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1. Wykaz symboli 
% at. – stężenie atomowe 

a – aktywność 

A – powierzchnia elektrody, cm2 

f – częstotliwość, Hz 

E – potencjał elektrody, V 

E° – potencjał równowagowy elektrody, V 

F – stała Faradaya, 96485,31 C/mol 
o
298GΔ  – standardowa entalpia swobodna, J/mol 

R – stała gazowa, 8,314510 J/K*mol 

NEW – normalna elektroda wodorowa 

NEK – nasycona elektroda kalomelowa 

m – masa, g 

M – masa molowa, g/mol 

q – ładunek elektryczny, C 

T – temperatura, K 

z – liczba elektronów 

ρ – gęstość, g/cm3

μ – moduł sprężystości poprzecznej, Pa 
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2. Wstęp 
Ze względu na swoje zastosowanie w elektronice szerokim zainteresowaniem 

cieszą się szerokopasmowe półprzewodniki typu II-VI. Mogą one być wykorzystywane 

jako materiały do konstrukcji diod elektroluminescencyjnych, laserów 

półprzewodnikowych czy detektorów światła. Materiały te mogą zostać użyte do 

produkcji urządzeń do zapisu informacji, wyświetlaczy i płaskich ekranów 

telewizyjnych, a także do produkcji heterozłączowych ogniw fotowoltaicznych [1-8]. 

Tak duże możliwości zastosowania tych materiałów powodują konieczność 

opracowania nowych metod wytwarzania układów półprzewodnikowych, a w 

szczególności cienkich powłok o pożądanych parametrach. 

Obecnie powłoki półprzewodnikowe otrzymuje się przede wszystkim z fazy 

gazowej. Stosuję się tutaj zarówno chemiczne (CVD – chemical vapour deposition), jak 

i fizyczne (PVD - physical vapour deposition) procesy nanoszenia warstw z fazy 

gazowej, oraz ich poszczególne odmiany [1, 6, 8, 9]. Powyższe techniki dają bardzo 

duże możliwości otrzymywania powłok wysokiej jakości na bazie związków 

międzymetalicznych. Jednak ciągle barierą do powszechnego ich stosowania jest 

wysoki koszt aparatury niezbędnej do produkcji oraz bardzo wysoki poziom 

zaawansowania tych technologii, co wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry. 

Otrzymywanie powłok półprzewodnikowych metodami elektrochemicznymi jest 

znacznie rzadziej rozpowszechnione. Należy tutaj podkreślić, że elektrolityczne metody 

nakładania powłok są powszechnie stosowane w przypadku warstw metalicznych. Do 

ich największych zalet należą: możliwość pokrywania dużych powierzchni, także 

nieregularnych (porowatych), duża równomierność otrzymywanych powłok, możliwość 

otrzymywania powłok żądanej grubości, duża czystość nakładanych powłok, dobra 

przyczepność powłok, duża szybkość nakładania powłok, możliwość precyzyjnego 

kontrolowania procesu osadzania i przede wszystkim brak konieczności ponoszenia 

dużych nakładów finansowych. 

Obecnie wiele ośrodków badawczych prowadzi badania nad poznaniem 

mechanizmów i kinetyki syntezy związków półprzewodnikowych metodami 

elektrochemicznymi, co w rezultacie ma zaowocować opracowaniem technologii 
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elektrochemicznego otrzymywania takich powłok [20-24]. Kluczowymi problemami są 

tutaj możliwość otrzymania związków półprzewodnikowych o określonej stechiometrii 

oraz jak najlepszej strukturze. Właściwości te decydują o parametrach elektrycznych i 

optycznych otrzymywanych powłok, a tym samym o ich walorach aplikacyjnych. 

Powyższe badania znacznie poszerzają wiedzę na temat elektrochemii 

półprzewodników i zjawisk zachodzących na granicy faz półprzewodnik-elektrolit, co 

sprzyja rozwojowi tej dziedziny elektrochemii. Należy tutaj nadmienić, że wraz z jej 

rozwojem pojawiły się nowe możliwości aplikacyjne dla półprzewodników: 

przetwarzanie energii słonecznej na elektryczną za pomocą ogniw 

fotoelektrochemicznych, oczyszczanie powietrza i wody z wykorzystaniem 

fotokatalitycznych właściwości półprzewodników czy wzbudzające obecnie największe 

zainteresowanie elektrochemiczne kondensatory i baterie. 



3. Przegląd literatury: 

3.1. Właściwości ZnSe 

Półprzewodniki z grupy II-VI stanowią bardzo interesującą grupę materiałów, 

które ze względu na swoje właściwości optoelektroniczne są w centrum zainteresowań 

przemysłu elektronicznego. Tworzą je związki powstałe na bazie pierwiastków z grup II 

(Zn, Cd, Hg) i VI (O, S, Se, Te).  

Rys. 1 Układ fazowy Zn – Se 

Przykładem takiego związku jest selenek cynku. Cynk i selen tworzą tylko jeden 

związek międzymetaliczny o stechiometrii xZn/xSe = 1 (Rys. 1) [25]. Krystalizuje on w 

układzie regularnym o strukturze sfalerytu (stała sieciowa wynosi 0,5668 nm), który jest 

stabilny w niższych temperaturach, lub heksagonalnym o strukturze wurcytu (stałe 

sieciowe wynoszą a=0,4003 nm i c=0,6540 nm), otrzymywany w wysokich 

temperaturach (Rys. 2) [1]. Przemiana alotropowa zachodzi w temperaturze 1425°C, a 

związek topi się w 1520°C [1, 2]. Wiązania chemiczne w ZnSe są jonowo – 

kowalencyjne [2]. 
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Rys. 2. Komórka elementarna ZnSe o budowie a) sfalerytu b) wurcytu 

Parametry elektryczne, jak i optyczne fazy ZnSe, silnie zależą od metody 

otrzymywania. Parametrem, który wyróżnia ten półprzewodnik, jest jego przerwa 

energetyczna, która wynosi 2,67 eV [1], co odpowiada długości fali o kolorze zielono-

niebieskim i decyduje o jego możliwościach aplikacyjnych. Kryształy selenku cynku 

otrzymywane z fazy ciekłej lub gazowej w wysokich temperaturach są wysokooporowe, 

a ich oporność właściwa jest rzędu 106-107 Ω*m. Wygrzewając kryształy ZnSe w 

ciekłym cynku ich oporność zmniejsza się do kilku setnych Ω*m. Ruchliwość 

elektronów w kryształach wynosi ok. 2*10-2-6*10-2 m2/V*s, a koncentracja elektronów 

swobodnych jest rzędu 1016-1018 cm-3 w temperaturze pokojowej [2]. 

3.2. Metody otrzymywania cienkich powłok 

półprzewodnikowych 

Istnieje szereg metod otrzymywania powłok półprzewodnikowych. Techniki 

otrzymywania półprzewodnikowych związków międzymetalicznych są dokładnie 

omówione w literaturze [8, 9]. Istnieje także wiele przykładów opisujących metody 

otrzymywania powłok z selenku cynku: 

─ fizyczne naparowywanie z fazy gazowej [10] 

─ chemiczne naparowywanie z fazy gazowej [11] 
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─ niskociśnieniowe chemiczne naparowywanie z fazy gazowej [12] 

─ chemiczne naparowywanie z fazy gazowej z zastosowaniem związków 

metaloorganicznych [13] 

─ epitaksja z wiązki molekularnej [14] 

─ epitaksja z wiązki molekularnej z zastosowaniem związków 

metaloorganicznych [15] 

─ fotoepitaksja z wiązki molekularnej z zastosowaniem związków 

metaloorganicznych [16] 

─ pulsowa epitaksja z wiązki molekularnej [17] 

─ rozpylanie magnetronowe [18] 

─ bezprądowe osadzanie powłok z roztworów wodnych [19] 

3.3.  Elektrochemiczne otrzymywanie związków 

półprzewodnikowych. 

Rozwój fizyki półprzewodników i technologii przyrządów półprzewodnikowych 

przyczynił się do powstania nowej dziedziny elektrochemii – elektrochemii 

półprzewodników. Związane jest to między innymi z możliwością otrzymywania 

materiałów półprzewodnikowych tą metodą, a także ich obróbką w celu uzyskania 

określonych właściwości lub struktur (trawienie, polerowanie, pasywacja 

półprzewodników). Metody elektrochemiczne stosuje się także do badań właściwości 

otrzymanych półprzewodników, np.: fotoelektrochemiczne metody stosowane do 

pomiaru pojemności granicy faz: półprzewodnik – elektrolit (reaktancji 

pojemnościowej), elektroluminescencji, fotoluminescencji, absorpcji, współczynnika 

odbicia, potencjału płaskiego czy wyznaczania gęstości nośników ładunków. 

