні залежності поглинання плівок CdSe в 

координатах (⸱hν)2-hν демонструють наявність краю фундаментального 

поглинання (рис. 5.21), локалізованого в області 1,8 еВ, що узгоджується з 

літературними даними (1,74 - 2,0 еВ, розділ 1, таблиця 1.9)  

 

Рис. 5.21. Спектральні залежності поглинання у координатах (·h)2 - h 

для плівок CdSе, синтезованих з безаміачних розчинів. 
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З досліджень морфології поверхні (рис. 5.22) видно, що плівки є гладкими 

та суцільними з малою кількістю поверхневих дефектів.  

     

(а)      (б)      (в) 

Рис. 5.22. Морфологія поверхні плівок CdSe, отриманих з безаміачних 

розчинів Cd(CH3COO)2 (а), CdCl2 (б), CdI2 (в). 

 

5.3.1. Контроль процесу синтезу тонких плівок методом інверсійної 

вольтамперометрії. Для дослідження вмісту кадмію у тонких плівках вперше 

використано метод інверсійної вольтамперометрії (аналізатор АКВ-07МК). 

Методика експерименту розроблена на основі [467-470]. Фоновий електроліт і 

стандартний розчин кадмію готували згідно [467]. Скловуглецевий електрод  

використовували як робочий, а хлоридно-срібний - як електрод порівняння. 

Плівки CdS і CdSe розчиняли у точному об'ємі 0,2 М розчину хлоридної кислоти 

і методом добавок визначали концентрацію йонів Cd2+ за допомогою прикладної 

програми Polar 4.1. На основі отриманих даних розраховано масу кадмію і 

середню товщину покрить без врахування шороховатості. 

Загальноприйнятим методом контролю в технології отримання 

напівпровідникових тонких плівок є еліпсометричні вимірювання [471-474]. У 

роботі [473] було показано, що природа підкладку на яку нанесена тонка плівка 

впливає на результати еліпсометричних вимірювань. Встановлено, що у видимій  

області спектру використання скляних підкладок забезпечує вищує чутливість 

фазового еліпсометричного параметра Δ до зміни показника заломлення 

ультратонкої плівки, ніж у випадку кремнієвої підкладки. Для відстеження змін 
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малих значень товщини при формуванні тонких плівок на твердій поверхні з 

розчину, які розглядаються у нашому випадку, необхідні вимірювальні прилади 

з високою точністю визначення обох еліпсометричних кутів (розділ 2). На даний 

час еліпсометри можуть забезпечити точність у кілька тисячних градуса для 

амплітудного параметра  і кількох сотих градуса для фазового параметра . 

Однак, ці величини критично залежать від часу, що відводиться на одне 

вимірювання. Посилення вимог щодо часового обмеження призводить до 

суттєвого зростання похибок. 

Розроблена нами методика вольтамперометричного визначення вмісту 

кадмію спрощує процес дослідженнь і збільшує їх інформативність. Розраховані 

значення товщини тонких плівок (без врахування шороховатості поверхні) на 

основі отриманих даних мають добру сходимість з результатами 

еліпсометричних досліджень [472]. 

У таблиці 5.6 наведено залежність маси кадмію у плівках CdS від 

концентрації вихідного розчину кадмій ацетату і часу осадження. 

Таблиця 5.6 

Залежність маси кадмію у плівках CdS  

від концентрації вихідного розчину кадмій ацетату і часу осадження 

tосадження, 

хв 

C(Cd(CH3СОО)2·2Н2О), М 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

m(Cd), мкг 

1 3,548 11,382 14,923 18,190 22,102 

2 13,991 24,933 25,758 36,442 42,697 

3 15,613 24,962 24,531 40,106 39,011 

4 14,723 26,116 27,298 33,708 34,452 

5 13,405 21,260 35,152 33,468 36,228 

6 11,122 24,719 30,274 30,585 37,664 

 

З даних таблиці 5.6 видно, що при збільшенні концентрації вихідної солі при 

однаковому часі осадження маса кадмію у плівках зростає, практично, лінійно. 
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При постійному значенні вихідної концентрації кадмій ацетату максимальний 

вміст кадмію у плівках CdS досягається при тривалості осадження 2-4 хв, а 

максимальний приріст маси кадмію дає збільшення концентрації 

Cd(CH3СОО)2·2Н2О від 0,01 М до 0,02 М. Подальше зростання концентрації 

вихідного розчину до 0,05 М чи часу осадження до 6 хв не супроводжується 

помітними змінами вмісту кадмію у плівках. 

Товщину синтезованих плівок розраховували за формулою 3.7 (розділ 2). На 

основі отриманих даних розраховано середню швидкість росту плівок CdS для 

різних вихідних молярних концентрацій кадмій ацетату (рис. 5.23). Аналіз 

отриманих результатів показує, що при збільшенні концентрації 

Cd(CH3СОО)2·2Н2О швидкість росту досягає максимальних значень при часах 

осадження до 2 хв, а далі зменшується. Причому, падіння швидкості є 

стрімкішим при збільшенні концентрації вихідного розчину.  

Важливим з точки зору технології є ступінь конверсії кадмію з вихідного 

розчину. Збільшення цього показника збільшує ефективність виробництва і 

зменшує кількість токсичних відходів, які необхідно переробляти чи 

утилізувати. 
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Рис. 5.23. Залежність швидкості осадження плівок CdS  

від концентрації вихідної солі. 
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Розраховані значення залежності ступеня конверсії від часу осадження для 

різних вихідних молярних концентрацій кадмій ацетату (рис. 5.24) показали, що 

максимальне перетворення кадмію в межах 28 % мас. спостерігається при 

використанні 0,01М розчину Cd(CH3СОО)2·2Н2О. і часу осадження 3 хв. При 

збільшенні концентрації вихідного розчину конверсія кадмію зменшується. 
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Рис. 5.24. Залежність ступеня конверсії від часу осадження  

для різних вихідних молярних концентрацій кадмій ацетату. 

 

Спад ефективності перетворення і швидкостей росту плівок після 3 хв. 

осадження можна пояснити стадійністю процесу. При нанесенні вихідного 

розчину на нагріту підкладку відбувається утворення зародків CdS. 

Максимально можлива кількість зародків визначається кількістю активних 

центрів на поверхні підкладки, причому їх є значно менше, ніж реакційноздатних 

частинок у розчині. Під дією непервного потоку з розчину зародки ростуть і 

перетворюються на острівки. Через певний час вони зливаються з утворенням 

сітчатої структури. Дальший ріст плівки є, по суті, заповненням цієї структури. 

На пізніх етапах росту виникає ще й відбитий від поверхні потік частинок, що 

веде до пониження швидкості росту, а в перспективі – до практично повної його 

зупинки. 
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5.3.2. Вплив природи вихідних кадмій-вмісних солей на мікроструктуру 

та оптичні властивості ХПО плівок CdS та CdSe. Плівки CdS і CdSe у 

фоточутливих елементах виконують функцію шару, що пропускає падаюче 

випромінювання в область генерації носіїв заряду. Тому, оптичні властивості цих 

плівок мають прямий вплив на ефективність фотоперетворення. У даному розділі 

наведено результати досліджень природи вихідної кадмій-вмісної солі на 

властивості ХПО плівок CdS і CdSe. 

Після завершення процесу ХПО робоча поверхня підкладок була покрита 

суцільними плівками з характерним для CdS жовто-зеленим і для CdSe червоно-

оранжевим кольором. Спектральні залежності оптичного пропускання у видимій 

та близькій інфрачервоній області свідчать про існування сполук CdS і CdSe у 

всіх плівках (рис. 5.25).  
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Рис. 5.25. Спектральні залежності оптичного пропускання  

для плівок CdS (1) і CdSе (2). 

 

Для всіх зразків видно збільшення пропускання Т(λ) при переході з 

короткохвильової області в довгохвильову. Залежно від природи вихідної 

кадмій-вмісної солі максимальні значення пропускання досягаються в околі 550-

600 нм і знаходяться у межах 72 - 88 % при осадженні плівок CdS. Пропускання 

Т(λ) набуває максимальних значень для плівок, осаджених з кадмій ацетату 
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(86 %) та кадмій нітрату (88 %), тоді як для інших плівок воно перебуває на рівні 

75 %. Найменші значення коефіцієнту пропускання отримано для плівок 

отриманих з кадмій сульфату. 

При осадженні CdSe (рис. 5.25 (2)) максимуми пропускання зміщені у 

довгохвильову область, а їхні абсолютні значення близькі до значень 

пропускання CdS і змінюються в межах від 69 % до 86 %. Існує очевидне 

переважальне поглинання в околі 650 нм близько до ширини забороненої зони 

CdSe (1,8-2,0 еВ). Коефіцієнт Т(λ) в області фундаментального пропускання 

набуває максимальних значень для плівок осаджених з кадмій хлориду та кадмій 

ацетату. Найменші значення коефіцієнту пропускання, як і у випадку осадження 

CdS, отримано для плівок з кадмій сульфату. 

Для плівок CdSe характер зміни пропускання є іншим, ніж для плівок CdS. 

У випадку CdS різке зростання пропускання при переході з короткохвильової 

області в довгохвильову закінчується вираженим максимумом на початку 

довгохвильової області, після чого починає лінійно зменшуватися. Для плівок 

CdSe збільшення пропускання є не таким різким, не має максимуму, і зростає у 

довгохвильовій області. 

Спектральні залежності поглинання плівок CdS та CdSe у координатах 

(⸱h)2-h демонструють наявність краю фундаментального поглинання. 

Проведено екстраполяцію лінійних ділянок кривих (⸱h)2 до перетину з віссю 

енергій та визначено оптичну ширину забороненої зони плівок (табл. 5.7).  

Лінійний характер залежностей (×h)2=f(h) в інтервалі 2.35–2.41 еВ для 

плівок CdS (рис. 5.26 (1)) та 1,85-1,90 еВ для CdSe (рис. 5.26 (2)) вказує на 

формування краю поглинання прямими міжзонними оптичними переходами і 

узгоджується з літературними даними.  

Довгохвильовий хвіст кривих поглинання (рис. 5.25 (2)) вказує на 

можливість існування домішкових та дефектних енергетичних рівнів в 

забороненій зоні напівпровідникових плівок CdSe. 
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Таблиця 5.7  

Оптичні параметри плівок CdS і CdSe 

Sample 

CdS CdSе 

T, % Eg, eV T, % Eg, eV 

λ=450 

nm 

λ=700 

nm 
(α∙hν)2→0 dT/dλ Середнє 

λ=450 

nm 

λ=700 

nm 
(α∙hν)2→0 dT/dλ Середнє 

Cd(CH3COO)2 25 86 2,41 2,43 2,42 39 76 1,85 – 1,85 

CdJ2 22 72 2,37 2,47 2,42 31 70 1,88 – 1,88 

Cd(NO3)2 26 88 2,41 2,46 2,43 34 73 1,86 – 1,86 

CdSO4 19 64 2,38 2,43 2,41 31 73 1,88 – 1,88 

CdCl2 22 75 2,40 2,45 2,42 44 80 1,89 – 1,89 

 

Така поведінка може бути спричинена наявністю дефектів як в об’ємі, так і 

на поверхні плівки, які виникають внаслідок забруднення плівок домішками. 

Кількість домішок залежить від природи вихідних речовин і механізму 

осадження. 
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Рис. 5.26. Спектральні залежності поглинання у координатах (∙h)2 – h  

для плівок CdS (1) та CdSе (2). 

 

При використанні ХПО осадження плівок відбувається шляхом 

гетерогенного зародження сполуки на поверхні підкладки при передачі тепла до 

робочого розчину. За гетерогенним механізмом осадження тонких плівок CdS з 
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водних розчинів проходить через стадію утворення комплексного йону 

тетрааміну кадмію [Cd(NH3)4]
2+ [475], а плівок CdSe - комплексного аніону 

селеносульфату [Cd(SeSO3)2]
2

 у лужному середовищі [295, 476]. 

Як комплексоутворювач при ХПО плівок CdS використовували розчин 

амоній гідроксиду. Спроби отримати методом ХПО плівки CdSe, аналогічно до 

CdS, не мали успіху. Введення до складу робочого розчину амоній гідроксиду 

збільшувало мінімальний час осадження, а мала кількість робочого розчину веде 

до його висихання. Зменшення температури ХПО і, відповідно, збільшення часу 

осадження, призводило до утворення не суцільних покрить і великої кількості 

CdSe в об’ємі робочого розчину. Тому ми відмовилися від використання розчину 

аміаку як комплексоутворювача і для осадження плівок CdSe використовували 

робочий розчин, який складався з розчину відповідної кадмій-вмісної солі та 

Na2SeSO3. 

З наведених у [293, 295, 475, 476] механізмів реакцій видно, що осадження 

плівок сульфідів і селенідів, які проходять через стадію утворення 

координаційних сполук, мають певні особливості. Залежно від складу робочого 

розчину у внутрішню сферу комплексів можуть входити різні аніони, які 

знаходяться в об’ємі робочого розчину. У нашому випадку найближчим 

оточенням атомів кадмію можуть бути атоми сульфуру, галогенів та кисню. 

Наявність дефектів впливає як на структуру, так на морфологію поверхні плівки. 

З метою встановлення впливу умов ХПО на структуру і морфологію 

поверхні плівок за допомогою методу інверсійної вольтамперометрії було 

визначено вміст йонів кадмію в одержаних покриттях, на основі якого 

розраховано середні значення товщини плівок CdS та CdSe. Методом АСМ 

отримано зображення осаджених плівок, проведено їх аналіз і розраховано 

параметри морфології поверхні. Отримані дані наведені у табл. 5.8. 

Аналіз морфології поверхні плівок CdS і CdSe (рис. 5.27) та розраховані 

гістограми висоти кристалічних зерен над загальною поверхнею ХПО плівок 

(рис. 5.28) дозволяють стверджувати, що спосіб осадження і природа вихідної 

кадмій-вмісної солі впливають на структуру плівок. 
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Таблиця 5.8  

Аналіз АСМ-зображень поверхні плівок CdS і CdSе та їхня товщина 

Зразок 

CdS CdSе 

Висота 

криста-

літів, 

нм 

Шорсткість 

поверхні, 

нм 

Діаметр 

криста-

літів, 

нм 

Товщина 

плівки, 

нм 

Висота 

криста-

літів, нм 

Шорсткість 

поверхні, 

нм 

Діаметр 

криста-

літів, 

нм 

Товщина 

плівки, 

нм 

Скло 2,1 0,4 – 0 2,1 0,4 – 0 

Cd(CH3COO)2 45,8 11,6 176 91,9 73,2 19,0 216 58,6 

CdI2 80,8 18,6 196 86,8 107,5 29,0 255 67,6 

Cd(NO3)2 26,6 7,3 157 92,4 102,7 25,2 234 63,3 

CdSO4 57,6 11,9 118 105,5 77,2 24,3 275 56,5 

CdCl2 40,8 9,8 55 108,8 134,2 31,6 294 72,7 

 

У випадку осадження CdS найбільша товщина осаджених плівок при 

найменших середніх значеннях розмірів зерен і шороховатості поверхні 

досягається при використанні для ХПО CdCl2. При використанні кадмій нітрату 

досягаються найменші значення шороховатості поверхні, проте середній діаметр 

зерен на поверхні є втричі більший, порівняно з осадженням із кадмій хлориду. 

Така відмінність пояснюється утворенням на поверхні плівок наростів великих 

розмірів, які формуються на кінцевих стадіях осадження. 

При осадженні CdSe дисперсія середніх значень товщини плівок, 

шороховатості поверхні і розмірів зерен є меншою, ніж при осадженні CdS.  

Для всіх зразків після осадження товщина плівок CdS є у 1,5-2 рази 

більшою, ніж товщина плівок CdSe, отриманих з одних і тих самих вихідних 

солей. З другого боку, практично для всіх зразків кадмій селеніду 

спостерігаються більші значення шороховатості і середнього діаметру частинок. 

Такі результати можна пояснити прилипанням до поверхні плівок CdSe агрегатів 

колоїдних частинок з розчину. 
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CdS CdSe 

  

1 2 

  

3 4 

Рис 5.27. Тримірні АСМ-мікрофотографії плівок CdS і CdSe, отриманих з 

кадмій хлориду (1, 2) та кадмій нітрату (3, 4). 