Elektrochemiczna metoda osadzania powłok posiada bardzo wiele zalet. Należą 

do nich: 

─ możliwość pokrywania dużych powierzchni, także nieregularnych 

(porowatych) 

─ duża równomierność otrzymywanych powłok 

─ możliwość otrzymywania powłok żądanej grubości 

─ duża czystość nakładanych powłok 



─ dobra przyczepność powłok 

─ duża szybkość nakładania powłok 

─ możliwość precyzyjnego kontrolowania procesu osadzania (Rys. 3) 

─ niski koszt aparatury 

Rys. 3 Parametry wpływające na proces elektrolitycznego osadzania powłok 

parametry elektrody pracującej: 
• materiał elektrody 
• powierzchnia elektrody 
• geometria elektrody 
• stan powierzchni elektrody: 

o obróbka mechaniczna 
o obróbka chemiczna i 

elektrochemiczna

parametry elektryczne:
• potencjał 
• natężenie 

prądu 
• ilość ładunku 

elektrycznego

parametry zewnętrzne: 
• warunki hydrodynamiczne 
• temperatura 
• ciśnienie 
• czas 
• światło 
• pole magnetyczne 
• dźwięk 

materiał przeciwelektrody:
• anoda 

nieroztwarzalna 
• anoda 

roztwarzalna 

parametry elektrolitu: 
• stężenie reagentów (jonów 

potencjałotwórczych) 
• stężenie składników elektrolitu 

wspomagającego 
• pH 
• stężenie składników 

dodatkowych: 
o związki 

kompleksujące 
o substancje 

blaskotwórcze 
o dodatki wyrównujące 
o modyfikatory 

struktury 
o środki zwilżające 
o inhibitory 
o katalizatory 

• rozpuszczalnik: 
o woda 
o substancje organiczne
o sole stopione 

Jak można zobaczyć na powyższym schemacie (Rys. 3) istnieje szereg 

możliwości sterowania procesem w celu dobrania optymalnych parametrów 

niezbędnych do uzyskania żądanej jakości powłok. Metoda elektrochemiczna 

umożliwia syntezę związków półprzewodnikowych typu II-VI z wykorzystaniem 

zewnętrznego źródła prądu, lub wykorzystując prąd powstały w specjalnie 

skonstruowanym ogniwie, tak aby proces syntezy zachodził na jednej z elektrod. 

Zarówno, gdy proces sterowany jest za pomocą zewnętrznego źródła prądu, jak i 
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poprzez prąd wytwarzany w wyniku zwarcia ogniwa, tworzenie powłok można 

poprowadzić zarówno na katodzie jak i na anodzie [24]. 

W przypadku metody bez użycia zewnętrznego źródła prądu, możliwe jest 

otrzymanie związku międzymetalicznego poprzez utlenianie metalu w środowisku 

jonów z grupy VI. Taki sposób został opisany przez Rajeshwara i współpracowników 

na przykładzie CdTe [26]. Skonstruowano tutaj ogniwo, w którym anodę stanowił kadm 

zanurzony w alkalicznym roztworze jonów Te2-, a katodą była platyna. 

Z kolei w pracy [27] proces syntezy związku półprzewodnikowego 

przeprowadzono na katodzie. Przepływ elektronów w ogniwie był wynikiem zwarcia 

elektrody aluminiowej z tytanową. Obie elektrody były zanurzone w roztworze 

zawierającym kadm i tellur.  

Przytaczane prace mają bardziej charakter komunikatów niż kompleksowych 

badań na temat możliwości otrzymywania związków półprzewodnikowych powyższą 

drogą. Trudno jest też doszukać się kontynuacji tego typu badań, lub cytowań w 

literaturze wskazujących na możliwość zastosowania powyższych technik jako 

rozwiązań technologicznych. Minusem tej techniki jest brak możliwości sterowania 

natężeniem prądu lub napięciem podczas procesu, dzięki którym możliwe jest 

dokładniejsze kontrolowanie procesu. 

W pracy [28] Miller i Heller zaproponowali otrzymywanie cienkich warstw 

półprzewodnikowych na bazie siarczków kadmu i bizmutu na drodze anodowego 

utleniania powierzchni tych metali w roztworze Na2S. Stosowali zarówno metodę 

potencjostatyczną, jak i galwanostatyczną. 

Dokładnie mechanizm anodowego otrzymywania siarczków kadmu został 

opisany przez Petera [29]. Elektrodę pracującą stanowił kadm zanurzony w roztworze 

0,1 M Na2S i 1 M NaHCO3. Na podstawie badań woltamperometrycznych 

wyszczególniono obszary tworzenia się monowarstwy siarczku, a następnie pasywacji 

metalu, po czym przy bardziej elektrododatnim potencjale przejście w obszar 

transpasywny. Nie zamieszczono żadnych informacji na temat składu tworzących się 

warstw. 

Podobnie Rajeshwar i współpracownicy [26, 28] badali możliwość syntezy 

związków półprzewodnikowych na drodze utleniania metalicznej elektrody w 
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obecności jonów S2-, Se2- i Te2-. Elektrodę pracującą stanowił kadm zanurzony w 

alkalicznym roztworze jonów tlenowców. Przeprowadzono analizę możliwości 

otrzymywania tego typu powłok w szerokim zakresie potencjałów. 

Generalnie jednak autorzy zwracają uwagę na brak możliwości otrzymania 

warstw grubszych niż kilkaset angstremów [24], podobnie jak w przypadku powłok 

otrzymywanych anodowo z wykorzystaniem siły elektromotorycznej ogniwa. Pojawiają 

się także trudności, jeśli chodzi o precyzyjne kontrolowanie stechiometrii 

otrzymywanego osadu. 

Wydaje się, że tych wad jest pozbawiona metoda katodowej redukcji z 

zastosowaniem elektrolizy. W literaturze można znaleźć znacznie większą ilość 

artykułów opisujących syntezą związków półprzewodnikowych powyższą metodą. 

Należy podkreślić, że ta metoda jest powszechnie wykorzystywana przy otrzymywaniu 

wszelkiego rodzaju powłok metalicznych, zarówno jedno jak i wieloskładnikowych [23, 

30]. 

Jedną z pierwszych publikacji opisujących możliwość syntezy elektrolitycznej 

półprzewodników typu II-VI zaprezentował Hodes i współpracownicy [32] w 1971. Z 

roztworu zawierającego CdSO4 i SeO2 otrzymano polikrystaliczną warstwę selenku 

kadmu. Nie podano szczegółów dotyczących warunków, w jakich przeprowadzono 

eksperymenty. 

Dokładną analizę możliwości otrzymywania tego typu związków z roztworów 

wodnych przedstawił Kröger na przykładzie tellurku kadmu [33]. Odwołuje się w niej 

do pracy [34] dotyczącej termodynamicznej analizy otrzymywania związków 

półprzewodnikowych na drodze katodowej redukcji. Opisano w niej możliwość 

współosadzania dwóch pierwiastków w wyniku oddziaływania składników w 

osadzanym materiale a składnikami elektrolitu. Tego typu rozważania zostały szeroko 

opisane dla stopów metalicznych przez Brennera [35]. Publikacja Krögera, obok pracy 

Sato [36], jest jedną z pierwszych, która podejmuje temat elektrochemicznego 

otrzymywania powłok na bazie związków półprzewodnikowych. 

Autor zakłada, że potencjał elektrody, przy którym możliwe jest współosadzanie 

dwóch pierwiastków, równe jest quasi spoczynkowemu potencjałowi stopu lub związku 

otrzymanego na powierzchni elektrody powiększonemu o nadnapięcie towarzyszące 



 

 

 

 

11

temu procesowi, które wzrasta w miarę zwiększającego się natężenia prądu. Potencjał 

quasi spoczynkowy jest definiowany jako potencjał osadu (roztworu stałego, związku 

międzymetalicznego, związku chemicznego) jego wartość jest określana poprzez 

aktywność jonów potencjałotwórczych na granicy fazowej elektrolit-faza stała, w 

trakcie procesu współosadzania. 

Przyjmuje się, że wartość nadnapięcia ustala się z czasem relaksacji τ ≤ 10-3 

sekundy. Stąd quasi spoczynkowy potencjał może być wyznaczony doświadczalnie 

przez pomiar potencjału elektrody w odstępie czasu około 10-3 sekundy po przerwaniu 

procesu katodowego współwydzielnia (wyłączenia prądu). W miarę upływu czasu 

następuje dalsza zmiana potencjału, spowodowana wyrównaniem składu elektrolitu 

pomiędzy granicą fazową a wnętrzem roztworu. Czas relaksacji tego procesu wynosi 

kilka sekund. Wyrównanie się stężeń pomiędzy granicą fazową a wnętrzem elektrolitu 

zazwyczaj powoduje znaczne zmiany w powierzchniowym składzie osadu katodowego 

oraz zmianę potencjału quasi spoczynkowego. Potencjał quasi spoczynkowy 

charakteryzuje skład osadu w jego wnętrzu. Jego wartość zmienia się pod wpływem 

wzajemnego oddziaływania czterech czynników: 

─ potencjałów równowagowych składników, które mogą się znacznie 

różnić, 

─ wzajemnego oddziaływania składników podczas tworzenia stopu lub 

związku; to oddziaływanie zmienia aktywność składników w osadzie, a 

zmiany te są zależne od jego składu, 

─ wartości aktywności jonów w elektrolicie na granicy fazowej podczas 

osadzania, które mogą być znacząco różne od aktywności w głębi 

roztworu, 

─ wielkości prądów wymiany składników w osadzie. 

Potencjał quasi spoczynkowy jest potencjałem równowagowym 

determinowanym przez skład elektrolitu na granicy fazowej. Doświadczalnie 

wyznaczona jego wartość nie jest całkowicie poprawna, gdyż bezpośrednio po 

wyłączeniu prądu (wtedy doświadczalnie wyznacza się potencjał quasi spoczynkowy) 

nie ustala się pełna równowaga. Założenie to pozwala jednak wnioskować, czego 



można się spodziewać w tym układzie. Można podać wyrażenia opisujące potencjały 

elektrodowe poszczególnych składników osadu przy użyciu wzoru Nernsta. 

Biorąc pod uwagę możliwość syntezy związku MrNs, gdzie M w związku jest na 

m stopniu utlenienia, a N na n stopniu utlenienia, quasi spoczynkowy potencjał 

pierwiastków M i N wynosi: 

( 1 )   )
a

a
(ln

mF
RTEE

M

Mo
MM

m+

+=  

( 2 )   )
a

a
ln(

nF
RTEE

N

No
NN

n +

+=  

Gdzie  są aktywnościami jonów M+mM
a i +nN

a m+ i Nn+ w elektrolicie na granicy fazowej, 

a aM i aN są aktywnościami tych pierwiastków w osadzie. Założono, że M jest bardziej 

elektroujemne od N, tj. . Aktywności M i N, tj. ao
M

o
N EE > M i aN w osadzie są 

powiązane zależnością: 

( 3 )   )s(NM)s(sN)s(rM sr=+ ;  o
298GΔ

gdzie  jest zmianą standardowej entalpii swobodnej tej reakcji. W równowadze: o
298GΔ

( 4 )   )
RT
Gexp(

aa
a o

298
s
N

r
M

NM sr Δ
−=  

Dla czystego związku  

( 5 )    1a
sr NM ≈

i wtedy 

( 6 )   )
RT
Gexp(aa

o
298s

N
r
M

Δ
=  

Jak wynika z równania ( 6 ), aktywności składników w osadzie nie są 

zmiennymi niezależnymi. Oddziaływania pomiędzy M i N w fazie stałej powodują, że 

wzrostowi aktywności jednego ze składników odpowiada zmniejszenie się aktywności 

drugiego. W najprostszym przypadku MrNs jest jedynym związkiem występującym w 

układzie, a M i N współistnieją ze związkiem jako czyste pierwiastki. 

W przypadku granicy dwufazowej są spełnione następujące zależności: 

( 7 )   aM=1 
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( 8 )   )
sRT
Gexp(a

o
298

N
Δ

=  

lub 

( 9 )   aN=1 

( 10 )   )
rRT
Gexp(a

o
298

M
Δ

=  

Zmiana aM i aN w zakresie występowania związku powoduje odpowiednio 

zmianę quasi spoczynkowego potencjału M i N. Całkowite zmiany wynikają z 

zależności: 

( 11 )   
rmF
GE

o
298

M
Δ

−=Δ  

( 12 )    
snF
GE

o
298

N
Δ

−=Δ  

W przypadku gdy ΔG°<0, potencjały tych dwóch składników stają się bardziej 

elektrododatnie, przy czym ich aktywności maleją. 

Jednofazowemu osadowi dwuskładnikowemu, w którym aktywności składników 

wynoszą aM i aN, odpowiadać może tylko jeden potencjał. Autor zaznacza, że w tych 

rozważaniach przyjął brak występowania adsorpcji cząsteczek nie wchodzących w 

skład osadu, takich jak H+ czy OH-. Nie zakładał także możliwości występowania 

innych reakcji w układzie, takich jak redukcja jonu wodorowego czy tlenu 

rozpuszczonego w elektrolicie. 

Na podstawie powyższych rozważań podjęto próbę otrzymania tellurku kadmu 

na drodze katodowej redukcji [33]. Kröger założył, że za współwydzielanie telluru z 

kadmem na elektrodzie odpowiedzialne są reakcje: 

( 13 )   HTeO2
+ + 3H+ + 4e- = Te + 2H2O 

( 14 )   Cd2+ + 2e- = Cd 

podczas gdy w fazie stałej zachodzi reakcja: 

( 15 )   Cd + Te = CdTe;    = 107 kJ/mol o
298GΔ

Zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami ujemna wartość zmiany entalpii swobodnej 

tworzenia związku powoduje przesunięcie wartości potencjałów równowagowych 

reakcji ( 13 ) i ( 14 ) w trakcie współosadzania w kierunku bardziej elektrododatnim. 
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Można wtedy zaobserwować osadzanie się pierwiastków przy potencjale bardziej 

dodatnim, niż w przypadku samodzielnego ich osadzania. Jest to wynikiem 

oddziaływania między składnikami w osadzie zgodnie z równaniem ( 6 ). 

Zasugerowano, że w celu otrzymania powłoki o składzie stechiometrycznym 

(CdTe), kąpiel powinna mieć wysokie stężenie składnika mniej szlachetnego, w tym 

wypadku kadmu, oraz niskie stężenie składnika szlachetniejszego – telluru. Stężenie 

drugiego składnika powinno być na tyle małe, aby proces jego redukcji kontrolowany 

był dyfuzyjnie. Tworzenie się fazy CdTe następuje dopiero wtedy, gdy w pierwszej 

kolejności osadzi się tellur, jako pierwiastek bardziej szlachetny, a następnie w wyniku 

oddziaływania między pierwiastkami redukują się jony kadmu. Jeśli szybkość redukcji 

jonów kadmu będzie wolniejsza od szybkości redukcji jonów telluru, może to 

spowodować, że w otrzymanej powłoce zawartość telluru będzie wyższa od wymaganej 

dla stechiometrycznego związku. Zwrócono też uwagę, że stosowanie potencjałów 

niższych niż równowagowy potencjał dla reakcji ( 14 ) przyspieszy znacznie proces 

redukcji kadmu, co może z kolei spowodować wzrost zawartości tego pierwiastka w 

osadzie powyżej zamierzonej. 

Na powyższą teorię powołują się praktycznie wszystkie grupy badawcze 

zajmujące się elektrochemiczną syntezą związków półprzewodnikowych. Należy tutaj 

zaznaczyć, że metoda katodowej redukcji z zastosowaniem elektrolizy jest 

najpowszechniej stosowaną techniką w przypadku elektroosadzania związków 

półprzewodnikowych. Świadczyć o tym może dość bogata literatura przedstawiona w 

Tabeli 1. 

Tabela 1 Przykłady otrzymywania związków półprzewodnikowych metodą katodowej 
redukcji z zastosowaniem elektrolizy. 
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3.4. Elektrochemiczne otrzymywanie cienkich powłok 

ZnSe 

 W Tabeli 1 przedstawiono dane literaturowe dotyczące otrzymywania selenku 

cynku na drodze katodowej redukcji z zastosowaniem elektrolizy. Pierwsze badania na 

ten temat opublikowano w 1975 roku [37]. Szczególny wzrost zainteresowania 

otrzymywaniem ZnSe metodą elektrochemiczną nastąpił na przełomie XX i XXI wieku. 