 

Проведене дослідження морфології поверхні плівок методом скануючої 

електронної мікроскопії із системою мікроаналізу підтверджують наявність 

домішок та макродефектів двох типів: у вигляді конгломератів частинок та 

масивніші – дендритоподібні. 

З мікрофотографій (рис. 5.29) видно, що плівки CdS і CdSe повністю 

покривають підкладку і по всій площі є однорідними і суцільними. Зіставлення 

зображень у режимах відбитих і вторинних електронів (тут не наведено) дає 

змогу переконатися, що нарости важчої фази знаходяться на поверхні плівки. 
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CdS CdSe 

  

1 2 

  

3 4 

Рис. 5.28. Розподіл висоти (нм) над загальним нульовим рівнем плівок CdS 

і CdSe, отриманих з кадмій хлориду (1, 2) та кадмій нітрату (3, 4). 

 

При осадженні плівок CdS кількість частинок на поверхні є меншою, ніж 

при осаджені CdSe. 

Результати дослідження морфології та рентгенівського мікроаналізу плівок 

показують, що утворення на поверхні є частинками CdS і CdSe з іншою 

стехіометрією, ніж у плівках. В обох випадках відмінність стехіометрії частинок 

і плівки зумовлена наявністю сульфуру (табл. 5.9). 
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1 2 

Рис.5.29. Морфологія поверхні плівок CdS (1) та CdSe (2), отриманих з CdCl2. 

 

Таблиця 5.9  

Результати мікроаналізу морфології поверхні плівок CdS і CdSе 

Плівка Елемент 
Мас. % Ат. % 

Поверхня Зерно Поверхня Зерно 

CdS 
S 

Cd 

21,86±0,13 

78,14±0,05 

23,17±0,14 

76,83±0,04 

49,51±0,11 

50,49±0,06 

51,39±0,09 

48,61±0,05 

CdSе 

S 

Se 

Cd 

3,07±0,09 

37,16±0,13 

59,77±0,05 

2,26±0,08 

37,57±0,13 

60,16±0,05 

8,71±0,09 

42,86±0,12 

48,43±0,05 

6,52±0,10 

43,99±0,12 

49,48±0,05 

 

Такі агрегати колоїдних частинок формуються на кінцевому етапі 

осадження, коли припиняється утворення плівки внаслідок збіднення 

пограничного шару і домінуючим стає самовільне утворення осаду, який 

адсорбуються на поверхні. Більша кількість частинок на поверхні плівок 

селенідів може бути пояснена відсутністю комплексоутворювача, що сприяє 

самовільному утворенню осаду внаслідок меншого на кілька порядків значення 

добутку розчинності CdSe, порівняно з CdS. Проблема вибору 

комплексоутворювача, за допомогою якого можна було б регулювати кількість 

вільних йонів металу в робочому розчині при ХПО плівок халькогенідів, 

потребує подальших досліджень. 
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5.3.3. Вплив концентрації вихідної кадмійвмісної солі на властивості 

плівок. Зміна концентрації вихідної кадмійвмісної солі по-різному впливає на 

кількість осаджених CdS і CdSe [394, 396]. Залежності вмісту іонів кадмію від 

концентрації вихідної солі представлені на рис. 5.30. 
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Рис. 5.30 Залежність вмісту йонів Cd2+ від концентрації CdCl2 при ХПО 

плівок CdS і CdSe.  

 

Задовільна відтворюваність товщини епітаксіального шару можлива лише 

при постійній швидкості осадження, а для цього необхідно підтримувати 

постійними концентрацію основних речовин і температуру процесу. 

Зміна концентрації вихідної кадмійвмісної солі по-різному впливає на 

кількість осаджених CdS і CdSe. При використанні робочих розчинів з малими 

концентраціями CdCl2 (0,01 – 0,02 М) вміст кадмію в одержаних плівках CdS та 

CdSe практично однаковий (рис. 5.30). Подальше збільшення концентрації CdCl2 

до 0,05 М призводить до лінійного збільшення вмісту кадмію у плівках кадмій 

сульфіду. Для плівок кадмій селеніду приріст концентрації солі веде до зниження 

вмісту кадмію.  
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Така відмінність пояснюється тим, що при осадженні CdS збільшення 

концентрації катіонів Cd2+ приводить до збільшення швидкості синтезу CdS на 

поверхні гарячої підкладки [397]. 

У випадку осадження кадмій селеніду спостерігається зворотня залежність, 

тобто частинки CdSe швидше утворюються у розчині, ніж на поверхні підкладки. 

Тому, вміст іонів кадмію в плівках є значно меншим. Це пояснюється різною 

природою комплексів кадмію, а відповідно, і їхньою різною стійкістю в умовах 

реакції. За однакових значень концентрації кадмійвмісної солі і температури, 

стійкість комплексу кадмію з аміаком менша, ніж селеносульфатного комплексу 

кадмію. Швидкість руйнування аміачного комплексу більша і за однакові 

проміжки часу у розчин виділяється більша кількість іонів камію, які реагують з 

сульфід-іонами з утворенням малорозчинного сульфіду.  

Важливим параметром є ступінь конверсії кадмію з вихідного розчину. 

Збільшення цього показника покращує ефективність виробництва і зменшує 

кількість токсичних відходів, які необхідно переробляти чи утилізувати [392, 

394, 398-400].  

Розраховані значення залежності ступеня конверсії від різних вихідних 

молярних концентрацій кадмій хлориду (рис. 5.31) показали, що максимальне 

перетворення кадмію спостерігається при використанні мінімальних 

концентрацій (0,01 М) розчину солі. При збільшенні концентрації конверсія 

закономірно зменшується. У діапазоні максимальних концентрацій (0,03-0,05 М) 

залишається практично однаковою як для ХПО CdS, так і для ХПО CdSe. 

Спад ефективності перетворення можна пояснити механізмом осадження 

тонких плівок. Осадження плівки відбувається шляхом гетерогенного 

зародження сполуки на поверхні підкладки при передачі тепла до використаного 

розчину. Гетерогенне зародження має перевагу над гомогенним, внаслідок 

термічного стимулювання хімічної активності на теплій поверхні. Відтік тепла 

від розчину до навколишнього середовища допомагає утримати сприятливі 

умови для гетерогенного росту плівки в проміжку часу, необхідному для 

осадження плівки. 
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Рис. 5.31. Залежність ефективності перетворення від молярної 

концентрації вихідної солі. 

 

За гетерогенним механізмом осадження тонких плівок CdS з водних 

розчинів проходить через стадію утворення комплексного іону кадмій 

тетрааміну [Cd(NH3)4]
2+, що зменшує загальну швидкість реакції і запобігає 

утворенню Cd(OH)2. Утворений іон кадмій тетраамін взаємодіє з іонами 

сульфіду, які утворюються в результаті гідролізу тіокарбаміду [293]: 

( )4 2

2
2+

43NHCd 4NH +4O H OH Cd+  + →   ,  

( )
4

2+
2-

3 3NH +SCd Cd 4N+ HS  →   . 

В загальному вигляді: 

( )
2+

3 2 2 3 2 24
NH +(NH ) CS+OH 4NH H (NH ) COCd CdS +− +   + + → . 

Внаслідок малої розчинності CdSe реакція між селенід (Se2-) чи гідроселенід 

(HSe-) аніонами і катіонами Cd2+ відбувається дуже швидко. Лімітуючою стадією 

осадження CdSe з розчину є розклад комплексного аніону селеносульфату з Cd2+ 

у лужному середовищі: 

 2 2 2-

3 3 2Cd 2SeSO Cd(SeSO )+ −+ → , 
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2- - 2 2

3 2 3 4 2Cd(SeSO ) 2OH CdSe +SeSO SO H O− −+ →  + + . 

В загальному вигляді: 

2 2 - 2

3 4 2Cd SeSO 2OH CdSe SO H O+ − −+ + →  + + . 

5.3.4. Залежність вмісту іонів кадмію у тонких плівках від часу 

осадження. Досліджено кінетичну залежність вмісту іонів кадмію від часу 

осадження (рис. 3.3). Тривалість осадження по-різному впливає на вміст іонів 

кадмію. З огляду на значно менші значення добутку розчинності кадмі й селеніду 

порівняно із кадмій сульфідом (ДР(CdSe) =5·10-35 ÷ 1.1·10-33, ДР(CdS) = 6,3·10-29 

÷ 6,5·10-28), плівки CdSe мали б утворюватися швидше. В умовах проведення 

ХПО плівки кадмій сульфіду утворювалися, починаючи з першої хвилини, тоді 

як при осадженні плівок кадмій селеніду спостерігається помітний (3 хв.) 

індукційний період (рис. 5.32). 
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Рис. 5.32. Вплив часу осадження на вміст іонів кадмію в одержаних плівках. 

 

Така відмінність свідчить, що лімітуючими стадіями осадження плівок CdS 

і CdSe з розчину є розклад у лужному середовищі комплексних іонів [Cd(NH3)4]
2+ 

і [Cd(SeSO3)2]
2–, відповідно. Авторами [477] встановлено, що значення константи 
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швидкості реакції розкладу йону [Cd(NH3)4]
2+ (k = 3,1 × 1010 M–1с–1) має на 

порядок вище значення, ніж константа розкладу [SeSO3]
2– (k = 2,3 × 109 M–1с–1). 

Оптимальним часом осадження вибрано 3 хв, оскільки при цьому 

досягається максимальний вміст іонів кадмію у випадку одержання кадмій 

сульфіду. З рис. 3.3 видно, що при подальшому зростанні часу, суттєвого 

збільшення вмісту іонів кадмію не спостерігається. У випадку ХПО кадмій 

селеніду, подальше збільшення вмісту не є суттєвим і приводить до значних 

енергетичних затрат. Крім того, при 3 хв забезпечується достатня товщина 

плівки. Таким чином, застосування більших часових проміжків не рентабельне 

для ХПО [400, 401]. 

Для порівняння на рис. 5.33 наведена аналогічна залежність вмісту кадмію 

від часу осадження у плівках CdS, синтезованих ХО. Робочі розчини складалися 

з 0,005 М кадмій сульфату, 0,06 М тринатрій цитрату, 0,10 М тіокарбаміду.  
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Рис. 5.33. Змінf маси кадмію в плівках CdS від тривалості осадження. 

 

Температура процесу становила 70 °C, тривалість осадження змінювали від 

10 до 35 хв. Загальний об’єм робочого розчину становив 50,0 см3. Порівнюючи 

дані видно, що у випадку ХПО вже на другій хвилині осадження досягається 

максимальне значення всмісту кадмію у пліках, тоді як у випадку ХО лише після 

20-ї хв. швидкість починає зростати і сягає максимального значення на 30-й хв.  
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Очевидно, що чисельні значення вмісту кадмію на початкових етапах мають 

близькі значення. Мала кількість робочого розчину не дозволяє досягти більших 

значень за малі проміжки часу внаслідок масового утворення CdS в об’ємі і 

швидкого виснаження робочого розчину на границі розділу підкладка-розчин. 

Тому вже через 4-5 хвилин реакція осадження на поверхні підкладки 

припиняється. У випадку ХО велика кількість розчину і повільне його 

прогрівання, а відповідно, менша швидкість реакції дозволяє отримати товстіші 

покриття за один цикл осадження.  

З досліджень морфології поверхні (рис. 5.34) видно, що плівки є гладкими 

та суцільними протягом всього часу осадження, в кінці осадження збільшується 

кількість конгломератів на поверхні покриття.  

   

а б в 

Рис. 5.34. Морфологія поверхні плівок CdS при різних тривалостях 

осадження.  (а – 15 хв, б – 30 хв, в – 35 хв) 

 

Отримані результати показують, що використання ХПО у випадку синтезу 

тонких плівок CdS є значно технологічнішим процесом на відміну від ХО, бо 

дозволяє отримувати однакові за якістю покриття протягом коротшого часву і 

головне, використовуючи при цьому значно меншу кількість реагентів, а тому 

продукуючи меншу кількість відходів. 

5.3.5. Залежність вмісту іонів кадмію від концентрації тіокарбаміду та 

натрій селеносульфату. Відмінності у вмісті Cd2+ в осаджених плівках 

спостерігаються і при зміні концентрації речовин, які генерували в робочий 

розчин йони S2– і Se2– (рис. 5.35, рис. 5.36). 
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Рис. 5.35. Вплив концентрації тіокарбаміду на вміст іонів кадмію. 
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Рис. 5.36. Вплив концентрації натрій селеносульфату  

на вміст іонів кадмію. 

 

При ХПО плівок CdS мінімальна концентрація тіокарбаміду, при якій в 

умовах синтезу утворювалося покриття складала 0,15 М. При нижчих значеннях 

концентрації покриття не утворювалося [397]. Максимальний вміст кадмію 

досягається при використанні 1 М розчину тіокарбаміду (рис. 5.35). 

При осадженні плівок CdSe максимальний вміст кадмію досягається при 

використанні мінімальних (0,1-0,2 М) концентрацій натрій селеносульфату. 
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Подальше збільшення концентрації Na2SeSO3 веде до лінійного зниження вмісту 

Cd2+ в осаджених плівках (рис. 5.36) [397, 398]. 

Таким чином, оптимальними концентраціями джерел аніонів для синтезу 

напівпровідникових плівок CdS та CdSe вибрано: концентрація тіокарбаміду – 

1 М, концентрація натрій селеносульфату – 0,1 М.  

5.3.6. Залежність вмісту іонів кадмію від температури процесу. 

Досліджено кінетичні залежності вмісту іонів кадмію від температури процесу 

[397, 398, 400, 401]. Мінімальна температура, при якій відбувалося утворення 

плівок CdS і CdSe, у вибраних часових інтервалах складала 50 ºС. Осадження 

проводили до температури 90 ºС. При вищих температурах розчин швидко 

випаровувався і на поверхні підкладки утворювалась суміш побічних продуктів. 

Залежність зміни температури ХПО на вміст іонів кадмію у плівках кадмій 

сульфіду і кадмій селеніду має однаковий характер (рис. 5.37). В інтервалі 50-

60 ºС вміст кадмію у плівках CdSe є вдвічі меншим, ніж у плівках CdS. 

Максимальний вміст іонів кадмію досягається при температурі 70 ºС. При 

подальшому підвищенні температури, вміст іонів кадмію зменшується як для 

ХПО CdS, так і для ХПО CdSе. 
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Рис. 5.37. Вплив температури процесу на вміст іонів кадмію. 
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Таким чином, на основі проведених досліджень визначені оптимальні умови 

ХПО плівок кадмій сульфіду та кадмій селеніду: 

- концентрація вихідної солі – 0,01 моль/л; 

- концентрація тіокарбаміду – 1 моль/л, натрій селеносульфату – 0,1 моль/л; 

- тривалість одного циклу осадження – 3 хв; 

- температура – 70 ºС. 

 

5.4. Математична модель процесу хімічного поверхневого осадження 

CdS та CdSe 

Розробка методики та науково-обгрунтованого підходу до побудови 

аналітичних моделей ХПО тонких напівпровідникових плівок і створення таких 

моделей для хімічних реакцій, які мають різну кінетику – є актуальним 

завданням. На даний час існують поодинокі моделі для окремих процесів 

створення плівкових покрить в обмеженому діапазоні параметрів осадження 

[478, 479]. Відсутня науково-обгрунтована методика побудови моделей 

хімічного осадження тонких плівок на поверхню підкладок з метою створення 

фоточутливих гетероструктур.  

На основі великої кількості отриманих експериментальних даних 

розроблена математична модель процесу осадження плівок кадмій сульфіду та 

кадмій селеніду для ефективнішого проведення експериментів і зниження затрат 

на їх організацію. 

Факторами обрано: 

- x1 - концентрація вихідної кадмійвмісної солі, С1, моль/л; 

- x2 - концентрація тіокарбаміду (натрій селеносульфату), С2, моль/л; 

- x3 - температура процесу, T, 0С; 

- x4 - час осадження, t, хв. 