Jest to przede wszystkim podyktowane bardzo dużym zainteresowaniem różnych gałęzi 

przemysłu tego typu materiałami, oraz poszukiwaniem tańszych metod ich 

otrzymywania. Tak jak wspomniano na wstępie metoda elektrochemiczna daje szerokie 

możliwości sterowania procesem otrzymywania powłok i nie wymaga wysokich 

nakładów finansowych. Poza tym istnieje szereg parametrów, które mogą decydować o 

składzie oraz jakości otrzymywanych warstw, co stwarza szerokie możliwości do 

optymalizacji procesu syntezy selenku cynku. 

Kluczowymi parametrami mającymi wpływ na skład oraz jakość powłok jest 

rodzaj oraz skład elektrolitu. Proces elektrolizy może być prowadzony w roztworach 

wodnych, organicznych lub solach stopionych. Obok rodzaju elektrolitu istotnym 

parametrem jest stężenie składników biorących udział w tworzeniu powłoki oraz 

zawartość substancji dodatkowych w kąpieli (Rys. 3). Te ostatnie mogą wpływać 

zarówno na właściwości elektrochemiczne składników tworzących powłokę, jak i na 
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morfologię osadu. Rodzaj elektrolitu decyduje także o zakresie temperatur, w których 

możliwe jest prowadzenie procesu syntezy ZnSe. W przypadku stosowania roztworów 

wodnych temperatura nie może przekraczać 100ºC. W przypadku roztworów 

organicznych oraz soli stopionych proces jest prowadzony w wyższych temperaturach. 

Omawiając poszczególne przykłady literaturowe dotyczące elektrochemicznego 

otrzymywania powłok ZnSe, zwrócono także uwagę na rodzaj stosowanej podkładki 

katodowej. 

Najpowszechniej stosowanymi elektrolitami są roztwory wodne o niskim pH 

(pH = 2 ÷ 2,5) . Stosowali je w swoich badaniach między innymi Singh [38, 39], Mishra 

[40], Natarajan [41], Chandramohan [42], Samantilleke [43-46], Riveros [47], 

Bouroushian [49-51] i Herino [52-54]. Na podstawie badań woltamperometrycznych i 

fotowoltamperometrycznych podjęli oni próbę analizy mechanizmu procesu syntezy 

selenku cynku. Otrzymane wyniki posłużyły także do wyznaczenia zakresu potencjałów 

w którym należy prowadzić proces elektrolizy. 

Mishra i Rajeshwar [40] do badania mechanizmu reakcji redukcji jonów cynku i 

selenu wykorzystali metodę fotowoltamperometryczną. Elektroda podczas 

eksperymentu była pulsowo oświetlana, wówczas w momencie tworzenia się warstwy 

półprzewodnikowej można zaobserwować oscylacje prądowe związane z dodatkowo 

wytworzonym fotoprądem. Jako elektrodę pracującą zastosowano węgiel szklisty. 

Elektrolit zawierał 0,002 mol/dm3 H2SeO3 i 0,01 mol/dm3 ZnSO4 oraz 0,5 mol/dm3 

H2SO4. Wyraźny wzrost gęstości prądu katodowego pojawia się na woltamperogramie 

od potencjału -0,8 V względem elektrody Ag/AgCl. Jednocześnie procesowi redukcji 

towarzyszy wyraźnie efekt fotoelektryczny w trakcie skanowania w kierunku 

potencjałów bardziej elektroujemnych. Autorzy przypisują to tworzącemu się ZnSe. 

Założono, że w tym obszarze następuje współwydzielanie selenu z cynkiem zgodnie z 

reakcją: 

( 16 )   Zn2+ + H2SeO3 + 4H+ + 6e- = ZnSe + 3H2O 

gdzie selen spełnia rolę katalizatora inicjującego całą reakcję1. 

 
1 Należy podkreślić, że na katodzie ulegają redukcji jony cynku(II) i selenu(IV). Za utworzenie 

związku ZnSe jest odpowiedzialna reakcja przebiegająca w fazie stałej. 
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Podobnie jak Mishra [40], także Natarajan i współpracownicy [41] wykorzystali 

metodę fotowoltamperometryczną do analizy mechanizmu redukcji jonów selenu i 

cynku. W odróżnieniu od poprzedników jako elektrodę pracującą wykorzystano stal 

nierdzewną. Skład elektrolitu był następujący: 0,025 mol/dm3 ZnSO4, 0,003 mol/dm3 

H2SeO3 i 0,1 mol/dm3 KNO3, a pH roztworu wynosiło 2,5. Na podstawie 

fotowoltamperogramów wyróżniono obszar tworzenia się warstwy ZnSe. 

Charakterystyczny wzrost gęstości prądu katodowego podczas skanowania pojawia się 

poniżej potencjału -0,8 V względem NEK. Na krzywej pojawiają się charakterystyczne 

oscylacje prądowe związane z efektem fotoelektrycznym wywołanym obecnością 

osadzonej warstwy półprzewodnikowej. Autorzy zwracają uwagę, że tworzenie się 

powłoki ZnSe zaczyna się przy bardziej ujemnym potencjale w porównaniu do 

wyników otrzymanych przez Mischrę i Rajeshwara [40]. Sugerują oni, że może to być 

wynikiem stosowania stali jako elektrody pracującej, w odróżnieniu od węgla szklistego 

używanego przez poprzedników2.  

Podczas badań woltamperometrycznych z zastosowaniem elektrolitu 

zawierającego tylko kwas selenowy(IV), zaobserwowano wyraźny wzrost gęstości 

prądu katodowego już od potencjału -0,5 V względem NEK, co związane jest z reakcją 

redukcji selenu: 

( 17 )    H2SeO3 + 4H+ + 4e- = Se + 3H2O 

W przypadku dodania do elektrolitu siarczanu(VI) cynku, wartość gęstości 

prądu katodowego uległa znacznemu obniżeniu w zakresie potencjałów od -0,5 do         

-0,8 V względem NEK. Przypuszcza się, że wysokie stężenie jonów Zn2+ może 

powodować spowolnienie procesu redukcji jonów selenu. Dodatkowo zakłada się, że 

obecność jonów cynku w roztworze powoduje, że od potencjału -0,8 V biegnie reakcja  

( 18 ) wywołana pojawieniem się Se0 na powierzchni elektrody. Możliwość redukcji 

jonów cynku w zakresie potencjałów bardziej elektrododatnich jest efektem 

podpotencjałowego osadzania tego pierwiastka na selenie. 

( 18 )    Zn2+ + Se + 2e- = ZnSe 

 
2 Z danych literaturowych wynika, że potencjał katodowego wydzielania ZnSe w sposób istotny 

zależy od rodzaju podkładki. Wydaje się powodem tego jest możliwość przebiegu reakcji w fazie stałej 

pomiędzy osadzonym selenem a materiałem podkładki (analogicznie do tworzenia fazy ZnSe). 
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Poniżej potencjału -1,3 V względem NEK obserwuje się raptowny wzrost 

gęstości prądu katodowego, który przypisuje się intensywnej reakcji redukcji jonów 

cynku: 

( 19 )   Zn2+ + 2e- = Zn 

Przy interpretacji woltamperogramów zwrócono także uwagę, że w zakresie 

bardziej elektroujemnych potencjałów istotny wpływ na procesy elektrodowe ma także 

redukcja jonów wodorowych. W wyniku czego dodatkowo może tworzyć się, oprócz 

gazowego wodoru, także selenowodór zgodnie z reakcją: 

( 20 )   Se + 2H+ + 2e- = H2Se 

Według autorów tworzący się selenowodór może reagować z jonami cynku: 

( 21 )   H2Se + Zn2+ = ZnSe + 2H+

lub kwasem selenowym: 

( 22 )   2H2Se + H2SeO3 = 3Se + 3H2O 

Ponadto określono wpływ potencjału osadzania i stężeń reagentów na jakość 

otrzymywanych warstw. Wskazówką były wcześniej przeprowadzone badania 

woltamperometryczne. Proces przeprowadzano potencjostatycznie w zakresie od -0,6 

do -1,0 V względem NEK. Stężenie kwasu selenowego(IV) zmieniało się od 0,0002 do 

0,0015 mol/dm3. Najlepsze wyniki osiągnięto przy potencjale -0,9 V względem NEK i 

stężeniu H2SeO3 równemu 0,0002 mol/dm3. Stężenie ZnSO4 wynosiło 0,2 mol/dm3. 

Najwyższy stosunek zawartości cynku do selenu, tj. 46% atomowych Zn do 54% 

atomowych Se, otrzymano dla powłoki osadzonej przy potencjale -0,9 V względem 

NEK. Obecność fazy ZnSe potwierdzono metodą dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej. 

Zaobserwowano, że względna intensywność pików zależy od temperatury, w której 

prowadzono proces elektrolizy. Im wyższa temperatura, tym względna intensywność 

pików jest wyższa. 

Ze wzrostem stężenia kwasu selenowego(IV) następowało znaczne zwiększenie 

zawartości wolnego selenu w osadzie, sięgające nawet 72% atomowych. Przypisuje się 

to między innymi reakcji ( 22 ). 

Zwrócono uwagę, że w zakresie zmienności stosowanych parametrów 

(potencjał, stężenie kwasu selenowego(IV), temperatura) otrzymane powłoki 

charakteryzowały się znacznie większą zawartością selenu w stosunku do cynku. 
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Próbowano tego uniknąć także poprzez zastosowanie innych technik osadzania. Użyto 

zarówno techniki pulsowej, jak i galwanostatycznej. W obu przypadkach nie otrzymano 

warstw o większej zawartości cynku. Podkreślono tylko, że w obydwu przypadkach 

zmalała względna intensywność pików odpowiadających fazie ZnSe. 

Badania właściwości optycznych otrzymanych materiałów wskazywały przede 

wszystkim na obecność amorficznego selenu w osadzie. Wielkość przerwy 

energetycznej, oszacowanej na podstawie pomiaru współczynnika odbicia, dla świeżo 

otrzymanej powłoki, wynosiła 1.86 eV, co odpowiada selenowi. Aby usunąć nadmiar 

selenu z osadu, próbki trawiono w roztworze siarczku sodu. Po takiej obróbce wielkość 

przerwy energetycznej wynosiła 2.69 eV, co zbliżone jest do wartości literaturowej [1]. 

Podobny mechanizm tworzenia powłoki ZnSe, jaki założył Natarajan [41], 

sugerują w swoich pracach Chandramohan [42], Samantilleke [43-46], Riveros [47], 

Bouroushian [49-51] i Herino [52-54]. Przeprowadzone badania wskazują, że w 

pierwszej kolejności osadza się selen ( 17 ), a dopiero później obserwuje się proces 

redukcji jonów cynku ( 18 ). Należy jednak zwrócić uwagę, że podane przez nich 

zakresy potencjałów, w których dochodzi do redukcji jonów selenu i cynku odbiegają 

od tych podanych przez Natarajana. Różnice wynikają prawdopodobnie z użycia 

różnych podkładek katodowych. 

Chandramohan i współpracownicy [42] stosowali w swojej pracy elektrodę z 

węgla szklistego. Stężenie kwasu selenowego (VI) wynosiło 0,0025 mol/dm3, a 

siarczanu cynku(VI) 0,25 mol/dm3. Wzrost gęstości prądu katodowego wynikający z 

elektroosadzania selenku cynku obserwowano od potencjału -0,55 V względem NEK. 

Jest to bardziej elektrododatni potencjał niż wskazał w swojej pracy Mishra [40]. 

Chandramohan nie odwołuje się do prac Mishry [40] i Natarajana [41], a także nie 

komentuje występujących między nimi różnic. Aby potwierdzić badania 

woltamperometryczne, Chandramohan wykonał osadzanie w warunkach 

potencjostatycznych przy potencjale -0,9 V względem NEK. Jako podkładkę wybrano 

tytan i elektrodę optycznie przezroczystą z tlenku indu i cyny (ITO). Badaniami 

rentgenograficznymi potwierdzono obecność fazy ZnSe w otrzymanych powłokach. Na 

podstawie pomiaru widma absorpcji oszacowano wielkość przerwy energetycznej 
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otrzymanego półprzewodnika. Jej wartość wynosiła 2.81 eV, co jest wielkością zbliżoną 

do literaturowej [1]. 

Samantilleke i współpracownicy [43-46] stosowali w swoich badaniach 

elektrodę optycznie przezroczystą z tlenku indu i cyny (ITO). Skład elektrolitu był 

następujący: 0,1 mol/dm3 ZnSO4 i 0,00001 mol/dm3 SeO2. Na podstawie otrzymanych 

wyników autorzy sugerują, że proces syntezy ZnSe rozpoczyna się od potencjału -0,6 V 

względem elektrody Ag/AgCl w temperaturze 25ºC i od 0 V względem elektrody 

Ag/AgCl w 65ºC. Na podstawie powyższych badań wyznaczyli warunki 

potencjostatycznego otrzymywania selenku cynku. Proces elektrolizy odbywał się przy 

potencjale -0,5 V względem elektrody Ag/AgCl w temperaturze 65°C. Wykonane 

badania rentgenograficzne potwierdziły obecność fazy ZnSe w otrzymanym materiale. 

Riveros i współpracownicy [47] stosowali w badaniach woltamperometrycznych 

elektrodę złotą i tytanową. W przypadku elektrody złotej proces otrzymywania ZnSe 

rozpoczyna się od potencjału -0,52 V względem NEK (skład elektrolitu: ZnSO4 0,01 

mol/dm3, SeO2 0,01 mol/dm3, pH=2,5), a w przypadku tytanowej -0,40 V względem 

NEK (skład elektrolitu: ZnSO4 0,1 mol/dm3, SeO2 0,01 mol/dm3, pH=2,5). Różnicę w 

otrzymanych wartościach tłumaczą wpływem rodzaju materiału pełniącego rolę 

elektrody pracującej. Na tej podstawie podjęto próbę otrzymania selenku cynku metodą 

potencjostatyczną w zakresie potencjałów: -0,85 ÷ -1,05 względem NEK na podkładce 

tytanowej. Potwierdzono obecność fazy ZnSe w powłokach otrzymanych przy 

potencjale -0,85 i -0,95 V względem NEK. Stosunek cynku do selenu w osadzie 

otrzymanym przy potencjale -0,95 V względem NEK wynosił 20/80. Dopiero obróbka 

cieplna w 300°C przez 30 minut w atmosferze argonu zmieniła tę wartość – 48/52. 

Dodatkowo wykonano pomiar widma odbicia i oszacowano wartość przerwy 

energetycznej – 2,64 eV, co jest wartością zbliżoną do literaturowej [1]. 

Podobnie jak poprzednicy elektrodę tytanową stosowali także Soundeswaran i 

współpracownicy [48] oraz Bouroushian i współpracownicy [49-51]. Soundeswaran 

sugeruje na podstawie przeprowadzonych badań woltamperometrycznych, że proces 

syntezy ZnSe rozpoczyna się od potencjału -0,35 V względem NEK, a Bouroushian już 

od potencjału -0,7 V względem Hg/HgSO4. Otrzymane różnice mogą być efektem 

stosowania elektrolitów o różnym stężeniu składników. Soundeswaran stosował 
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elektrolit o składzie: ZnSO4 1 mol/dm3, SeO2 0,01 mol/dm3 i pH=2, a Bouroushian o 

składzie: ZnSO4 0,2 mol/dm3, SeO2 0,0005 mol/dm3 i pH=2,5. 

Soundeswaran [48] osadzał powłoki w warunkach potencjostatycznych w 

zakresie potencjałów od -0,25 do -1,4 V względem NEK. Najlepsze warstwy, o 

jednorodnej strukturze i dobrze przylegające do podłoża otrzymano w zakresie 

potencjałów od -0,325 do -0,39 V względem NEK. W przypadku bardziej 

elektrododatnich potencjałów w osadzie obecny był tylko selen, a dla potencjałów 

bardziej elektroujemnych obok fazy ZnSe pojawiał się także wolny selen. Obecność 

poszczególnych faz potwierdzono za pomocą dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej. 

Bouroushian [49-51] proces otrzymywania powłok prowadził w zakresie 

temperatur od 25 do 90°C. Potencjał osadzania zmieniano w zakresie od -1,1 do -1,3 V 

względem Hg/Hg2SO4. Wraz ze wzrostem temperatury na dyfraktogramach pojawiały 

się bardziej intensywne piki odpowiadające fazie ZnSe. Obok nich zidentyfikowano 

także piki odpowiadające selenowi. Najwyższa zawartość cynku w powłoce sięgała 

37% atomowych. Wielkość przerwy energetycznej otrzymanych warstw wynosiła 1,94 

eV, co jest wartością odpowiadającą selenowi. Dopiero ich wyżarzanie powodowało 

zmianę stosunku zawartości cynku do selenu zbliżoną do stechiometrii związku ZnSe, a 

wielkość przerwy energetycznej zmieniła się na 2,7 eV. 