У таблиці 5.10 та таблиці 5.11 наведено дані про рівні факторів та інтервали 

варіювання для плівок CdS і CdSe, відповідно. Для максимального виявлення 

впливу факторів на функцію відгуку була складена матриця планування ПФЕ 34 

(повний факторний експеримент) із врахуванням ефекту взаємодії факторів. 
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Оскільки чотири фактори знаходяться на 3-ох рівнях і необхідно провести 81 

дослід, то доцільно побудувати центральний композиційний ротатабельний план 

(ЦКРП) 2-го порядку [441], де функцією відгуку був вміст іонів кадмію в 

одержаних тонких плівках y. 

Таблиця 5.10 

Рівні факторів та інтервали варіювання для пліовк CdS 

Фактор 
Рівні факторів Інтервал 

варіювання -2 -1 0 +1 +2 

x1 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,01 

x2 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 0,25 

x3 50 60 70 80 90 10 

x4 1 2 3 4 5 1 

 

Експерименти були рандомізовані в часі і кожен дослід, а їх відповідно до 

ЦКРП проведено 31, повторювався двічі. Опрацювання результатів вимірювань 

проводили відомими методами математичної статистики приведеними до 

наукових досліджень. Оцінка відтворюваності дослідів зводилася до визначення 

дисперсії відтворюваності дослідів. Для перевірки однорідності дисперсій 

використовували критерій Фішера (F). Для певності однорідності дисперсії, 

використовували критерій Кохрена G. З відповідної таблиці (тут не наведено) 

для числа степенів вільностей f = n – 1 = 3 і кількості дослідів N = 31 приймається 

Gтабл = 0,2113 для рівня значимості 0,05. Оскільки табличне значення критерію 

Кохрена більше за експериментальне 0,0574 < 0,2113 (для плівок CdS) та 0,1387 

< 0,2113 (для плівок CdSе), то однорідність дисперсії підтверджується. 

Таблиця 5.11 

Рівні факторів та інтервали варіювання для пліовк CdSe 

Фактор 
Рівні факторів Інтервал 

варіювання -2 -1 0 +1 +2 

x1 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,01 

x2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,1 

x3 50 60 70 80 90 10 

x4 3 4 5 6 7 1 
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Оскільки однорідність дисперсії підтвердилась, то можна визначати 

коефіцієнти регресії. Коефіцієнти регресії показують наскільки сильно фактор 

впливає на параметр оптимізації та як зміна фактора вплине на зміну функції 

відгуку. Після підрахунку коефіцієнтів регресії записано рівняння регресії (1 – 

для плівок CdS та 2 – для плівок CdSе ): 

1 2 1 2 1

2 2 2 2

1 2 2 1 2

2.628 0.795 0.264 0.507 0.381 0.175 0.231 0.212

0.358 0.068 0.358 0.114 0.062 0.090 0.031

y C C T t C C C T

C t C T C t T t C C T t

= +  −  +  +  −   −   + 

  −   −   −   +  +  −  + 
 (1) 

1 2 1 2 1

2 2 2 2

1 2 2 1 2

3.597 0.245 0.044 0.872 0.492 0.049 0.231 0.115

0.077 0.037 0.142 2.512 2.424 2.152 2.241

y C C T t C C C T

C t C T C t T t C C T t

= +  −  +  +  −   −   + 

  +   +   −   +  +  +  + 
 (2) 

Встановлено, що всі фактори значимі, отже можна будувати номограму для 

отримання емпіричної формули. За результатами математичного моделювання 

побудована номограма залежності функції відгуку (у) від концентрації вихідної 

солі (С1) та тіокарбаміду (С2), температури процесу (Т) та тривалості осадження 

(t), наведена на рис. 5.38. 

 

 

Рис. 5.38. Номограма залежності функції відгуку (у) від концентрації 

вихідної солі (С1) та тіокарбаміду (С2), температури процесу (Т) та тривалості 

осадження (t). 
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Аналіз номограми процесу ХПО плівок кадмій сульфіду дозволяє зробити 

такі висновки: 

- збільшення концентрації вихідної кадмійвмісної солі від 0,01 М до 0,035 М 

незначно впливає на збільшення вмісту іонів кадмію. Проте значний вплив на 

значення вмісту іонів кадмію спостерігаємо на ділянці від 0,035 до 0,05 М; 

- підвищення температури процесу від 50 ºС до 70 ºС приводить до значного 

приросту вмісту іонів кадмію. Подальше збільшення температури практично не 

змінює вмісту іонів кадмію; 

- зміна концентрації тіокарбаміду в діапазоні від 0,75 до 1,25 М незначно 

впливає на вміст іонів кадмію; 

- збільшення тривалості процесу приводить до зростання вмісту іонів 

кадмію. 

За допомогою прикладних математичних програм з даної номограми 

виведено математичний вираз для обчислення вмісту іонів кадмію: 

2

2

2 1 2 1 2

2 2

2 1 2 1

(9.00 0.91 ) ( 2.13 0.01 ) [( 23.76 0.36 ) (13.43 0.13 ) {(2.82 0.97 )

( 24.98 0.54 ) (882.14 214.29 ) } ( 1.39 0.01 ) {(2.82 0.97 )

( 24.98 0.54 ) (882.14 214.29 ) }

y t t T T C

C C C C T C

C C C C

= −  + − +   − +  + −   −  +

+ − −   + −   + − +   −  +

+ − −   + −  

2

2 2 1 2 1

2 2 2

2 2 1 2 1

] (0.1 0.03 ) [( 23.76 0.36 )

(13.43 0.13 ) {(2.82 0.97 ) ( 24.98 0.54 ) (882.14 214.29 ) }

( 1.39 0.01 ) {(2.82 0.97 ) ( 24.98 0.54 ) (882.14 214.29 ) } ]

t T

T C C C C C

T C C C C C

+ +   − +  +

+ −   −  + − −   + −   +

+ − +   −  + − −   + −  

 

На основі запропонованої математичної моделі вибрано оптимальні умови, 

які підтверджені експериментально, і осаджено плівки CdS та CdSe з різних 

вихідних кадмійвмісних солей. 

Встановлено, що оптимальні умови, вибрані на основі моделі і встановлені 

експериментальним шляхом, за яких забезпечується максимально можливе 

перетворення вихідних речовин, тобто, утворюються плівки з максимальним 

вмістом кадмію є однакові. 

Підтвердженням адекватності встановленого математичного виразу є і той 

факт, що вміст кадмію в плівках CdS, отриманих при встановлених оптимальних 

умовах відрізнявся не більше, як на 10 % від розрахованих значень (рис. 5.39). 
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Рис. 5.39. Порівняння маси кадмію у плівках CdS, отриманих експериментально 

і розрахованих за математичною моделлю. 

 

Для плівок CdSe (рис. 5.40) різниця між експериментальними і розра-

хованими значеннями вмісту кадмію у плівках CdSе є більшою. Таку відмінність 

можна пояснити відмінностями в механізмах осадження плівок CdS і CdSe. 

 

Рис. 5.40. Порівняння маси кадмію у плівках CdSе, отриманих 

експериментально і розрахованих за математичною моделлю. 
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Незважаючи на перераховані відмінності, у вибраних на основі 

математичної моделі умовах осаджено суцільні, міцні плівки CdS і CdSe із 

дзеркальною поверхнею і доброю адгезією до підкладки (рис. 5.41).  

Кількість частинок на поверхні плівок CdS знаходиться у межах 106 см-2, а 

плівок CdSе - 108 см-2. Для порівняння найкращі відомі результати для кількості 

частинок на поверхні становлять 105см-2, в той час як для хімічного осадження з 

ванн (ОХВ)  – 108 см-2 [446]. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що використання запропонованої 

моделі для осадження тонких плівок CdS дозволяє з високою точністю вибирати 

умови ХПО для осадження покрить заданої товщини. У випадку CdSe 

математичну модель необхідно доопрацювати з врахуванням відмінностей 

параметрів реакцій розкладу у лужному середовищі комплексного аніону 

селеносульфату з Cd2+ [Cd(SeSO3)2]
2–.  

     

а)           б) 

Рис. 5.41. Морфологія поверхні плівок CdS(а) та CdSе(б).  

С(CdCl2) = 0,01 M, С(CS(NH2)2)= 1 М, С(Na2SeSO3)= 0,1 М, t=70 0С, час 

осадження (4 х 3) хв. Прискорююча напруга 15 кВ, х3000.  

 

5.5. ХПО тонких плівок халькогенідів цинку 

Для ХПО плівок цинк сульфіду готували робочий розчин, до складу якого 

входили свіжоприготовлені водні розчини цинк сульфату ZnSO4 (0,1 М), аміаку 

NH4OH (25 %), тіокарбаміду С(CS(NH2)2) (1 М), який наносили на попередньо 
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очищені хромовою сумішшю та термостатовані скляні підкладки площею 3 см2. 

Розчин цинк сульфату був джерелом йонів цинку, розчин тіокарбаміду – йонів 

сірки, аміак використовували як комлексоутворювач і регулятор pH середовища. 

Осадження проводили протягом 10 хв за температури 80 °C, після чого 

відпрацьований розчин змивали з поверхні підкладки дистильованою водою і 

сушили на повітрі. За іншим способом, плівки отримували, використовуючи 

тринатрій цитрат (0,1 М) як комлексоутворювач з тривалістю осадження 5 хв при 

80 °C. Невеликі кількості аміаку додавали для підтримання в розчині значення 

pH > 10,5 і розкладу тіокарбаміду з вивільненням аніонів S2–. 

Отримати тонкі плівки ZnSe доброї якості методом ХПО не вдалося. 

Внаслідок малої швидкості реакції робочий розчин випаровувався з поверхні 

підкладки швидше, ніж утворювалася плівка. Тому було прийнято рішення 

синтезувати плівки цинк селеніду методом ХО. 

Наведені у попередніх розділах результати ХПО тонких плівок кадмій 

сульфіду і кадмій селеніду показали можливість його застосування для синтезу 

тонких напівпровідникових плівок, які за своїми фізичними параметрами 

повністю відповідають вимогам для застосування у тонкоплівкових СЕ. Через 

токсичність кадмію, буферні шари кадмій сульфіду чи кадмій селеніду у 

фоточутливих елементах намагаються замінити безкадмієвими сполуками. 

Серед таких аналогів перспективними є плівки ZnS і ZnSe [480].  

Синтезовані плівки цинк сульфіду на поверхні скляних підкладок мали 

білий колір, характерний для сполуки ZnS. Отримати тонкі плівки ZnSe доброї 

якості методом ХПО не вдалося. Внаслідок малої швидкості реакції робочий 

розчин випаровувався з поверхні підкладки швидше, ніж утворювалася плівка. 

Тому було вирішено для синтезу плівок ZnSe використовувати метод ХО. 

За умовами, аналогічними осадженню тонких плівок CdS методом ХПО 

[236], де концентрація солі, з якої проводили осадження становить 0,01 M, 

осадження плівок ZnS не відбувається. При її збільшенні в 10 разів плівки на 

підкладках утворюються. Такі умови синтезу були передбачені ще на стадії 
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проведення попередніх розрахунків граничних умов отримання відповідних 

малорозчинних сполук (розділ 3).  

Рівномірне осадження суцільних плівок цинк сульфіду відбувається в 

інтервалі значень рН 10,8 - 12,0 для аміаку і 10,6 - 11,4 для цитрату. При нижчих 

значеннях рН цинк сульфід утворюється в об’ємі робочого розчину, а не на 

поверхні підкладки у вигляді плівки. При вищих значеннях pH плівка 

осаджується повільно, неоднорідно і нерівномірно на поверхні скляної 

підкладки, що робить неможливим її подальше використання. 

Спектри оптичного пропускання (Рис. 5.42) показують наявність у плівках 

сполуки ZnS. Плівки при довжинах хвиль, більших за 300 нм, мають помітне 

зростання світлопропускання.  
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Рис.5.42. Спектральна залежність пропускання ХПО плівок ZnS, отриманих з 

використанням різних комплексоутворювачів (1 – аміак, 2 – тринатрій цитрат). 

 

Використання аміаку як комплексоутворювача, дозволяє отримувати 

плівки зі значенням пропускання до 80 %, а тринатрій цитрату – до 90 %. 

Залежності поглинання плівок цинк сульфіду в координатах (αhν)2- hν 

(рис. 5.43) вказують на значення ширини забороненої зони 3,82 і 3,86 еВ, що 

узгоджуються з літературними даними для цинк сульфіду (гексагональної 
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структури, вюртциту) [90, 101]. З отриманої залежності видно, що використання 

різних комлексоутворювачів, по різному впливає на властивості плівок. 
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Рис.5.43. Спектральна залежність поглинання ХПО плівок ZnS в області 

фундаментального поглинання в координатах (·h)2- h, синтезованих з 

використанням різних комплексоутворювачів (1 – аміак, 2 – тринатрій цитрат). 

 

З мікрофотографій поверхні плівок (Рис. 5.44). видно, що суцільні плівки 

утворюються при використанні тринатрій цитрату, як комплексоутворювача. 

При використанні аміаку покриття несуцільні. В обох випадках на поверхні 

видно домішки інших фаз. 

 а  б 

Рис.5.44. Морфологія поверхні плівок ZnS, отриманих методом ХПО з 

використанням як комплексоутворювачів аміаку (а) і тринатрій цитрату (б). 
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Рентгенофазовим аналізом синтезованих зразків встановлено, що у 

плівках, синтезованих з використанням тринатрійцитрату наявні фази 

гексагональних модифікацій цинк сульфіду ZnS (вюртциту) та домішки кубічної 

модифікації ZnO (сфалериту) та цинк гідроксиду Zn(OH)2 (Рис. 5.45, а). 

Для плівок, осаджених з аміачного розчину – цинк оксосульфіду ZnSxO1-x 

(вюртциту) і домішки фази ZnO (сфалериту) (Рис. 5.45, б). Тобто, синтезувати 

тонкі плівки ZnS методом ХПО не вдалося, так само як і плівки ZnSe. 

 

а                                                                            б 

Рис. 5.45. Експериментальні профілі дифрактограм плівок ZnS, отриманих 

методом ХПО з використанням як комплексоутворювачів аміаку (а) і тринатрій 

цитрату (б) та їх порівняння з лініями теоретичних дифрактограм. 

 

Різниця у процесі осадження плівок ZnS і CdS полягає в утворенні за 

однакових умов комплексних сполук різної природи та, відповідно, з різними 

значеннями стійкості комплексів. Згідно з літературними даними ух творення 

плівок ZnS відбувається через утворення комплексів тетрааміну цинку 

[Zn(NH3)4]
2+ [101] та натрійцитрату цинку Zn[Na(C6H5O7)] [90]. 

Оскільки кадмій проявляє більш основні властивості, а Zn – амфотерні 

[481], аналогічно до Al, то при одержанні плівок у лужному середовищі при 

надлишку аміаку утворюється комплексний тетрагідроксицинкат аніон 

[Zn(OH4)]
2-: 
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3 2 4NH H O NH OH+ −+ → + , 
2

22 ( )Zn OH Zn OH+ −+ → , 

2

2 4( ) 2 [ ( ) ]Zn OH OH Zn OH− −+ → . 

Аналогічний гідроксокомлекс з кадмієм можна отримати лише при 

тривалому кип’ятінні в лужному середовищі його гідроксиду [481]. 

Тетрагідроксицинкат за константою нестійкості (Кн=1,58·10-15) [9] утворюється 

легше ніж тетраамін цинку (Кн=8,32·10-10) [9] і цитрат цинку (Кн=1,26·10-6) [426]. 

При нагріванні комплекс тетрагідроксицинкат цинку дегідратується: 

2 2

4 2 2[ ( ) ] 2tZn OH ZnO H O− −⎯⎯→ + . 

Разом з катіонами амонію цинк з амоній цинкату утворює оксид, який 

осаджується на поверхні підкладки: 

2

4 2 3 22 2NH ZnO ZnO NH H O+ −+ →  + + . 

Твердий розчин цинк оксосульфіду ZnSxO1-x, утворюється шляхом 

входження в структуру ZnO іонів сірки, що спостерігалось раніше [482]. 

Метод ХПО дозволяє синтезувати плівки ZnS, але потребує подальшого 

вдосконалення. Імовірно, щоб збільшивши чистоту синтезованих плівок ZnS, 

доцільно буде використати аміак високої концентрації [483], а їхню 

несуцільність компенсувати пошаровим осадженням.  