Bouroushian i współpracownicy [49-51] prowadzili także badania 

woltamperometryczne stosując nikiel jako elektrodę pracującą. Użycie podkładki 

niklowej wskazało na dużą zależność badanych procesów elektrodowych od rodzaju 

podłoża. W przypadku niklu wiąże się to z niższym nadpotencjałem redukcji jonów 

wodorowych oraz większą elektroaktywnością podłoża. Obszar współosadzania selenu i 

cynku zaczyna się dopiero od -1,0 V względem Hg/HgSO4. 

W pracach [50-51] Bouroushian porównał powłoki ZnSe otrzymywane na 

różnych podkładkach. Stosowano roztwory kwaśne zawierające od 0,00005 do 0,0005 

mol/dm3 SeO2, i 0,1 mol/dm3 ZnSO4. Osadzanie prowadzono w zakresie potencjałów 

od -1,1 do -1,3 V względem elektrody Hg/Hg2SO4. Temperatura elektrolitu wynosiła 

ok. 85°C. Autorzy podkreślają, że otrzymane warstwy niezbyt dobrze przylegały do 

podkładki niklowej i tytanowej, a w osadzie dominował przede wszystkim wolny selen. 

Optymalne stężenie selenu w roztworze wynosiło 0,00005 mol/dm3. Przy wyższych 
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stężeniach SeO2 w elektrolicie w osadzie zaczyna zwiększać się zawartość selenu. Przy 

niższych stężeniach osad ma charakter amorficzny, a proces osadzania jest wolniejszy, 

gdyż jest zdeterminowany przez stężenie selenu w kąpieli. Ciekawy efekt dały 

eksperymenty z wykorzystaniem jako podkładki utlenionego tytanu. Wytworzenie 

warstwy tlenkowej na powierzchni metalu znacznie zwiększyło jego powierzchnię. 

Spowodowało to przede wszystkim znaczny wzrost zawartości cynku w osadzie. 

Wydaje się, że fakt ten można wyjaśnić w następujący sposób. Z powodu bardzo 

niskiego stężenia jonów selenu w elektrolicie, jego katodowe wydzielanie będzie 

kontrolowane dyfuzyjnie. W przypadku porowatej powierzchni grubość warstwy 

dyfuzyjnej na dnie porów jest większa niż na powierzchni próbki. Stąd szybkość 

narastania warstewki selenu jest różna. Szybszy proces narastania  warstewki selenu na 

powierzchni sprzyja równomiernemu wbudowywaniu cynku w osad z wytworzeniem 

ZnSe. 

W przypadku użycia jako podkładki wcześniej osadzoną elektrochemicznie 

powłokę CdSe, zaobserwowano przede wszystkim bardzo dobre przyleganie osadzonej 

warstwy ZnSe do podłoża. Może to wynikać przede wszystkim z małej różnicy stałych 

sieciowych pomiędzy tymi związkami – 6,32%, a także oddziaływań chemicznych 

pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami w powłoce. 

W pracy [52-54] Herino i współpracownicy podjęli próbę osadzania ZnSe z 

roztworów wodnych na porowatym krzemie. Zakres potencjałów w których 

prowadzono osadzanie potencjostatyczne wybrano na podstawie badań 

woltamperometrycznych. Stosując porowaty krzem jako elektrodę pracującą, na 

woltamperogramie zaobserwowano wzrost gęstości prądu katodowego od potencjału     

-0,6 V względem NEK, który przypisano tworzeniu się ZnSe. Elektrolizę prowadzono 

w zakresie potencjałów od -0,8 do -1,2 V względem NEK. Potwierdzono obecność w 

otrzymanych warstwach zarówno cynku, jak i selenu3. Zwrócono jednak uwagę na 

niejednorodny skład chemiczny na profilu otrzymanej powłoki i jej zróżnicowanie 

morfologiczne. Procesy redukcji biegły znacznie szybciej w wyższych partiach porów, 

a znacznie wolniej na ich dnie. Stąd różnica w budowie osadu na profilu powłoki. Osad 

był bardziej zwarty w wyższych partiach porów i tam też analiza pierwiastkowa 
 

3 Przeprowadzono analizę pierwiastkową metodą spektroskopii elektronów Augera. 



wykazała większą zawartość cynku. Jak autorzy podkreślają jest to wynikiem kontroli 

dyfuzyjnej tego procesu. 

Badania nad możliwością elektroosadzania selenku cynku metodą 

elektrochemiczną prowadzono także w roztworach alkalicznych [55, 56]. W skład 

elektrolitu wchodziły Na2SeSO3, ZnSO4 oraz substancja kompleksująca - kwas 

etylenodiaminotetraoctowy (EDTA). 

Według Riverosa [55] proces elektroosadzania ZnSe przebiega według reakcji    

( 23 ): 

( 23 )    −−−−− ++=++ 4
)aq(

2
)aq(3)s(

2
)aq(

2
)aq(3 YSOZnSee2ZnYSeSO

gdzie: 

( 24 )   [EDTA] = [Y4-] + [HY3-] 

Z kolei Kosanovic i współpracownicy [56] zaproponowali aż trzy konkurencyjne 

mechanizmy tworzenia się warstw ZnSe. Pierwszy polega na redukcji 

selenosiarczanu(IV) zgodnie z reakcją ( 25 ) i utworzeniem jonów Se2-. Następnie 

utworzenie jonów Zn2+ (( 26 ), gdzie A = EDTA) i ich synteza z jonami Se2- ( 27 ). 

( 25 )    (SeSO3)2- + 2e- = Se2- +  −2
3SO

( 26 )   [Zn(A)n]x = nAy + Zn2+

( 27 )   Zn2+ + Se2- = ZnSe(s) 

Wydaje się że na podstawie zaproponowanego przez Kosanovic mechanizmu 

można wyciągnąć następujące wnioski. Jony Se2- będące produktem rekcji ( 25 ) mogą 

bezpośrednio reagować z jonami Zn2+ ( 27 ) z utworzeniem ZnSe. Jest to klasyczna 

reakcja heterogeniczna. Istnieje jednak możliwość odmiennego przebiegu tego procesu. 

Jony Se2- ( 25 ) mogą oddyfundować w głąb elektrolitu. Wówczas tworzenie ZnSe 

będzie przebiegało homogenicznie w roztworze. Należy także podkreślić, że w 

proponowanym mechanizmie nie występuje reakcja w fazie stałej pomiędzy cynkiem a 

selenem, tak jak to miało miejsce w elektrolitach kwaśnych. 

Kolejny mechanizm zakłada w pierwszym etapie rozpad kompleksu [Zn(A)n]x i 

tworzenie się wolnych jonów Zn2+ ( 28 ), a następnie ich redukcję ( 29 ). Dopiero 

później następuje adsorpcja na powierzchni cynku jonów selenosiarczanowych(IV) i 

synteza zgodnie z reakcją ( 30 ). 

( 28 )   [Zn(A)n]x = nAy + Zn2+ 
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( 29 )   Zn2+ + 2e- = Zn(s) 

( 30 )   Zn(s) + [(SeSO3)2-]ads = ZnSe(s) +  −2
3SO

Wydaje się, że w zaproponowanym drugim mechanizmie [56] synteza ZnSe 

może przebiegać wyłącznie heterogenicznie ( 30 ). Mechanizm ten zakłada, że na 

katodzie wydziela się cynk, a nie jak w roztworach kwaśnych – selen. Warunkiem 

koniecznym syntezy ZnSe w roztworach kwaśnych było katodowe wydzielanie warstwy 

selenu. Natomiast w roztworach alkalicznych z dodatkiem związków o własnościach 

kompleksujących (np. EDTA) w pierwszej kolejności dochodzi do katodowego 

wydzielania warstewki cynku ( 29 ). 

Trzecia możliwość polega na jednoczesnej redukcji kompleksów cynkowo-

selenowosiarczynowego: 

( 31 )   [Zn(A)n]x = nAy + Zn2+ 

( 32 )   Zn2+ + x(SeSO3)2- = (aq) 2x-2
x3 )Zn(SeSO

( 33 )   (aq) + 2e2x-2
xZn(SeSO) - = ZnSe(s) + (x-1) (SeSO3)2- +  −2

3SO

Można przypuszczać, że synteza ZnSe według trzeciego mechanizmu jest 

reakcją heterogeniczną. 