 

5.6. ХПО тонких плівок халькогенідів меркурію 

Для хімічного поверхневого осадження напівпровідникових плівок HgSe 

використовували розчини меркурій нітрату (С(Hg(NO3)2 = 0,006 моль/л) та 

натрій селеносульфату (С(Na2SeSO3) = 0,004 моль/л), який, очевидно виконував 

роль одночасно комплексуючого, халькогенізучого реагента та регулятора pH 

середовища. Як підкладки використовували пластини 24х34 мм з оптично 

однорідного скла товщиною 0,2 мм, які перед експериментом очищали 

хромовою сумішшю і промивали дистильованою водою. Тривалість одного 

циклу синтезу становила 5 хв., кількість циклів – 10, температура – 90 °С. 
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Отримані плівки мали коричнево-зелений колір без дзеркального відблиску. 

Адгезія до поверхні скляної підкладки є дуже слабкою, плівка легко знімається 

при накладанні механічних навантажень і навіть частково при промиванні 

струменем дистильованої води. 

За результатами рентгенофазового аналізу зразка плівки HgSe (рис. 5.46) 

встановлено присутність фази кубічної модифікації меркурій селеніду 

(структура сфалериту, для HgSe такий мінерал має назву – тіманіт). 

Рентгеноструктурним аналізом визначено її кристалографічні характеристики, 

які наведено у табл. 5.12. 
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Рис. 5.46. Експериментальний профіль дифрактограми плівки HgSe і її 

порівняння з лініями теоретичної дифрактограми HgSe. 

 

Таблиця 5.12 

Кристалографічні характеристики фази у плівці HgSe 

Плівка 
Комплексу- 

ючий реагент 

Фаза 

у плівці 
СТ СП ПГ 

Параметри 

комірки 

a, нм c, нм 

HgSe Na2SeSO3 HgSe ZnS cF8 F-43m 0,60802(11) – 
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Оптичні характеристики синтезованих плівок наведено на рис. 5.47. 

Зростання світлопропускання починається в околі довжин хвиль 400-450 нм. 

Проведеною екстраполяцією лінійних ділянок кривих (α∙hν)2 до перетину з віссю 

енергій визначено оптичну ширину забороненої зони плівки, яка є локалізованою 

в області 2.0 еВ. 
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Рис. 5.47. Спектри світлопропускання (1), та залежності поглинання в 

координатах (αhν)2- hν (2) ХПО плівок HgSe. 

 

Поверхня плівок HgSe є однорідною, суцільною та повністю покриває 

поверхню підкладки (рис. 5.48). На ній при малому зближені видно нарости у 

вигляді “зірочок”. 

 

Рис. 5.48. Морфологія поверхні ХПО плівки HgSe 
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Атомне співвідношеня (ат. %) меркурію і селену у зразку плівки HgSe є 

близьке до стехіометричного, з незначним надлишком селену (Hg:Se = 46,4:53,6). 

Локальний аналіз утворень на поверхні показав, що це є кристали HgSe зі 

стехіометрією, близькою до ідеальної. 

 

5.7. Особливості росту тонких плівок в методах ХПО 

Синтез тонких плвок має певні хімічні особливості, що зумовлені 

можливістю утворювати у розчині різні координаційні форми сполук, які можуть 

на границі підкладка-розчин орієнтуватися на активних центрах підкладки.  

По мірі перебігу реакції кількість і розташування таких активних центрів 

змінюється. На початкових етапах реакції (час індукції) активні центри 

підкладки є енергетичними проваллями, але для різних координаційних форм 

енергетичний рельєф поверхні є не однаковим і не кожна комплексна частинка 

здатна взаємодіяти з активним центром. Саме ті форми координаційних сполук, 

які взаємодіють з певними активними центрами підкладки і визначають хімізм 

процесу, можливість отримувати плівки заданої структури і нарешті, визначають 

характер адгезії. 

Питання кінетики і стадійності росту тонких плівок, а також впливу 

природи підкладки на ці процеси викликають значний інтерес. На основі 

отриманих експериментальних даних нами запропонована модель росту плівок 

в процесах їх гідрохімічного синтезу. 

Послідовність росту плівки така. Після занурення підкладки у розчин чи 

нанесення робочого розчину на поверхню підкладки має місце індукційний 

період, протягом якого на активних центрах підкладки формуються зародки 

халькогеніду. У випадку ХПО тривалість індукційного періоду значно менша 

внаслідок значно меншої кількості робочого розчину, який необхідно на гріти 

для запуску реакції. У випадку ХО тривалість індукційного періоду більша. При 

досягненні стабільної температури синтезу внаслідок потоку реакційних 

частинок з розчину до границі розділу фаз відбувається ріст зародків. Число 
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зародків залежить від кількості активних центрів на поверхні підкладки, а 

кількість активних центрів залежить від природи підкладки. Вже на цьому етапі 

закладаються структури певного типу. 

Внаслідок росту зародки на поверхні з часом збільшуються у розмірах. Цей 

факт підтверджується результатами досліджень морфології поверхні і 

вольтамперометричними дослідженнями якісного і кількісного складу поверхні 

підкладок. У часі вміст металу зростає, проте покриття візуально не 

спостерігається, а фотографії поверхні плівок вказують на те, що вони є не 

суцільними. При досягненні товщини більше 10 нм покриття можна спостерігати 

візуально. Логічно припустити, що спочатку ріст відбувається у висоту, а після 

певного проміжку часу припиняється і починається заповнення порожнин. Ефект 

заповнення пустот сповільнює ріст товщини плівки, але вирівнює її поверхню. 

Цей факт підтверджується результатами досліджень маси металу на поверхні 

підкладки і товщини плівки. При незмінній товщині маса металу зростає, 

поверхня втрачає дефектність. Далі ріст плівки сповільнюється. Це можна 

пояснити по-різному. 

По-перше, той факт, що плівки отримуються суцільними вказує, що 

швидкість утворення плівок у пустотах більша, ніж на вже осадженій поверхні. 

Багатьма дослідниками висувається припущення, що після утворення острівків 

на підкладці вони наростають у розмірах і з’єднуються між собою з утворенням 

сітчастої структури, пустоти якої заповнюються. Проте дослідники не 

розрізняють двох окремих, на нашу думку процесів, а саме: зародження і ріст 

плівки на поверхні підкладки і ріст плівки на поверхні сульфіду чи селеніду 

металу, коли вже утворене попередньо покриття відіграє роль підкладки. 

По-друге, після певного проміжку часу осадження в об’ємі починають 

масово утворюватись частинки халькогеніду металу, причому утворюються вони 

самовільно, а ростуть поступово на поверхні новоутворених частинок, далі 

злипаються в агломерати і випадають в осад. Якщо до моменту масового 

випадіння осаду не витягнути підкладки з розчину, поверхня плівок буде вкрита 
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адсорбованими агломератами сульфідів чи селенідів, які внаслідок адсорбції 

можуть захоплювати з розчину інші складові реакційної суміші або, навіть, 

частинки з об’єму можуть оклюдувати у структуру самої плівки. Як наслідок, 

поверхня плівок стає неоднорідною із включеннями сторонніх частинок, що 

робить неможливим відтворення властивостей плівок. 

На основі наведених міркувань треба дати відповідь на питання: за яким 

механізмом відбувається у творення плівки на підкладці і чим відрізняється від 

початкового механізм росту плівки, коли роль підкладки відіграє вже утворена 

плівка. 

У випадку ХПО плівок на підкладки, які мають виражену кристалічну 

структуру, утворюються плівки такої ж кристалічної структури, як і підкладка. 

Це доведено нами для випадку осадження кадмій сульфіду на підкладки 

кристалічного кадмій телуриду [484].  

Для плівок, синтезованих на підкладках різної природи з об’єму  таких 

закономірностей не спостерігалося (розділ 6). До товщини 100 нм усі плівки 

зберігали кристалічну структуру таку саму, як і у випадку синтезу на модельні 

скляні підкладки. 

Для випадку ХПО мікрокристали, які утворюють плівку, на стадії 

зародження роміщуються хаотично на поверхні підкладки. Поки є пустоти на 

поверхні ріст плівки проходить з певною швидкістю. Після утворення суцільного 

покриття певної товщини починають утворюватися кристалографічні грані, на 

яких ріст халькогенідної плівки стає неможливим. Коли кількість таких 

несприятливих для росту граней сягає критичного значення - ріст припиняється, 

бо верхній шар стає орієнтованим. Утворені у розчині частинки сульфідів чи 

селенідів не здатні за короткий проміжок часу закріпитися на поверхні, вніслідок 

значного потоку частинок з об’єму розчину, які випадають у вигляді осаду.  

Коли ХПО ведуть на аморфних підкладках утворюються, як правило, 

полікристалічні форми плівок.  
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Висновки до розділу 5 

1. Для синтезу тонких плівок халькогенідів кадмію запропоновано 

використати метод хімічного поверхневого осадження. Оптимальні умови для 

плівок CdS і CdSe: концентрація солі кадмію 0,01 М; С((NH2)2CS) = 1,0 М; 

С(Na2SeSO3) = 0,1 М; температура 70 °С; тривалість одного циклу осадження 

3 хв. Встановлено, що метод ХПО дає відтворювані результати і дозволяє за 

температур <100 °С на підкладках великої площі вирощувати тонкі плівки CdS 

та CdSe, які за своїми параметрами повністю відповідають вимогам для 

застосування у сонячних елементах: коефіцієнт пропускання – 33-85%; товщина 

плівок – 30-100 нм; дефектність поверхні – 1,8108 см-2.  

2. Створена математична модель процесу ХПО плівок CdS та CdSe, яка 

дозволяє визначити концентрації реагентів, тривалість та температуру ХПО, 

необхідні для одержання плівок заданої товщини. 

3. Проаналізовано особливості кристалічної структури тонких плівок CdS, 

синтезованих ХПО. Розроблено режим термічної обробки ХПО плівок для 

збільшення впорядкованості полікристалічної фази плівок. Із врахуванням 

значення ширини забороненої зони, коефіцієнта пропускання T за 1,4 еВ 

(ширина забороненої зони CdTe, що визначає край ділянки фотоперетворення СЕ 

CdS/CdTe), крутості кривих поглинання S та коефіцієнтів поглинання α у 

інтервалі поглинання та прозорості CdS, з’ясовано, що CdCl2 найбільш придатна 

атмосфера для термічного відпалу плівок CdS, які виконують функції вікна 

тонкоплівкового сонячного елемента CdS/CdTe. 

4. Встановлено, що для ХПО плівок край фундаментального поглинання в 

плівках CdS, порівняно з монокристалічним CdS, зсунутий в ділянку більших 

енергій (2,537 еВ та 2,547 еВ, відповідно). Це дозволяє розширити ділянку 

фотоперетворення СЕ CdS/CdTe та збільшити їх ККД.  

5. Досліджено вплив умов синтезу на кількість поверхневих дефектів плівок 

і величину механічних напружень, які виникають на межі розділу 

“підкладка/плівка”. Доведено правильність і технологічність вибраної методики 
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синтезу, яка дозволяє отримувати шляхом багаторазового послідовного 

осадження плівки заданої товщини. Причому, якість покрить на кожному етапі є 

однакова, про що свідчать дуже близькі значення концентрації макродефектів на 

поверхні – 9,5·107 … 9,3·107 см-2.  

6. Встановлено, що плівки CdS, синтезовані багатократним послідовним 

ХПО складаються з одного шару кристалітів, які утворюються протягом першого 

циклу осадження і при наступних циклах зростаються між собою. 

7. Запропоновано безаміачний спосіб ХПО тонких плівок кадмій селеніду, 

який дозволяє знизити енергоємність процесу внаслідок використання малих 

об’ємів робочого розчину і відсутності перемішування, зменшити кількість 

відходів . Показано різний характер зміни оптичних характеристик ХПО плівок 

CdS i CdSe та морфології поверхні залежно від природи кадмій-вмісної солі.  

8. Розроблено методикиу вольтамперометричних досліджень для контролю 

процесу ХПО за вмістом кадмію у плівках. На основі отриманих даних та 

результатів спектральних і морфологічних досліджень поверхні плівок методами 

АСМ та СЕМ вибрано оптимальні умови їхнього синтезу. За визначеним вмістом 

іонів кадмію в одержаних покриттях розраховано середні значення товщини 

плівок CdS та CdSe, які підтверджені даними еліпсометричних досліджень. 

9. Встановлено неможливість синтезу плівок халькогенідів цинку методом 

ХПО, внаслідок утворення покрить, забруднених цинк оксидом, цинк 

гідроксидом чи цинк оксосульфідом. Різниця у процесі осадження плівок ZnS і 

CdS пояснена утворенням за однакових умов комплексних сполук різної природи 

та, відповідно, з різними значеннями стійкості комплексів. 
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РОЗДІЛ 6. ТВЕРДІ РОЗЧИНИ ТА СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ТОНКИХ 

ПЛІВОК МЕТАЛІВ ПІДГРУПИ ЦИНКУ 

 

У даному розділі представлено результати досліджень структурних, 

оптичних та морфологічних властивостей створених тонкоплівкових зразків 

твердих розчинів заміщення та фоточутливих тонкоплівкових структур, 

виконаних в межах держбюджетних тем ДБ/Аналітик “Тонкоплівкові 

напівпровідникові матеріали для фоточутливих елементів сонячних батарей” 

(№ державної реєстрації 0117U004455). Частина наведених результатів 

отримана спільно з науково-дослідною групою під керівництвом д.ф.-м.н., проф. 

каф. фізики НУ «Львівська політехніка» Ільчука Г. А. у відповідності до 

держбюджетних тем ДБ/4Д «Тривимірний сонячний елемент» (№ держ.реєст. 

0111U001221) та ДБ/Плазмон «Сонячні елементи на основі гетеропереходів 

CdS/CdTe з вбудованими масивами металічних наночастинок» (№ держ.реєстр. 

0113U001368). 

Масовому впровадженню тонкоплівкових матеріалів заважає висока 

вартість їх виготовлення, яка обумовлена використанням ресурсо- і 

енергозатратних технологій. Використання гідрохімічного осадження дозволить 

зменшити вартість кінцевої продукції. Незаперечною перевагою методів 

хімічного осадження є можливість одержання плівок великої площі, яка 

обмежується лише поверхнею нагріваючого елементу. Тому розробка основ 

технології одержання з водних розчинів тонких напівпровідникових плівок буде 

початком експериментальних розробок вітчизняних високоефективних 

тонкоплівкових фоточутливих елементів сонячних батарей і приладів 

спеціального призначення, передбачених “Енергетичною стратегією України на 

період до 2030 р.” (розпорядження КМ України від 24.07.2013 № 1071. 

У світовій практиці по фотоенергетиці склалася досить виразна тенденція - 

відмова від використання монокристалічного кремнію, як сировини для 

виробництва перспективних фотоелектричних модулів і перехід на 

тонкоплівкові матеріали, причому пошук відповідних матеріалів і технологій 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13/paran3#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13/paran3#n3
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постійно триває. Оптимізм у цьому пошуку виправданий. Дешеві і прості 

тонкоплівкові технології є основою для масового виготовлення плівкових 

фотоперетворювачів сонячної енергії, що дозволяє скоротити споживання 

енергії, виробленої від традиційних джерел і певною мірою скоротити 

залежність від них. Тому вирішення поставлених у роботі завдань є економічно 

і стратегічно обґрунтованим. 

 

6.1. Хімічне осадження і властивості плівок на основі твердих 

розчинів 

Збільшення числа функціональних матеріалів за рахунок формування 

твердих розчинів є одним з найперспективніших напрямків напівпровідникового 

матеріалознавства. Твердими розчинами є фази змінного складу, у яких число 

атомів в елементарній комірці залишається сталим на протязі всієї 

концентраційної області гомогенності фази. Фундаментальна різниця між 

хімічною сполукою і твердим розчином знаходиться в їхній структурі, яка в свою 

чергу, залежить від умов синтезу. Синтез плівкових твердих розчинів і структур 

проводився з робочих розчинів, до складу яких входили реагенти, використання 

яких було найоптимальнішим при синтезі тонких плівок сульфідів чи селенідів 

металів підгрупи цинку. 