Kosanovic zwraca uwagę, że selenek cynku może tworzyć się według 

powyższych trzech mechanizmów, które jednocześnie ze sobą konkurują. W przypadku 

gdy synteza ZnSe przebiega homogenicznie, osad pojawia się w elektrolicie. Jeśli 

synteza przebiega heterogenicznie to powstający osad ZnSe częściowo pozostaje na 

katodzie, jak i swobodnie opada na dno naczynka. Dlatego w tym wypadku istotna jest 

dobrze rozwinięta powierzchnia elektrody, do której tworzący się w ten sposób osad 

lepiej przylega. W przypadku mechanizmu heterogenicznego proces jest limitowany 

dyfuzją kompleksów cynku do powierzchni elektrody4. Tworząca się powłoka przylega 

do podłoża i nie ma charakteru amorficznego, co jest bardzo korzystne, patrząc z punktu 

widzenia jakości. Biorąc pod uwagę, że jednocześnie biegną procesy syntezy selenku 

cynku w głębi roztworu, autorzy sugerują, że należy tak dobrać parametry, aby im 

zapobiec przy jednoczesnym nie zahamowaniu reakcji biegnących na elektrodzie. 
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4 W przypadku elektrolitów kwaśnych stężenia jonów selenowych były rzędy wielkości niższe 

od stężeń jonów cynku. W roztworach alkalicznych stężenia jonów cynku i selenu są dość podobne. 



W związku z powyższymi założeniami Kosanovic i współpracownicy [56] 

przebadali możliwość elektrochemicznego otrzymywania powłok ZnSe z roztworów 

alkalicznych. Roztwory zawierały: od 0,001 do 0,1 mol/dm3 , od 0,01 do 0,2 

mol/dm

-2
3SeSO

3 ZnSO4, substancje kompleksujące (0,01 – 0,2 mol/dm3 NTA lub 0,04 – 0,2 

EDTA). Stosowano elektrolity o pH od 7 do 12, w zakresie temperatur od 25 – 85°C. 

Autorzy nie opisują szczegółowo poszczególnych rezultatów, ograniczają się tylko do 

ogólnie zaobserwowanych prawidłowości. 

W przypadku roztworów o wysokich, porównywalnych stężeniach kompleksów 

selenosiarczynowych i cynkowych oraz stosowania potencjałów bardziej 

elektroujemnych od -1,8 V względem elektrody Hg/HgSO4, otrzymuje się 

stechiometryczne, amorficzne osady ZnSe. Podwyższenie temperatury do 85°C ułatwia 

tworzenie się warstwy selenku cynku. W roztworach, w których stosunek stężeń jonów 

selenosiarczynowych do cynkowych jest większy od jedności otrzymuje się osady 

wzbogacone w selen. 

Autorzy [55, 56] podkreślają, że otrzymywanie powłok półprzewodnikowych z 

roztworów alkalicznych jest bardzo trudne. Przede wszystkim ze względu na problemy 

w otrzymaniu dobrze wykrystalizowanego osadu. Także kinetyka tego procesu jest 

bardzo wolna. Dodatkowo towarzyszą temu procesowi konkurencyjne reakcje w głębi 

roztworu, co powoduje tworzenie się ZnSe nie związanego z podłożem. Zaletą tego 

procesu jest mniejszy problem z uzyskaniem powłoki o zawartości selenu i cynku 

bliskiej stechiometrii związku. 

Riveros i współpracownicy [55] także otrzymywali powłoki metodą 

potencjostatyczną z roztworów alkalicznych. Proces osadzania prowadzono w zakresie 

potencjałów od -0,8 do -1,4 V względem elektrody Ag/AgCl. Gdy stosowano elektrody 

tytanowe, warstwy nie przylegały do podłoża, stąd użyto elektrod przezroczystych 

pokrytych SnO2. Elektrolit zawierał 0,038 mol/dm3 jonów cynku i 0,038 mol/dm3 

jonów selenu. Do kąpieli dodano związek kompleksujący – kwas 

etylenodiaminotetraoctowy (EDTA), pH elektrolitu wynosiło 9,2. Analiza fazowa nie 

wykryła obecności fazy ZnSe5, ale analiza metodą dyspersji energii promieniowania 
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5 Prawdopodobnie przyczyną nie wykrycia fazy ZnSe była amorficzność tego osadu. 
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rentgenowskiego wykazała obecność zarówno selenu jak i cynku. Stosunek obu 

pierwiastków był bliski stechiometrii związku ZnSe. Wielkość przerwy energetycznej 

tak otrzymanej powłoki wynosiła 2,64 eV, co także jest bardzo bliskie wartości 

literaturowej dla ZnSe [1]. 

Roztworów organicznych w procesie elektroosadzania ZnSe użyto w pracach 

[57 i 58]. Gal i Hodes [57] w swojej pracy skupili się przede wszystkim na możliwości 

otrzymania tego typu materiału, nie podejmując próby analizy mechanizmu biegnących 

reakcji elektrodowych. Zwrócili uwagę na zalety stosowania tego typu elektrolitów. 

Przede wszystkim na możliwość stosowania wyższych temperatur, przez co można 

uzyskać osad o budowie krystalicznej. Elektrolit podstawowy stanowił roztwór 

sulfotlenku dimetylowego z chloranem(VII) litu o stężeniu 0,1 mol/dm3. Dodatkowo 

elektrolit zawierał 0,01 mol/dm3 jonów selenu i 0,001 ÷ 0,1 mol/dm3 chloranu(VII) 

cynku. Roztwór był ogrzewany do temperatury 150°C. Elektroosadzanie prowadzono 

zarówno w warunkach potencjostatycznych, jak i galwanostatycznych. Podłoże 

stanowiła elektroda optycznie przezroczysta z tlenku cyny(IV). Niestety w publikacji 

zaprezentowano jedynie wartość przerwy energetycznej otrzymanych warstw. Wynosiła 

ona 2,71 eV i była zbliżona do wartości literaturowej odpowiadającej ZnSe [1]. 

Henriquez i współpracownicy [58], podobnie jak Gal i Hodes [57], zastosowali 

jako elektrolit roztwór organiczny sulfotlenku dimetylowego z chloranem(VII) litu. W 

takim roztworze rozpuszczono wystarczającą ilość selenu, aby otrzymać roztwór 

nasycony, zaś cynk dodano w postaci ZnCl2, tak aby uzyskać stężenie 0,1 mol/dm3. 

Temperatura elektrolitu wynosiła 150°C. Jako podłoża użyto elektrody przezroczystej 

pokrytej SnO2, oraz monokryształy InP o orientacji (111) i (100). 

Na podstawie badań woltamperometrycznych wyznaczono obszar syntezy ZnSe. 

W przypadku InP(111) oraz elektrody przezroczystej pokrytej SnO2 wzrost gęstości 

prądu katodowego zaobserwowano już przy potencjale -0,8 V względem elektrody 

Hg/Hg2SO4. Zaś dla InP(100) wzrost ten następuje po przekroczeniu potencjału -0,9 V. 

Założono, że proces syntezy selenku cynku będzie przebiegał według reakcji ( 18 ). 

Warstwy ZnSe otrzymywano w warunkach potencjostatycznych w zakresie 

potencjałów od -1,0 do -1,4 V względem elektrody Hg/Hg2SO4. Elektrolizę przerywano 

po przepłynięciu ładunku 1 C/cm2. Wszystkie powłoki charakteryzowały się stosunkiem 
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selenu do cynku bliskim stechiometrycznemu związkowi ZnSe. Dodatkowo 

właściwości strukturalne powierzchni otrzymanych warstw na podkładkach InP(111) 

badano za pomocą dyfrakcji odbiciowej wysokoenergetycznych elektronów. Dzięki 

czemu potwierdzono, że otrzymano warstwy epitaksjalne, o sieci kubicznej 

(a = 5667 nm) odpowiadającej ZnSe o strukturze sfalerytu [1]. Materiały otrzymane w 

zakresie potencjałów od -1,1 do -1,4 V względem elektrody Hg/Hg2SO4 na elektrodzie 

przezroczystej charakteryzowały się wielkością przerwy energetycznej od 2,6 do 2,7 

eV, co także jest bliskie wartościom literaturowym [1]. 

W pracach [37, 59] podjęto próbę elektroosadzania ZnSe z soli stopionych. 

Należy tutaj dodać, że praca Yamamoto i Yamaguchi [37] była jedną z pierwszych 

publikacji, w której opisano możliwość otrzymywania selenku cynku metodą 

elektrochemiczną. Yamamoto i Yamaguchi przedstawili w niej możliwość otrzymania 

selenku cynku z soli stopionych. Zastosowano podkładki z germanu lub z krzemu. 