6.1.1. Тонкі плівки 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 комплексоутворю-

ючого 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 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 
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було видно розтріскування поверхні плівки, під час промивки струменем 

дистильованої води. 

За результатами рентгенофазового аналізу зразків плівок CdxZn1-xS 

(рис. 6.1) що утворена плівка є твердим розчином CdxZn1-xS і належить до СТ ZnS 

в кубічній модифікації. Також на дифрактограмі видно значний вмістом 

аморфної складової.  

У випадку синтезу окремих плівок сульфідів, для ZnS – характерною була 

кубічна модифікація (розділ 3.5), а для CdS – суміш кубічної та гексагональної 

(розділ 3.6). Ймовірно, отриманий тонкоплівковий матеріал є сукупністю двох 

твердих розчинів на основі CdS, де розчинена частина цинку (CdxZn1-xS) і на 

основі ZnS де розчинена частина кадмію (ZnxCd1-xS).  
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Рис. 6.1. 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. 6.2-а). Зміна пропускання для плівки 

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

Зростання світлопропускання починається біля 400 нм. Виходячи з спектру 

поглинання (рис 6.2-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. 6.2. Спектри оптичного пропускання (а) та  

поглинання (б) плівки CdxZn1-xS. 

 

Дослідження морфології поверхні плівки CdxZn1-xS (рис. 6.3) показує, що 

вона є суцільною, гладкою, з невеликою кількістю поверхневих дефектів та 

повністю покриває підкладку.  

 

Рис. 6.3. Морфологія поверхні плівки CdxZn1-xS. 

 

Результати мікроаналізу (табл. 6.1) показують, що плівка практично 

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

Сульфуру, що відповідає твердому розчину. 
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Таблиця 6.1 

Результати мікроаналізу морфології поверхонь плівки CdxZn1-xS. 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

CdxZn1-xS 

Сd 60,62 35,35 

Zn 15,20 15,24 

S 24,18 49,43 

 

6.1.2. Тонкі плівки 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 тіокарбаміду, 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. 

Процес хімічного осадження плівок ZnSxSe1-x в лужному середовищі натрій 

гідроксиду можна представити таки реакціями: 

1) Утворення комплексу тетрагідроксоцинкату в надлишку натрій 

гідроксиду  

Zn2+ + 2ОН− → Zn(OH)2 ;   Zn(OH)2 + 2ОН− → [Zn(OH)4]
2- . 

2) Розчинення селену в лужному середовищі з гідразин гідратом, з 

утворенням йонів Sе2–:  

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

3) Гідроліз тіокарбаміду в лужному середовищі з утворенням йонів S2– [17]:  

(NH2)2CS + 2OH- → S2- + CH2N2 + 2H2O. 

4) Взаємодія цинкового комплексу одночасно з йонами S2– і Se2– з 

утворенням плівки на основі твердого розчину: 

[Zn(OH)4]
2- + (1 – x)Se2-+ xS2-  → ZnSxSe1 – x↓ + 4OH-. 
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Також можливим є формування в робочому розчині комплексу ZnSe∙N2H4, 

що спостерігалось в роботах [485, 486], проте, в плівках, отриманих в даній 

роботі, рентенофазовим аналізом його виявлено не було. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом зразка плівки ZnSxSe1-x (рис. 6.4) 

встановлено існування твердого розчину 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 ZnS і ZnSe (літературне значення для 

ZnS a = 0,5400 нм [29])та є характерним для твердого розчину. 
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Рис. 6.4. Експериментальний профіль дифрактограми плівки ZnSxSe1-x і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і ZnSe. 

 

Досліджено оптичні спектри світлопропускання T(λ) плівок ZnSxSe1-x при 

довжинах хвиль від 200 до 1100 нм (рис. 6.5-а). Для плівок ZnSxSe1-x характер 

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

випадку зростання світлопропускання відбувається при менших значеннях 

довжин хвиль ніж чистого ZnSe. На початковій стадії синтезу плівки ZnSxSe1-x 

(τ = 10 хв) видно наявність стрибка світлопропускання від 0 до 5 %, що може 
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вказувати на переважаюче утворення зародків ZnS та більшу кількість атомів 

Сульфуру ніж Селену в структурі плівки твердого розчину. 
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Рис. 6.5. Спектри оптичного пропускання (а) та поглинання (б) 

 плівок ZnSxSe1-x при різних тривалостях осадження. 

 

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 6.5-б) 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 околі 2,70-3,06 еВ для плівок ZnSxSe1-x, що відповідає 

літературним даним [40]. 

Дослідження морфології поверхонь плівок ZnSxSe1-x (рис. 6.6) показують, 

що вони є однорідними та повністю покривають поверхню підкладки.  

На поверхнях плівок ZnSxSe1-x видно утворення сферичних частинок. При 

часі осадження 10 хв плівка твердого розчину є 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 
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характерно при використанні одного і того самого комплексоутворюючого 

реагента NaOH. 

    

(а)      (б) 

    

(в)      (г) 

Рис. 6.6. Морфологія поверхні плівок ZnSxSe1-x при різних тривалостях 

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

 

В таблиці 6.2 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 хв) атомний вміст Селену є вищим. Це підтверджує 

дані оптичних досліджень. 

Аналіз морфології поверхні плівок, отриманих на АСМ, і розраховані 

гістограми висот кристалічних зерен над поверхнею плівок наведено на рис. 6.7 

і рис. 6.8.  
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Таблиця 6.2 

Результати мікроаналізу морфології поверхонь плівок ZnSxSe1-x. 

Поверхня 
Час 

осадження 
Компонент Вагові % Атомні % 

S / Se 

ZnSxSe1-x 10 

Zn 54,53 46,61  

S 20,58 35,80 2,0 

Se 24,88 17,59  

ZnSxSe1-x 20 

Zn 52,85 46,23  

S 18,51 33,02 1,6 

Se 28,63 20,75  

ZnSxSe1-x 30 

Zn 51,63 46,52  

S 15,97 29,32 1,2 

Se 32,40 24,16  

ZnSxSe1-x 40 

Zn 51,08 48,19  

S 11,95 22,95 0,8 

Se 36,97 28,86  

 

   
Рис. 6.7. Тривимірні АСМ-мікрофотографії поверхні плівок ZnSxSe1-x, отримані 

за різного часу синтезу (с – 10 хв, d – 40 хв). 

 

Плівки, осаджені за 10 хв є з мінімальною шороховатістю, тому що 

упаковані кристалічними зернами малих розмірів, основна кількість з яких має 

розмір ~120-150 нм, тобто мають найщільнішу упаковку. Висоти зерен є 

найбільшими на загальній поверхні плівок, осаджених за 40 хв і дорвнюють 

480 нм, а самі зерна мають форму близьку до сферичної. 
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Рис.6.8. Розраховані гістограми висот кристалічних зерен плівок ZnSxSe1-x  

(с – 10 хв, d – 40 хв). 

 

Проведені експериментальні дослідження підтвердили високу ефективність 

використання методу хімічного осадження для отримання плівок твердого 

розчину ZnSxSe1-x . Утворені плівки є однофазними та не містять домішок.  

Оптичне пропускання плівок ZnSxSe1-x зі збільшенням тривалості 

осадження зменшується. Особливо це добре спостерігається в 

ультрафіолетовому діапазоні. Це пов’язано зі зростанням товщини плівок в 

процесі синтезу. При цьому оптична ширина забороненої зони плівок ZnSxSe1-x 

суттєво внаслідок зміни стехіометричного складу твердого розчину. 

Наявність на поверхні плівок ZnSxSe1-x сферичних частинок вказує на те, що 

осадження проходить за кластерним механізмом [289]. В процесі осадження 

частинки седиментують на поверхню підкладки, що занурена в робочий розчин, 

внаслідок чого йде утворення і ріст плівки. В процесі росту плівки, частинки 

взаємодіють між собою, об’єднуючись при контакті своїми сферами. Зі 

збільшенням тривалості осадження збільшується кількість частинок великого 

розміру, внаслідок чого зменшується ступінь заповнення поверхні плівки 

матеріалом речовини, збільшується кількість порожнин і шороховатість. 

Встановлений за результатами мікроаналізу більший атомний вміст 

Сульфуру у плівках ZnSxSe1-x на початку осадження і більший Селену – 

наприкінці, можна пояснити тим, що сульфур-вмісний реагент при осадженні 
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спочатку веде себе активніше та виснажується швидше ніж розчинений 

елементний селен. 

6.1.3. Тонкі плівки твердого розчину HgSxSe1-x. Для хімічного осадження 

напівпровідникових плівок HgSxSe1-x використовували розчини меркурій нітрату 

(Hg(NO3)), тіосечовину ((NH2)2CS), яка виконувала роль одночасно 

комплексуючого і сульфурвмісного реагента, натрій селеносульфату (Na2SeSO3), 

як селеновмісного реагента, тринатрій цитрату (Na3C6H5O7), як регулятора pH. 

Як підкладки використовували пластини 24х24 мм з оптично однорідного 

скла товщиною 0,2 мм, які перед експериментом очищали хромовою сумішшю і 

промивали дистильованою водою. Умови синтезу приведені в табл. 6.3. 

Отримані плівки мають коричневий колір з дзеркального відблиском. 

Адгезія до поверхні скляної підкладки є слабкою. Збільшення концентрації 

натрій селеносульфату робить адгезію ще слабшою. При C(Na2SeSO3) ≤ 0,000125 

моль/л плівка змивається з поверхні підкладки, при промиванні струменем 

дистильованої води, що робить неможивим їх дослідження.  

Таблиця 6.3 

Склад та концентрації розчинів для ХО плівок HgSxSe1-x 

Плівка 
№ 

Зразка 

C(Hg(NO3)2), 

M 

C(Na3C6H5O7), 

M 

C((NH2)2CS), 

M 

C(Na2SeSO3), 

M 
t, °С 

Тривалість, 

хв 

HgSxSe1-x 

1 

0,008 0,005 0,02 

0,000010 

95 10 

2 0,000025 

3 0,000050 

4 0,000075 

5 0,000100 

 

За результатами рентгенофазового аналізу зразків плівок HgSxSe1-x (рис. 6.9) 

встановлено фазу тригональної модифікації HgSxSe1-x (кіновар) для зразка №1. 

За мінімальної концентрації Na2SeSO3 вміст селену такод буде найменшим, 

а тому структура плівки буде найбільше схожою до чистого HgS. Для зразків 

№2-4, в яких збільшується вміст селену, йде перехід від тригональної до кубічної 
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структури. На дифрактограмі зразка №5 спостерігається повстю кубічна 

структура плівки твердого розчину HgSxSe1-x, піки якого займають проміжне 

положення між лініями кубічних фаз β-HgS і HgSe, що є характерним для 

твердого розчину. 
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Рис. 6.9 Експериментальний профіль дифрактограми плівки HgSxSe1-x і її 

порівняння з лініями теоретичної дифрактограм α-HgS, β-HgS і HgSe. 

 

Досліджено оптичний спектр світлопропускання T(λ) плівок HgSxSe1-x для 

довжин хвиль від 340 до 900 нм (рис. 6.10).  
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Рис. 6.10. Спектральні залежності оптичного пропускання (Т, %) та поглинання 

в координатах (h)2 - h плівок твердого розчину HgSxSe1-x. 
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Зростання світлопропускання починається в околі 340 нм для зразка №1. 

Далі, для зразків №2-5 зміщується в район 400 нм. Проведено екстраполяцію 

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

оптичну ширину забороненої зони плівок, яка, зменшується в ряді зразків №1-5 

від 2,90 еВ до 2,43 еВ. 

Поверхня плівок HgSxSe1-x (рис. 6.11) у всьому діапазоні використаних 

концентрацій натрій селеносульфату є гладкою, однорідною, суцільною, 

повністю покриває поверхню підкладки та містить малу кількістю поверхневих 

дефектів, кількість яких зменшується від зразка №1 до зразка №5.  

Атомне співвідношеня меркурію і суми сульфуру та селену всіх зразках 

плівок HgSxSe1-x, (рис 6.12), є близьким до стехіометричного, з незначним 

надлишком атомів халькогенів. В ряді зразків №1-5 атомний вміст Se зростає 

практично лінійно від 0,7 до 17,2 ат. %. При цьому вміст сульфуру зменшується, 

внаслідок заміщення селеном. 

    

1      2      3 

         

4     5 

Рис. 6.11. Морфологія поверхні плівок HgSxSe1-x, одержаних з різними 

концентраціями натрій селеносульфату. 



338 

 

1 2 3 4 5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

А
то

м
н

і 
%

№ Зразка

 Hg

 S

 Se

 

Рис. 6.12 Залежність атомного вмісту меркурію, сульфуру і селену в плівках 

твердого розчину HgSxSe1-x, від концентрації Na2SeSO3 (Зразок № 1-5). 

 

6.1.4. Плівки CuIn(S, Se2) та їх властивості. Багатокомпонентні сполуки 

зі структурою халькопіриту AIBIIICVI
2 (A

I-Cu, Ag; BIII-Al, Ga, In; CVI-S, Se, Te) 

привертають постійну увагу дослідників через великі потенційні можливості їх 

застосування як поглинаючого шару при створенні високоефективних 

тонкоплівкових сонячних елементів. По-преше, ширина забороненої зони 

твердих розчинів типу Cu(In,Ga)(S,Se)2 змінюється в межах 1,0 - 2,4 еВ і може 

бути ідеально узгоджена з оптимальним значенням для перетворювачів сонячної 

енергії (1,2 - 1,6 еВ). По-друге, порівняно з іншими відомим напівпровідниками, 

покриття Cu(In,Ga)(S,Se)2 мають високі значення абсорбційності (>105 см-1), 

тому товщина їх покрить може бути в межах 3 - 5 мкм.  

Не зважаючи на перелічені вище переваги, промислова технологія синтезу 

тонких плівок Cu(In,Ga)(S,Se)2 не розроблена. Головною проблемою 

залишається отримання високоякісного поглинаючого шару за допомогою 

простого і відтворюваного методу.  

Нами запропоновано використати метод хімічного осадження, як 

найпростіший в технологічному плані. Осадження CuIn(S,Se2) проводили на 



339 

 

підкладки 16×20 мм з оптично однорідного скла, які попередньо обробляли у 

30 % розчині фторидної кислоти або підкладки ІТО/скло. Безпосередньо перед 

осадженням підкладку обезжирювали чотирихлористим вуглецем. 

Вихідними компонентами були свіжоприготовані розчини індій хлориду 

(InCl3), купрум хлориду (CuCl2), натрій селеносульфату та цитратної кислоти. У 

термостатованому стакані з магнітною мішалкою змішували розчини InCl3, 

лимонної кислоти, СuCl2 та Na2SeSO3. Після інтенсивного перемішування 

протягом 15 хв у готовий робочий розчин занурювали скляну підкладку. 

Осадження проводили за температури 30-60 ℃ протягом 60 хв. Для підвищення 

адгезії отримані зразки відпалювалися у квазізамкнутому об’мі в умовах 

слабкого вакууму (Р=1,33 Па, Т=573 К) протягом 60 хв. 

Дослідження морфології поверхні отриманих плівок (Рис. 6.13) і 

результати локального та інтегрального мікроаналізу складу поверхні до та після 

відпалу показали, що у всіх випадках одержано плівки є суцільними з різною 

концентрацією Cu, In, Se та S. 

До відпалу 

    
              1                                  2                                  7                              10 

Після відпалу 

    
1v 2v 7v 10v 

Рис.6.13. Морфологія поверхні плівок CuInS2xSе2(1-x) до та після відпалу 

Для ідентифікації утворених сполук проведено аналіз спектрів оптичного 

пропускання плівок. Враховано, що ділянка існування сполуки CuInS2 дуже 

вузька та обмежується для Cu1−xIn1+xS2 інтервалом складів 0<x<0,05 [508]. Для 
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твердого розчину CuInS2xSе2(1-x), існує неперервний ряд сполук, а ширина їх 

забороненої зони змінюється лінійно в межах 1,03 еВ (x=0)…1,43 еВ (x=1) [509].  

Поверхні плівок, отримані за об’ємного співвідношення вихідних речовин 

Cu:In:Se=1:1:3, при t=60 ℃ змінюється із покритої дендритами у щільно 

упаковану кристалітами СuIn(S, Sе)2 діаметром 0,3-0,8 мкм, Eg≈1,50 еВ (зразок 1, 

1v); а отримані при t<60 ℃ змінюється із упакованої кристалітами у покриту 

круглими ділянками СuIn(S, Sе)2 (зразок 2, 2v, 7, 7v). При цьому Eg для різних 

зразків змінюється від 1,48 до 2,33 еВ (Рис. 6.14).  

Поверхня плівок, отриманих при об’ємному співвідношенні вихідних 

речовин Cu:In:Se=1:1:1,5 та при t=60 ℃ змінюється із упакованої кристалітами у 

вкриту блоками (зразок 10, 10v), Eg=1,53 еВ. При t<60 ℃ змінюється із вкритої 

кристалітами у вкриту дендритами. 

 

Рис. 6.14. Залежність ширини забороненої зони (Eg, еВ)  

від температури осадження (tос, 
0С) плівок 

 

Таким чином, у результаті відпалу одержано плівки двох типів морфології 

поверхні, що відповідають вимогам поглинаючого шару високоефективних 

сонячних елементів (рис.1, 1v, 10v). Для плівок, що складаються з кристалітів 

(зразки 1, 1v), встановлено, що весь Селен після відпалу локалізований у них. 

Простір між кристалітами заповнений індієм, а сірка розподілена по площі.  
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Спектральні залежності оптичного пропускання плівок CuInSe2 у видимій 

та ближній червоній області спектру наведені на рис. 6.15. Із характеру спектрів 

пропускання видно, що плівки були суцільними та однорідними по площі зразків 

до та після відпалу. Це дозволяє зробити висновок, що умови термічного відпалу 

були вибрані вдало. Для всіх одержаних спектральних кривих характерна 

селективність пропускання у діапазоні 350-650 нм. Край фундаментального 

поглинання є розмитим та розтягнутим, що характерно для полікристалічних 

плівок. У результаті відпалу у всіх зразках відбувається незначний (0,05–0,15 еВ) 

гіпсохромний зсув краю поглинання при одночасному збільшенні крутизни краю 

та значний ріст оптичного пропускання (5–25 %) у області >800 нм. 

 

Рис.6.15. Спектральні залежності пропускання до (1, 2, 7, 10) та після відпалу 

(1v, 2v, 7v, 10v) плівок CuInS2xSе2(1-x). 

 

Визначена ширина забороненої зони Eg плівок до та після відпалу, для 

кращих зразків після відпалу складала 1,48 еВ (зразок 1v) та 1,53 еВ (зразок 10v). 

На основі обробки літературних даних для залежності ширини забороненої зони 

від вмісту селену у монокристалічному твердому розчині CuInSe2xS2(1-x) [507-509] 

виведено емпіричну залежність: 
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g 2x 2(1-x)(CuInSe S ) 1,55 0,52E x= −   

де х- атомарна концентрація Cелену. 

Проведені дослідження властивостей плівок CuInS2xSе2(1-x) показали 

можливість їх використання як поглинаючого шару для плівкових структур 

CdS/CuInS2xSе2(1-x). Дослідження у цьому напрямку зараз тривають. 

 

6.2. Структури на основі тонких плівок халькогенідів металів 

підгрупи цинку 

Створення нових і модифікація вже існуючих напівпровідникових 

матеріалів на основі тонких плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку 

є актуальною науковою проблемою. Тонкі плівки напівпровідникових матеріалів 

мають величезний вплив на розвиток сучасної сонячної енергетики, мікро- і 

оптоелектроніки. Тонкоплівкове напівпровідникове матеріалознавство пов'язане 

із розробкою доступних і відтворюваних способів його отримання. Саме вони, 

разом з функціональними властивостями матеріалу, і визначають фізико-хімічні 

характеристики, необхідних для конкретних практичних застосувань. 

Синтезовано тонкоплівкові структури на об’ємних підкладках ITO, Si, 

CdTe та на ХО плівкових підкладках ZnS, CdS, HgS, ZnO, CuS, Ag2S. Товщина 

плівкових структур не перевищувала 100 нм. 

6.2.1. Тонкоплівкові стуктури на основі ZnS на плівкових підкладках 

CdS, HgS, ZnO, CuS і Ag2S. Структури ZnS/СdS отримували осадженням плівок 

ZnS з використанням тринатрій цитрату, за встановленими в розділі 4 

оптимальними умовами, на плівки СdS, які синтезували за методикою [406]. 

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

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

високою і відповідає адгезії нижнього шару структури, а саме плівки СdS до 

скляної підкладки. Рентгенофазовим аналізом структури (рис. 6.16) встановлено, 

що вони є двохфазними, і містять кубічні модифікації сполук ZnS і СdS. 
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Рис. 6.16. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/СdS. 

 

Оптичний спектр T(λ) структури ZnS/СdS (рис. 6.17) показує наявність 

двох стрибків світлопропускання в околі 300 нм і 450 нм.  
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Рис. 6.17. Спектр оптичного пропускання структури ZnS/СdS 

 

З залежності поглинання (α·hν)2 – hν (рис. 6.18) визначені оптичні 

ширини заборонених зон становлять 2,56 еВ і 3,68 еВ, що характерно для 

сполук ZnS і СdS [288, 489] та підтверджує дані рентгенофазового аналізу. 
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Рис. 6.18. Спектри оптичного поглинання структури ZnS/СdS 

 

Дослідження морфології поверхонь структур ZnS/СdS (рис. 6.19) 

показують, що вони є суцільними, повністю покривають попередній шар 

плівки. На поверхні структури спостерігаються утворення кристалів ZnS.  

  

Рис. 6.19 Морфологія поверхні структури ZnS/СdS. 

 

З результатів мікроаналізу (табл. 6.4) видно, що структура практично 

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

Сульфуру, з невеликим надлишком атомів металів. 
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Таблиця 6.4 

Результати мікроаналізу морфології поверхонь структури ZnS/СdS 

Поверхня Компонент Мас. % Атомні % 

ZnS/СdS 

Сd 63,74 38,95 

Zn 15,24 16,02 

S 21,02 45,03 

 

Структури ZnS/HgS створювали осадженням плівок ZnS з використанням 

тринатрій цитрату за оптимальних умов, описаних у розділі 4 на плівки HgS, 

осаджених відповідно методики [490]. Синтезовані 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. 6.20-а) показав, що вона є 

двохфазною і містить модифікації сполук кубічної ZnS і тригональної HgS. Інших 

фаз, а також твердих розчинів в структурі ZnS/HgS виявлено не було. 
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Рис. 6.20. 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. 6.21). Для структури ZnS/HgS 
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спостерігаються два стрибки світлопропускання при тих же довжинах хвиль, що 

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

рентгенофазового аналізу. 

200 400 600 800 1000
0

10

20

30

40

50

60

70

T
, 

%

 нм

 B

 
Рис. 6.21. Спектр оптичного пропускання структури ZnS/HgS. 

 

Спектральні залежності поглинання у координатах (α·hν)2 – hν (рис. 6.22 

демонструють наявність країв фундаментального поглинання.  
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Рис. 6.22. Спектри оптичного поглинання структури ZnS/HgS 

(різні масштаби осі Y). 

 

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 

[288, 445]. 
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Дослідження морфології поверхні структури ZnS/HgS (рис. 6.23) 

показують, що вона є однорідною, суцільною та повністю покриває 

попередній шар плівки. На поверхні спостерігаються утворення кристалів 

цинк сульфіду.  

 

 

 

 

Рис. 6.23. Морфологія поверхні 

структури ZnS/HgS. 

 

 

Мікроаналіз структури ZnS/HgS (табл. 6.5) показує те, що вона приблизно 

наполовину складаються з атомів Сульфуру і наполовину з суміші атомів 

Цинку і Меркурію. 

Таблиця 6.5 

Результати мікроаналізу морфології поверхонь структури ZnS/HgS 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

ZnS/HgS 

Hg 73,22 35,66 

Zn 11,07 16,52 

S 15,71 47,82 

 

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 [491]. 

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

дзеркальним відблиском. 
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Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnS/CuS (рис. 6.24) 

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

належать кубічній модифікації сполуки ZnS і гексагональній модифікації CuS. 
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Рис. 6.24. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/CuS і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і CuS. 

 

Оптичний спектр T(λ) структури ZnS/CuS (рис. 6.25) 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. 6.25. Спектри оптичного пропускання та поглинання структури ZnS/CuS. 
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Результати досліджень морфології поверхні структури ZnS/CuS (рис. 6.26) 

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

поверхню CuS.  

 

 

 

 

Рис. 6.26. Морфологія 

поверхні структури ZnS/CuS. 

 

 

 

Результати мікроаналізу наведено у таблиці 6.6. 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. 

Таблиця 6.6 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnS/CuS. 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

ZnS/CuS 

Cu 38,52 30,18 

Zn 32,39 24,66 

S 29,09 45,16 

 

Синтез структури ZnS/Ag2S проводили шляхом осадження плівок ZnS, 

одержаних з використанням тринатрій цитрату, за встановленими в розділі 4 

оптимальними умовами, на плівки Ag2S, осадженими за методикою, описаною в 

[492]. Утворені структури з подвійного шару ZnS/Ag2S є сріблястого кольору з 

дзеркальним відблиском. Рентгенофазовим аналізом зразка ZnS/Ag2S (рис. 6.27-

а) встановлено, що вони складаються з двох фаз, а саме моноклінної модифікації 
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Ag2S та аморфної фази сполуки ZnS, про що свідчать широкі гала на положеннях 

ліній теоретичної дифрактограми цинк сульфіду. Для порівняння наведено 

дифрактограму чистого шару плівки Ag2S (рис. 6.27-б). 
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Рис. 6.27. Експериментальний профіль дифрактограми  

структури ZnS/Ag2S (а) і плівки Ag2S (б) та їх порівняння  

з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і Ag2S. 

 

Проведено дослідження оптичних властивостей структури ZnS/Ag2S для 

довжин хвиль 200-1000 нм (рис. 6.28), дозволило встановити наявність двох 

стрибків світлопропускання – в околі 300 і 500 нм. 
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Рис. 6.28. Спектр оптичного пропускання структури ZnS/Ag2S. 
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Отримана спектральна залежність поглинання структури у координатах 

(α·hν)2 – hν наведена на рис. 6.29. 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 

[288, 493]. 

Рис. 6.29 Спектри оптичного поглинання структури ZnS/Ag2S 

(різні масштаби осі Y). 

 

Проведений аналіз морфології структури ZnS/Ag2S (рис. 6.30) показав, що 

вона є суцільною, однорідною та повністю покриває шар Ag2S плівкою ZnS. 

 

Рис. 6.30. Морфологія поверхні структури ZnS/Ag2S. 

 

З даних мікроаналізу (табл. 6.7), видно, що структура містить більший 

сумарний вміст металів Аргентуму та цинку, ніж атомів Сульфуру. Які з 
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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 6.7 

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 

 

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 [494]. 

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

дзеркального відблиску. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnS/ZnO (рис. 6.31) 

встановлено присутність кубічної модифікації ZnS та гексагональної ZnO. 
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Рис. 6.31. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/ZnO і її 

порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і ZnO. 



353 

 

Проведено дослідження оптичних досліджень структури ZnS/ZnO в 

діапазоні довжин хвиль 200-1000 нм (рис. 6.32). З отриманих результатів видно 

присутність двох стрибків світлопропускання в околі 300 і 350 нм.  

Світлопропускання досягає максимуму при 400 нм, після чого повільно 

зменшується. З залежностей оптичного поглинання (рис. 6.33) встановлено 

наявність двох значень ширини заборонених зон – 3,69 і 3,38 еВ, які 

відповідають сполукам ZnS та ZnO, присутнім в отриманій структурі [288, 495]. 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0

10

20

30

40

50

T
, 

%

 нм

 B

 
Рис. 6.32 Спектр оптичного пропускання структури ZnS/ZnO. 
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Рис. 6.33. Спектри оптичного поглинання структури ZnS/ZnO 

(різні масштаби осі Y). 
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З отриманого знімка морфології поверхні структури ZnS/ZnO (рис. 6.34-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 6.34-б наведений чистий шар плівки ZnO. Дані 

мікроаналізу (табл. 6.8) показують, що атомне співвідношення Цинку до 

Сульфуру дорівнює 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. 6.34. Морфологія поверхні структури ZnS/ZnO (а) і плівки ZnO (б). 

 

Таблиця 6.8 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnS/ZnO 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

ZnS/ZnO 
Zn 74,45 68,7 

S 25,55 31,3 

 

6.2.2. Тонкоплівкові структури на основі ZnSе на плівкових 

підкладках ZnS, CdS, HgS і Ag2S. Утворення структури ZnSe/ZnS проводили 

шляхом осадження плівок ZnSe з використанням натрій гідроксиду, на плівки 

ZnS з використанням тринатрій цитрату, за встановленими в розділі 4 
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оптимальними умовами. Утворені структури з подвійного шару ZnSe/ZnS є 

жовтого кольору з дзеркальним відблиском. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnSe/ZnS (рис. 6.35) 

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

20 30 40 50 60 70 80
0

500

1000

1500
Ін

те
н

си
в
н

іс
ть

, 
в
.о

.

2 

 ZnSe

 ZnS

 

Рис. 6.35. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnSe/ZnS і 

її порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnSe і ZnS. 

 

При дослідженні оптичних властивостей структури ZnSe/ZnS (рис 6.36) 

встановлено наявність двох стрибків світлопропускання біля 300 і 450 нм. 
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Рис. 6.36. Спектр оптичного пропускання структури ZnSe/ZnS. 
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Із залежностей поглинання (рис 6.37) визначено оптичні ширини 

заборонених зон – 2,61 еВ та 3,65 еВ, характерні для сполук ZnSe і ZnS, 

відповідно [288, 439]. 
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Рис. 6.37. Спектри оптичного поглинання структури ZnSe/ZnS. 

 

На мікрофотографії поверхні структури ZnSe/ZnS (рис 6.38), видно, що вона 

є однорідною, суцільною та повністю покриває попередній шар плівки ZnS 

плівкою ZnSe. Дані мікроаналізу (табл. 6.9) показують, що структура практично 

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

незначним надлишком металу.  

 

 

Рис. 6.38. Морфологія поверхні 

структури ZnSe/ZnS. 

 

Таблиця 6.9 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnSe/ZnS 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

ZnSe/ZnS 

Zn 45,88 48,75 

Se 51,30 45,14 

S 2,82 6,11 
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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 

[496]. Утворені структури з подвійного шару ZnSe/CdS є жовтого кольору з 

слабким дзеркальним відблиском. Проведеним рентгенофазовим аналізом 

структури ZnSe/CdS (рис. 6.39) встановлено, що вона містить фази сполук 

кубічних модифікацій ZnSe і CdS. 
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Рис. 6.39. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnSe/CdS і 

її порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnSe і CdS. 

 

При дослідженні оптичних спектрів пропускання (рис. 6.40) і поглинання 

(рис. 6.41) структури ZnSe/CdS, встановлено наявність двох стрибків 

світлопропускання біля 400-450 нм та визначено значення ширини заборонених 

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

складається дана структура [439, 489]. 
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Рис. 6.40. Спектр оптичного пропускання структури ZnSe/CdS  

(Вставка – збільшений масштаб ділянки 350-550 нм). 
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Рис. 6.41. Спектри оптичного поглинання структури ZnSe/CdS 

(різні масштаби осі Y). 

 

Отримана мікрофотографія структури ZnSe/CdS наведена на рис. 6.42. 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. 6.10) 

показують практично стехіометричне співвідношення Цинку до Селену і Кадмію 

до Сульфуру, з незначним надлишком атомів халькогенів. 
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Рис. 6.42. Морфологія поверхні 

структури ZnSe/CdS. 

 

Таблиця 6.10 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnSe/CdS 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

ZnSe/CdS 

Zn 32,16 35,14 

Se 38,17 34,54 

Cd 22,47 14,28 

S 7,20 16,04 

 

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 [490]. 

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

кольору без дзеркального відблиску. 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnSe/CdS (рис. 6.43) 

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

тригональної модифікації HgS. 
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Рис. 4.43. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnSe/HgS і 

її порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnSe і HgS. 

 

Залежність оптичного світлопропускання (рис. 6.44) показує два стрибки 

в околі довжин хвиль 350 і 400 нм. 
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Рис. 6.44 Спектр оптичного пропускання структури ZnSe/HgS. 

 

Вони відповідають двом краям світлопоглинання залежності (α∙hν)2 – hν 

(рис. 6.45), локалізованих в областях 2,63 еВ і 3,03 еВ, що характерно для сполук 

ZnSe і HgS [439, 491] з яких складається структура. 
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Рис. 6.45. Спектри оптичного поглинання структури ZnSe/HgS 

(різні масштаби осі Y). 

 

Аналіз морфології поверхні структури ZnSe/HgS (рис. 6.46) встановлено, 

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

кількість  поверхневих дефектів. З даних мікроаналізу (табл 6.11) видно 

практично стехіометричний атомний вміст Цинку до Селену та Меркурію до 

Сульфуру з незначним надлишком атомів халькогенів. 

 

 

 

 

 

Рис. 6.46. Морфологія 

поверхні структури ZnSe/HgS. 

 

 

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 

[492].Утворені структури з подвійного шару ZnSe/Ag2S є бурого кольору без 

дзеркального відблиску. 
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Таблиця 6.11 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnSe/HgS 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

ZnSe/Ag2S 

Zn 37,62 43,53 

Se 47,32 45,33 

Hg 12,30 4,64 

S 2,76 6,51 

 

Проведеним рентгенофазовим аналізом структури ZnSe/Ag2S (рис. 6.47) 

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

Ag2S та кубічної модифікації сполуки ZnSe. 
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Рис. 6.47. Експериментальний профіль дифрактограми структури 

ZnSe/Ag2S і її порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnSe і Ag2S. 

 

З оптичного спектру світлопропускання (рис. 6.48) видно присутність двох 

стрибків біля 400 і 500 нм, які на залежності поглинання (α·hν)2 - hν (рис. 6.49) 

дають два значення оптичної ширини забороненої зони – 1,91 еВ та 2,62 еВ. Це 
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відповідає наявності в структурі двох сполук Ag2S і ZnSe [439, 493] та 

підтверджує дані рентгенофазового аналізу. 
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Рис. 6.48. Спектр оптичного пропускання структури ZnSe/Ag2S. 
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Рис. 6.49. Спектри оптичного поглинання структури ZnSe/Ag2S. 

 

Дослідження морфології поверхні структури ZnSe/Ag2S, (рис. 6.50) показу-

ють, що вона є суцільною, однорідною, повністю покриває попередній шар.  

 

Рис. 6.50. Морфологія поверхні структури ZnSe/Ag2S. 
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На поверхні видно утворення сферичних частинок малих розмірів, які 

належать ZnSe. Результати мікроаналізу (табл 6.12) 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 6.12 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnSe/Ag2S 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

ZnSe/Ag2S 

Zn 35,41 40,35 

Se 43,50 41,06 

Ag 18,62 12,86 

S 2,47 5,73 

 

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.  

Для усіх перелічених випадків кристалічна структура матеріалів плівкових 

структур відповідала кристалічній структурі тонких плівок цинк сульфіду чи 

цинк селеніду, синтезованих за оптимальних умов. Це однозначно підтверджує 

той факт, що у випадку створення тонкоплівкових (менше 100 нм) структур 

методом хімічного осадження кристалічна структура підкладки, якою є 

попередньо осаджена плівка халькогеніду, не впливає на кристалічну структуру 

верхнього шару. Ця особливість робить метод гідрохімічного осадження 

перспективним для створення тонкоплівкових оптичних матеріалів, бо тонкі 

шари халькогенідів для даних умов є нерозчинними один в одному і наступний 

шар не руйнує попередній. 
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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 присутні сферичні частинки. За даними мікроаналізу фази 

в плівках мають склад близький до стехіометричного. 

В таблиці 6.13 наведено узагальнені дані дослідження синтезованих 

плівкових твердих розчинів та композиційних структур. 

Таблиця 6.13 

Структура, довжина хвилі стрибка світлопропускання та оптична ширина 

забороненої зони 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 
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Продовження таблиці 6.13 

Зразок Фаза 

Структура фази Район довжини  

хвилі стрибка 

світлопропускання, 

нм 

Оптична ширина 

забороненої зони, 

Eg, еВ 

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 

 

6.2.3 Тонкоплівкові стуктури на основі плівок халькогенідів кадмію, 

створені методом ХПО. Досліджено тонкоплівкові структури CdSе/CdS, 

CdS/CdSe. На дифрактограмах можна виділити піки, що відповідають кубічній 

фазі CdS (рис. 6.51) та CdSе (рис. 6.52). Для порівняння наведені дифрактограми 

кубічної та гексагональної фаз. Окрім максимальних піків, присутня значна 

кількість піків, що відповідають суміші двох структурних фаз (кубічної і 

гексагональної). Недостатня чіткість дифрактограм пояснюється тим, що зняті 
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вони були з поверхні скляної підкладки, маса якої була значно більшою маси 

плівкового матеріалу.  

З рис. 6.51 та рис. 6.52 видно, що осаджені плівки є полікристалічними. 

Незалежно від черговості осадження (плівки кадмій сульфіду на плівки кадмій 

селеніду чи навпаки), одержано структури, які володіють однаковими 

властивостями. Можна зробити висновок, що плівки є взаємонерозчинними і 

кожен наступний шар не руйнує попередній та не змінює структуру. 
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Рис. 6.51. Дифрактограми плівок CdS на плівках CdSе. 
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Рис. 6.52. Дифрактограми плівок CdSе на плівках CdS. 
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Досліджено спектри оптичного пропускання одержаних структур 

(рис. 6.53). Наведені залежності свідчать про існування сполук CdS та CdSe. 
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Рис. 6.53. Спектральні залежності оптичного пропускання плівок CdS та 

CdSе в структурах CdSе/CdS і CdS/CdSe. 

 

Для даних зразків спостерігали збільшення пропускання при переході з 

короткохвильової області в довгохвильову, аналогічно, як і для плівок CdS чи 

для плівок CdSе. Максимальне значення поглинання спостерігається для 

структур CdSе/CdS (тобто при осадженні кадмій селеніду на кадмій сульфід). В 

короткохвильовій області сягає 67 %, в довгохвильовій - 76 %. 

Дослідження морфології поверхні (рис. 6.54 та рис. 6.55) показали, що 

плівки суцільно вкривають підкладку. З мікрофотографій видно, що на поверхні 

наявні домішки і дефекти. Причому, характер дефектності є однаковим. 

  

Рис. 6.54. Морфологія поверхні 

структури CdSe/CdS. 

Рис. 6.55. Морфологія поверхні 

структури CdS/CdSе. 
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Таким чином, показана можливість використання методу ХПО для синтезу 

не тільки подвійних структур, але і перспективна модифікація способу для 

створення потрійних, почетвірних і т.д. гетероструктур. Показано, що 

використання методу ХПО спрощує процес виготовлення фоточутливих 

гетероструктур і може стати основою для масового виробництва плівкових СЕ. 

 

6.3. Фоточутливі структури на основі тонких плівок сульфідів і 

селенідів металів підгрупи цинку 

6.3.1. Структури ZnS/Si. Утворення структури ZnS/Si проводили методом 

ХО, з використанням тринатрій цитрату, за оптимальними умовами, описаними 

в розділі 4 на пластини кремнію Si (100). Рентгенофазовим аналізом структури 

ZnS/Si (рис. 6.56) 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. 6.56. Експериментальний профіль дифрактограми структури ZnS/Si 

і її порівняння з лініями теоретичних дифрактограм ZnS і Si. 

 

Оптичні властивості структури ZnS/Si не досліджено через непрозорість Si 

підкладки. Результати досліджень морфології поверхонь плівок ZnS, 
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синтезованих на кремнієвій підкладці (рис 6.57) показують, що вони є 

однорідними, суцільними, повністю покривають поверхню і мають малу 

кількість поверхневих дефектів. 

За результатами мікроаналізу отриманого покриття (табл. 6.14), 

встановлено, що співвідношення Zn/S у плівках близьке до стехіометричного з 

невеликим надлишком атомів металу. 

 

Рис.6.57. Морфологія поверхні ZnS, на підкладці з Si. 

Таблиця 6.14 

Результати мікроаналізу морфології поверхні структури ZnS/Si. 

Поверхня Компонент Мас. % Ат. % 

ZnS/Si 

Zn 3,73 1,64 

Si 94,62 96,88 

S 1,65 1,48 

 

З тривимірного АСМ структури ZnS/Si (рис. 6.58), 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. 
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(а) (б) 

Рис. 6.58. Морфологія поверхні плівки ZnS на підкладці з Si (а) і 

розрахована гістограма висоти кристалічних зерен (б). 

 

6.3.2. Гетероструктури на основі гетеропереходу Cd(S,Se)/Si. Плівкові 

сонячні елементи, на основі гетеропереходів CdS/Si, CdSe/Si та CdS/CdTe є 

ефективними пристроями для перетворення сонячної енергії. Теоретичні 

розрахунки свідчать, що можливості ГП СЕ далеко не вичерпані і їх ККД може 

сягати 28-30 %. Подальше збільшення ефективності таких СЕ потребує 

використання нових підходів при їх виготовленні. Однак, існує проблема пошуку 

доступних, простих і, відповідно, недорогих методів осадження 

напівпровідникових плівок на складні мікротекстуровані поверхні. Тому, 

дослідження процесу створення фоточутливих гетероструктур на основі тонких 

плівок CdS та CdSe одержаних методом ХПО, які за своїми фізичними 

параметрами повністю відповідають вимогам для застосування у тонкоплівкових 

СЕ, мають значний практичний інтерес. 

Відомо, що пласкі сонячні елементи ефективно працюють лише під прямим 

освітленням. Сонячні батареї без системи повороту слідом за Сонцем показують 

найбільшу ефективність лише опівдні, коли світло падає на них під прямим 

кутом, а до і після полудня їх ККД помітно знижується.  

Одним з підходів для збільшення ефективності СЕ є створення тривимірних 

елементів із розвиненою поверхнею та заданим мікрорельєфом, що ефективно 
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працюють за різних кутів падіння світла. Саме здатність тривимірних СЕ 

захоплювати практично все падаюче світло дозволить підвищити їх ККД за 

одночасного зменшення геометричних розмірів, ваги і механічної складності та 

збільшення ефективної площі. Принципова схема такої 3D-системи зображена 

на рисунку 6.59. 

 

Рис. 6.59. Принципова схема роботи 3D-сонячної комірки. 

 

Для створення гетероструктур CdS/Si, CdSе/Si плівки кадмій сульфіду та 

кадмій селеніду осаджували на змодельовані мікротектстуровані пластини 

кремнію Si (100) за оптимізованих умов (розділ 3). 

Результати структурного аналізу плівок CdS на підкладках Si зображено на 

рис. 6.60. З дифрактограм видно, що пік № 1 відповідає кубічній структурі 

кадмій сульфіду. Всі інші піки відповідають гексагональній структурі CdS. 

Результати вказують на полікристалічність плівок. 

Напівпровідникові підкладки Si після процесу ХПО CdS та CdSe вкриті по 

всій робочій площі суцільною однорідною плівкою з характерним для кадмій 

сульфіду жовто-зеленим кольором, а для кадмій селеніду – червоно-оранжевим 

кольором [497].  
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Рис. 6.60. Дифрактограми ХПО плівок CdS на підкладках Si. 

 

Результати дослідження морфології поверхні плівок CdS та CdSe методом 

растрової електронної мікроскопії наведено на рис. 6.61. У процесі сканування 

електронами індукований на поверхні кремнію заряд відводиться самим 

низькоомним кремнієм, що дозволило отримати чітке зображення поверхні та 

проводити дослідження під різними кутами нахилу підкладки до сканувального 

променя. Осаджені плівки повністю відтворили мікрорельєф поверхні підкладки. 

З використанням ЕДАР растрового електронного мікроскопу РЕМ-106И 

досліджено елементний склад осаджених плівок. Встановлено, що плівки CdS та 

CdSe мали однорідний по всій площі зразка стехіометричний склад. 

Виявлено, що на поверхні отриманих суцільних плівок існують 

макродефекти у вигляді пор та конгломератів частинок. За результатами 

порівняльного аналізу морфології поверхонь підкладки і осадженої на неї плівки 

встановлено, що пори локалізовані у місцях виходу на поверхню границь блоків 

кристалітів підкладки. 

 



374 

 

 

1 2 3 

 

4 5 6 

7 

 

8 

 

9 

Рис. 6.61. Морфологія поверхні плівок кадмій сульфіду (1, 2 ,3), 

кадмій селеніду (4, 5, 6) на мікротекстурованих пластинах Si (100) та, 

для порівняння, моделі рельєфу поверхні (7, 8, 9). JCM–5000, ×1000. 

 

Причиною їх виникнення можуть бути неоднорідності температурного 

поля, що ініціює ріст плівок із водного розчину. Встановлено, що макродефекти 

у формі частинок на поверхні плівок кадмій сульфіду та кадмій селеніду – це 

частинки CdS і CdSе із відхиленням від стехіометрії.Таким чином, показано 

можливість використання ХПО для осадження напівпровідникових плівок 

кадмій сульфіду та кадмій селеніду на мікротекстуровані поверхні кремнієвих 
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підкладок. Метод дозволяє отримувати суцільні, стехіометричні плівки, які 

повністю вкривають і відтворюють змодельовану поверхню. 

В таблиці 6.15 представлено основні фотоелектричні параметри для кращих 

зразків СЕ, виготовлених на плоских та текстурованих підкладках. СЕ з 

текстурованою поверхнею мають коефіцієнт корисної дії більший ніж плоскі СЕ, 

що зумовлено зменшенням оптичних втрат за рахунок багатократного 

відбивання світла від граней текстурованої поверхні і створює умови, при яких 

шлях проходження світла у сонячному елементі не є перпендикулярний до 

площини гетеропереходу. 

Таблиця 6.15 

Основні фотоелектричні параметри кращих плоских і текстурованих 

СЕ CdS/CdTe за кімнатної температури 

Тип структури Rp, Ом Rsh, Ом A Uoc, В Jsc, мА/см2 ff η, % 

Плоска 7,18 141 5,75 0,61 22,6 0,51 7,03 

Текстурована 2,28 204 1,57 0,54 24,5 0,68 8,96 

 

Спостерігається збільшення ККД у порівнянні з плоскими СЕ на 25% (ККД 

зростає від 7 до 9%). 

 

6.4. Гетероструктури на основі гетеропереходу CdS/CdТе 

Для виготовлення ГП СdS/CdTe методом ХПО отримані плівки СdS 

товщиною 100 нм на пікладках CdTe. Перед ХПО плівок СdS поверхня 

монокристалічних пластин CdTe механічно полірувалась абразивними 

порошками та додатково стравлювалась в розчині брому в метанолі для зняття 

шару порушеної структури. Осаджені тонкі полікристалічні плівки CdS мали 

стехіометричний склад, були суцільні з малою концентрацією дефектів на 

поверхні (107см-2).  

Структурний аналіз покрить CdS на підкладках CdTe (рис. 6.62) вказує на 

яскраво виражену полікристалічність покрить CdS. Окрім піків № 2 і 5 від 
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підкладок CdTe присутня значна кількість піків, що відповідають різним фазам 

сполуки покриття. Ці результати вказують на існування суміші кубічної і 

гексагональної структурних фаз, що досить часто спостерігають при 

використанні невакуумних методів одержання плівок CdS [498]. 

Завдяки близькості параметрів кристалічних решіток CdTe і CdS, плівки CdS 

мають впорядкованішу структуру у порівнянні з кремнієвими підкладками 

(п. 6.3.2). 

Напівпровідникові підкладки CdTe після процесу ХПО вкриті по всій 

робочій площі суцільною плівкою CdS з характерним для кадмій сульфіду 

жовто–зеленим кольором. Результати дослідження морфології поверхні плівок 

CdS наведено на рис. 6.63. 

 

 

Рис. 6.62. Рентгенівська дифрактограма плівок CdS на підкладках CdTe (Cu Kα). 
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Рис. 6.63. Морфологія поверхні плівки CdS на підкладці CdTe у режимі 

відбитих електронів. РЕМ-106И, 20 кВ, ×1200. 

 

Досліджено елементний склад плівок CdS на підкладках CdTe (рис. 6.64). 

Встановлено, що осаджені тонкі полікристалічні плівки CdS мали однорідний по 

всій площі зразка стехіометричний склад, були суцільні з малою концентрацією 

дефектів (~107см-2) у вигляді пор та конгломератів частинок.  

 

 

Рис. 6.64. Типовий інтегральний елементний склад плівки CdS на підкладці 

CdTe. РЕМ-106И, ЕДАР. 
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Макродефекти у вигляді пор мають впорядковане розташування і 

локалізовані у місцях виходу на поверхню границь блоків кристалітів підкладки 

CdTe. Ймовірно, причиною їх виникнення є неднорідність температурного поля, 

що ініціює ріст покриття із водного розчину. Раніше встановлено, що 

конгломерати на поверхні ХПО плівок CdS - це частинки CdS із відхиленням від 

стехіометрії [499]. Вони формуються на кінцевих стадіях росту, коли вже не 

виконуються умови для гетероепітаксіального росту плівки. 

Проведено вимірювання темнових та світлових вольтамперних 

характеристик (ВАХ), досліджено спектральні залежності квантової 

ефективності створених гетеропереходів (ГП). Оскільки кадмій сульфід є 

широкозонним напівпровідником, то його плівки володіють високими 

значеннями питомого опору. Для коректності вимірювання ВАХ проводили в 

декілька етапів. На першому етапі для встановлення порядку питомого опору ГП 

використано цифрові вольтметри В7-21, Щ300, на другому етапі - комп’ютерно-

керовані комплекси UniLab та Vellemam. 

Опір отриманих ГП СdS/CdTe становить R0≈104–105 Ом при T=27 0С та 

визначається електричними властивостями підкладок p-CdTe. Це зумовлено тим, 

що питомий опір використаних підкладок на 2-3 порядки більший за аналогічний 

параметр для плівок n-СdS (R CdS ≈ 103 Ом). Напруга відсічки в структурах  n-

СdS/p-CdTe, як видно з рис. 6.65, U0≈1,4 В, має значення близьке до ширини 

забороненої зони кадмій телуриду. 

Типові для виготовлених гетеропереходів n-СdS/p-CdTe спектральні 

залежності відносної квантової ефективності фотоперетворення (відношення 

струму короткого замикання до числа падаючих фотонів) η(hν) представлено на 

рис. 6.66. Для структур, виготовлених на різних підкладках, спектри виявилися 

подібними між собою, що свідчить про високу локальну однорідність 

використаних підкладок та відтворюваність властивостей ХПО плівок. Різке 

довгохвильове зростання η в таких гетеропереходах при їх освітленні зі сторони 

плівок n-СdS спостерігається у досить вузькій спектральній ділянці 1,4–1,5 еВ та 

описується високим значенням крутизни S=δ(lnη)/δ(hν)≈50–70 еВ-1. Його 
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величина досягає максимуму в околі hνm≈1,5 еВ, що співпадає з енергіями 

прямих міжзонних переходів для CdTe [502-504]. 
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Рис. 6.65. ВАХ ГП n-СdS/p-CdTe при T=300 K. 
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Рис. 6.66. Спектральні залежності відносної квантової ефективності  

фотоперетворення ГП n-СdS/p-CdTe за T=300 K.  

Освітлення зі сторони плівок n-СdS. Криві 1, 2 відповідають зразкам з 

різною товщиною ХПО плівок СdS. 
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Для виготовлених структур СdS/CdTe фоточутливість в широкій області 

енергій фотонів при їх освітленні зі сторони СdS зберігається на високому рівні 

(рис. 6.66). Така поведінка фоточутливості свідчить про те, що використаний 

метод ХПО тонких плівок СdS на поверхні підкладок CdTe забезпечує 

отримання задовільної гетерограниці.  

Спад η(hν), що спостерігається у виготовлених гетеропереходах СdS/CdTe 

починається при hν≥2.3 еВ. При цьому спектральний контур η(hν) виявився 

схожим зі спектральною залежністю оптичного пропускання плівок СdS, 

використаних для створення таких гетеропереходів. Повна ширина спектрів 

η(hν) на їх піввисоті у виготовлених гетероструктурах δ≈1,1–1,2 еВ, що значно 

більша за аналогічний параметр для гетеропереходів Ох/CdTe [505] та вказує на 

вищу досконалість виготовлених структур порівняно з відомими. 

Таким чином, реалізована в роботі технологія хімічного поверхневого 

осадження тонких плівок СdS n-типу провідності на поверхню монокристалів p-

CdTe дозволила вперше отримати фотоперетворюючі гетеропереходи СdS/CdTe, 

які дають можливість здійснювати ефективне перетворення сонячного світла в 

електричну енергію на підкладках з великими площами. 

 

6.5. Порівняльна характеристика гетероструктур на основі тонких 

плівок CdS, одержаних різними методами 

Проведено аналіз електричних властивостей фоточутливих структур на 

основі плівок кадмій сульфіду. Здійснено порівняльну характеристику 

вольтамперних характеристик гетеропереходів СdS/CdTe, де плівки СdS 

отримані різними методами. Визначено напруги відсічки в структурах СdS/CdTe. 

Одержані результати наведено в таблиці 6.16. 
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Таблиця 6.16 

Узагальнені вольтамперні характеристики гетеропереходів n-СdS/p-CdTe 

Метод 

одержання 

Вольтамперні 

характеристики 

Метод 

одержання 

Вольтамперні 

характеристики 

Хімічне 

поверхневе 

осадження 
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Продовження таблиці 6.16 

Метод 

одержання 

Вольтамперні 

характеристики 

Метод 

одержання 

Вольтамперні 

характеристики 

Вакуумне 

випарову-

вання [247] 
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Напруга відсічки U0=0,55 В 

 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що метод ХПО придатний для 

створення на основі тонких плівок кадмій сульфіду гетеропереходів СdS/CdTe із 

задовільними електричними параметрами (напруга відсічки U0=1,4 В). 

Порівняно з іншими методами одержання, хімічне поверхневе осадження 

економічно вигідніший, менш енергозатратний спосіб, що не поступається у 

технологічному плані фізичним методам. Одержані ним тонкі плівки CdS за 

своїми фізичними параметрами повністю відповідають вимогам для 

застосування у тонкоплівкових СЕ. 

 

Висновки до розділу 6. 

1. Синтезовано й охарактеризовано плівкові тверді розчини CdxZn1-xS, 

ZnSxSe1-x, HgSxSe1-x, CuInSe2xS2(1-x). 

2. Синтезовано і досліджено структурні, оптичні та морфологічні 

властивості структур, які складаються з подвійних шарів тонких плівок: 

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

ZnSe/HgS, ZnSe/Ag2S, CdSе/CdS, CdS/CdSe. Втановлено, що для усіх випадків 

кристалічна структура матеріалів плівкових структур відповідала кристалічній 
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структурі тонких плівок халькогенідів металів підгрупи цинку, синтезованих за 

оптимальних умов на модельних підкладках. 

3. Створено і досліджено властивості гетероструктур ZnS/Si на об’ємних 

підкладках методом ХО і фоточутливих структур на основі гетеропереходів 

CdS/Si, CdSe/Si, CdS/CdТе на підкладках методом ХПО.  

4. Методом ХПО осаджено суцільні, стехіометричні тонкі 

напівпровідникові плівки CdS та CdSe на мікротекстуровані поверхні кремнієвих 

Si (100) підкладок для створення 3D-сонячних комірок. 

5. Виготовлено ГП СdS/CdTe методом ХПО осадження плівок СdS 

товщиною 100 нм на пікладках CdTe. Проведено вимірювання темнових та 

світлових вольтамперних характеристик (ВАХ), досліджено спектральні 

залежності квантової ефективності створених гетеропереходів. Отримані 

результати засвідчили відтворюваність властивостей ХПО плівок. 

6. Встановлено, що при ХПО тонких плівок СdS на поверхні підкладок CdTe 

отримуються гетероструктури, які порівняно з відомими є досконалішими. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У роботі розвинуто науковий напрям синтезу тонких напівпровідникових 

плівок сульфідів і селенідів металів підгрупи цинку методами хімічного 

осадження з водних розчинів. Комплекс отриманих розрахункових і 

експериментальних даних дозволив вдосконалити методи хімічного осадження і 

визначити оптимальні умови одержання тонких (< 100 нм) напівпровідникових 

плівок сульфідів та селенідів металів підгрупи цинку, твердих розчинів і 

гетероструктур на їхній основі.  

2. Розраховано граничні умови утворення малорозчинних форм 

халькогенідів металів підгрупи цинку без домішок побічних продуктів з 

використанням 16 комплексоутворюючих реагентів, що дозволило 

запропонувати обґрунтований вибір складу реакційних систем. Передбачено й 

експериментально підтверджено можливість використання реагентів з 

подвійними функціями: NaOH, як комплексоутворюючого реагента та 

регулятора рН для синтезу плівок халькогенідів цинку, і тіокарбаміду, як 

халькогенізатора і комплексоутворюючого реагента, для осадження плівок 

меркурій сульфіду.  

3. Для плівок ZnS, синтезованих з використанням Na3C6H5O7, як 

комплексоутворювача, характерною є кубічна структура типу сфалериту без 

домішок інших фаз: просторова група F-43m, символ Пірсона cF8, а значення 

параметру комірки (a = 0,5373 нм) є максимально близьким до значення для 

сполуки ZnS (a = 0,5400 нм). При співвідношенні у вихідному розчині 

концентрацій С(Na3C6H5O7) : С(ZnCl2) = 1:1, отримуються плівки з атомним 

співвідношенням Zn:S ~ 1:1. Збільшення чи зменшення концентрації 

комплексоутворювача приводить до збільшення значення Zn:S. Доведено 

недоцільність використання аміачних систем для синтезу плівок цинк сульфіду 

внаслідок утворення ZnO.  

4. Запропоновано синтез плівок халькогенідів цинку з кубічною структурою 

без примусової орієнтації до матеріалу підкладок проводити в середовищі NaOH 
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(pH > 13) і для осадження плівок ZnSe використати металічний селен, як 

халькогенізатор. Для синтезу плівок ZnS з атомним співвідношенням Zn:S ~ 1:1 

необхідно забезпечити 120…200-кратний надлишок NaOH у розчині відносно 

цинк-вмісної солі. Плівки ZnSe з атомним співвідношенням Zn:Se = 1,00 - 1,06 

одержуються при 20…90-кратному надлишку NaOH відносно концентрації солі 

цинку. Експериментально визначені значення енергії активації процесу синтезу 

плівок ZnS і ZnSe. Найменші значення характерні синтезу з розчину NaOH: 

Ea(ZnSe) = 32,66±2,63 кДж/моль, Ea(ZnS) = 65,16±4,62 кДж/моль. Отримані дані 

доповнені результатами квантово-хімічного моделювання з використанням 

напівемпіричного методу сходження реакційної системи до мінімуму енергії. 

Показано перспективність використання в’язких систем для отримання частинок 

халькогенідів цинку заданих розмірів. 

5. На основі аналізу іонних рівноваг у системі Hg2+–Lx–N2H4CS 

запропоновано спосіб синтезу плівок HgS з тригональною структурою, у якому 

тіокарбамід одночасно буде і комплексооуворювачем, і халькогенізатором. 

Оптимальні початкові концентрації реагентів: С(Hg(NO3)2) = 0,01 M, 

С((NH2)2CS) = 0,02 М, С(Na3C6H5O7) = 0,015 М; температура 90 °C; час циклу 5 

хв, за якого досягається товщина плівок ~46 нм. Встановлено межі значень 

pH = 6,8 - 7,2, які характеризуються лінійною зміною товщини плівок від 30 до 

80 нм і, відповідно, оптичної ширини забороненої зони в межах 2,80 - 2,20 еВ.  

6. Встановлено, що при використанні для синтезу плівок HgSe 

комплексоутворюючих реагентів з меншим значенням константи стійкості 

відповідного комплексу, за однакових значень температури і тривалості 

осадження, отримуються плівки з кубічною структурою з незначним надлишком 

селену, товщина яких за один цикл осадження змінюється у вужчому інтервалі. 

Зміна комплексоутворюючого реагента дозволяє синтезувати плівки, оптична 

ширина забороненої зони яких змінюється в межах від 3,25 до 1,38 еВ. 

Найдоцільнішим є застосування Na2S2O3 за таких умов: С(Hg(NO3)2) = 0,01 M; 

С(Na2S2O3) = 0,5 М; С(Na2SeSO3) = 0,01 М; С(Na3C6H5O7) = 0,1 М; температура 

20 °С, рН = 8,6, тривалість осадження 20 - 220 хв; інтервал зміни Eg від 2,5 до 
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1,38 еВ. Плівки відповідає кубічній модифікації сполуки HgSe: просторова група 

F-43m; символ Пірсона cF8; a = 0,60834(10) нм. Атомне співвідношення 

Hg:Se =  49,90:50,10.  

7. Для синтезу тонких плівок халькогенідів кадмію запропоновано 

використати метод хімічного поверхневого осадження. Оптимальні умови для 

плівок CdS і CdSe: концентрація солі кадмію 0,01 М; С((NH2)2CS) = 1,0 М; 

С(Na2SeSO3) = 0,1 М; температура 70 °С; тривалість одного циклу осадження 

3 хв. Встановлено, що метод ХПО дає відтворювані результати і дозволяє за 

температур <100 °С на підкладках великої площі вирощувати тонкі плівки CdS 

та CdSe, які за своїми параметрами повністю відповідають вимогам для 

застосування у сонячних елементах: коефіцієнт пропускання – 33-85%; товщина 

плівок – 30-100 нм; дефектність поверхні – 1,8108 см-2. Створена математична 

модель процесу ХПО плівок CdS та CdSe, яка дозволяє визначити концентрації 

реагентів, тривалість та температуру ХПО, необхідні для одержання плівок 

заданої товщини.  

8. Синтезовано й охарактеризовано плівкові тверді розчини CdxZn1-xS, 

ZnSxSe1-x, HgSxSe1-x, CuInSe2xS2(1-x) та структури, які складаються з подвійних 

шарів плівок: ZnS/СdS, ZnS/HgS, ZnS/CuS, ZnS/Ag2S, ZnS/ZnO, ZnSe/ZnS, 

ZnSe/CdS, ZnSe/HgS, ZnSe/Ag2S, CdSе/CdS, CdS/CdSe. Отримано плівки 

халькогенідів цинку без примусової орієнтації до матеріалу підкладок, які можна 

відокремити від поверхні.  

9. Методом хімічного осадження створено гетероструктури ZnS/Si. 

Методом хімічного поверхневого осадження створено: структури CdS/Si та 

CdSe/Si на пласких і на мікротекстурованих пластинах кремнію Si (100) з 

розвинутою поверхнею і заданим мікрорельєфом; гетеропереходи СdS/CdTe 

шляхом ХПО плівок СdS товщиною 100 нм на пікладках CdTe. Встановлено, що 

фоточутливі елементи з текстурованою поверхнею мають коефіцієнт корисної 

дії на 25 % більший, ніж пласкі, внаслідок зменшення оптичних втрат за рахунок 

багатократного відбивання світла від рельєфної поверхні.  
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10. Запропонований у роботі комплексний підхід, який охоплює 

різноманітні аспекти неорганічної хімії, хімії і фізики твердого тіла, 

кристалохімії та матеріалознавства дозволив встановити взаємозв’язок між 

складом, структурою та властивостями тонких плівок халькогенідів металів 

підгрупи цинку. Реалізовані в роботі технології ХО і ХПО дозволяють спростити 

і здешевити процес отримання тонкоплівкових напівпровідникових матеріалів і 

отримувати плівкові фоточутливі матеріали для ефективного перетворення 

сонячного світла в електричну енергію на підкладках з великими площами. 
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