Źródłem selenu i cynku w elektrolicie były chlorek selenu i cynku lub selenian(IV) sodu 

i tlenek cynku. Rozpuszczalnik stanowiły chlorek potasu i litu. Proces elektrolizy 

prowadzono w zakresie temperatur od 430 do 550ºC. Powłoki otrzymywano metodą 

galwanostatyczną. W zakresie gęstości prądu od 0,5 do 3 mA/cm2 otrzymano najlepsze 

osady. Nie przedstawiono składu otrzymanych powłok. Obecność selenku cynku 

potwierdzono jedynie metodą dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej, która wykazała 

istnienie fazy o orientacji [111]. 

Podobnie jak Yamamoto i Yamaguchi [37], także Sanchez i współpracownicy 

[59] jako elektrolit zastosowali sole stopione. Elektrolit podstawowy stanowiła 

mieszanina eutektyczna CaCl2 i NaCl. Źródło selenu i cynku stanowiły odpowiednio 

rozpuszczone w nim SeO2 i ZnCl2. Elektrodę pracującą stanowiła elektroda optycznie 

przezroczysta z tlenku cyny(IV), a elektrodę odniesienia - srebro zanurzone w 

roztworze soli stopionych i 0,5 mol/kg AgCl2. Temperatura elektrolitu podczas 

eksperymentu wynosiła 550°C.  

Przeprowadzono badania woltamperometryczne mające na celu analizę 

mechanizmu procesów elektrodowych podczas elektrolitycznej syntezy ZnSe. W 

roztworze zwierającym zarówno selen jak i cynk, zaobserwowano pik przy potencjale -

0,5 V względem stosowanej elektrody odniesienia i przypisuje się go ZnSe. Badania 
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woltamperometryczne potwierdzono osadzając potencjostatycznie selenek cynku. 

Wskazano, że otrzymanie ZnSe jest możliwe w zakresie potencjałów od -0,5 ÷ -1,0 V 

względem elektrody odniesienia. Użyto roztworów o stężeniach selenu 0,05 – 0,1 

mol/kg i cynku 0,06 – 0,09 mol/kg. Zauważono, że w zakresie bardziej elektrododatnich 

potencjałów w osadzie obecny był tylko selen, a w obszarze potencjałów bardziej 

elektroujemnych podłoże z SnO2 uległo zniszczeniu. Obecność fazy ZnSe potwierdzono 

za pomocą dyfrakcyjnej analizy rentgenowskiej, a zawartość cynku i selenu 

wyznaczono spektroskopią rentgenowską z dyspersją energii. Dla powłoki otrzymanej 

przy potencjale -1,0 V względem elektrody odniesienia skład był najbardziej zbliżony 

do stechiometrii związku ZnSe. Wyznaczono także wartość przerwy energetycznej 

otrzymanych powłok poprzez pomiar widm absorpcji i odbicia. Dla materiałów 

otrzymanych w zakresie potencjałów od -0,5 ÷ -1,0 V wielkość przerwy energetycznej 

zmieniała się od 2,25 ÷ 2,55 eV, co w przypadku warstwy otrzymanej przy najniższym 

potencjale jest wartością najbardziej zbliżoną do literaturowej [1]. 

3.5. Podsumowanie przeglądu literaturowego 

Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej elektrochemicznych metod 

otrzymywania powłok półprzewodnikowych można zauważyć, że najczęściej 

stosowana jest metoda katodowej redukcji z zastosowaniem elektrolizy. Jej przewaga 

wynika przede wszystkim z lepszej możliwości sterowania procesem. Efektem dobrania 

optymalnych parametrów tego procesu są powłoki o pożądanym składzie i grubości, co 

jest bardzo trudne do uzyskania w przypadku powłok otrzymywanych na anodzie [24, 

26, 28, 29]. 

Podstawy teoretyczne na temat możliwości otrzymywania związków 

półprzewodnikowych metodą katodowej redukcji pierwszy opublikował Kröger [34]. 

Do dzisiaj niemal wszyscy autorzy prac dotyczących otrzymywania tą metodą selenku 

cynku odwołują się do jego teorii. Zgodnie z nią możliwe jest otrzymywanie związków 

półprzewodnikowych typu II-VI w zakresie potencjałów bardziej elektrododatnich niż 

potencjał równowagowy jednego ze składników związku. Na tej podstawie parametry 

procesu są tak dobierane, aby elektrolit zawierał takie ilości składnika bardziej 

szlachetnego, by jego redukcja kontrolowana była dyfuzyjnie. W przypadku składnika 
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bardziej elektroujemnego zaleca się aby jego stężenie było znacznie większe, celem 

uniknięcia kontroli dyfuzyjnej. 

Takie założenia stosowano we wszystkich wyżej cytowanych pracach, w 

których stosowano roztwory kwaśne. Stężenie jonów cynku znacznie przekraczało 

stężenie jonów selenu w kąpieli w pracach [38-54]. Taki skład elektrolitu jest 

wymuszony przez mechanizm procesu katodowego otrzymywania ZnSe. Jak do tej pory 

bardzo trudno jest uzyskać z roztworów kwaśnych osady o składzie odpowiadającemu 

idealnie stechiometrii związku. Przyczyną tego może być skomplikowany mechanizm 

tworzenia się takich warstw [41]. Wydawałoby się, że stosowanie potencjałów niższych 

niż potencjał równowagowy cynku, mogłoby sprzyjać zwiększeniu zawartości tego 

pierwiastka w powłoce. Jednak w tym przypadku otrzymuje się wtedy luźny osad, nie 

przylegający do podłoża z bardzo wysoką zawartością cynku, znacznie przekraczającą 

50 % atomowych [41]. 

W przypadku elektrolitów alkalicznych stężenie jonów cynku było większe od 

stężenia jonów selenu [50, 51, 56]. Chociaż zaczęto stosować także roztwory o takich 

samych stężeniach tych dwóch pierwiastków [55, 56]. Zwiększenie stężenia jonów 

selenu miało na celu przede wszystkim zwiększenie szybkości procesu osadzania, który 

w roztworach alkalicznych przebiega znacznie wolniej niż w kwaśnych. Poza tym 

zaobserwowano, że przy niskich stężeniach jonów selenu w elektrolicie zaczyna 

przeważać zawartość cynku w osadzie [56]. Wadą otrzymywania selenku cynku z 

roztworów alkalicznych, poza jego wolnym przebiegiem, jest to, że w większości 

otrzymuje się osad amorficzny i słabo przylegający do podłoża. Bardzo często też 

obserwuje się jednoczesne występowanie wolnego selenu i cynku w osadzie, zamiast 

pożądanego związku. 

Stosunek stężenia jonów cynku do jonów selenu w kąpieli także był wysoki, gdy 

jako elektrolit stosowano roztwory organiczne [57, 58] i sole stopione [37, 59]. Użycie 

powyższych roztworów jako elektrolitu miało na celu uzyskanie możliwości stosowania 

wyższych temperatur podczas elektrolizy, oraz uniknięcia problemów z wydzielaniem 

wodoru podczas procesu. Podwyższenie temperatury elektrolitu wpływa także na 

morfologię osadów, mają strukturę krystaliczną. 
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Wyższe temperatury stosowano także podczas elektrolitycznego otrzymywania 

selenku cynku z roztworów wodnych, zarówno kwaśnych jak i alkalicznych [38, 39, 41-

47, 49-56]. Podwyższenie temperatury sprzyja tworzeniu się krystalicznego osadu. Na 

dyfraktogramach rentgenowskich względne intensywności pików wzrastają z 

podwyższeniem temperatury. 

Kolejnym ważnym parametrem mającym wpływ na proces otrzymywania 

powłok ZnSe jest rodzaj użytej podkładki. O ile do badań mechanizmu reakcji 

współosadzania tych dwóch pierwiastków stosowano elektrody złote [55] lub z węgla 

szklistego (glassy carbon) [40, 42], to w przypadku osadzania takich powłok używano 

elektrod metalicznych ze stali nierdzewnej [41], tytanu [38, 39, 42, 47-51, 55, 56] oraz 

niklu [49, 50, 56]. Także one były stosowane do pomiarów woltamperometrycznych, 

bardzo pomocnych w celu określenia parametrów elektrolizy i próby analizy 

mechanizmu tworzenia powłok ZnSe na tego typu katodach. Stosując je, zwracano 

szczególną uwagę na jakość otrzymywanych powłok oraz stopień przylegania do 

podłoża. Generalnie zaletą podkładek metalicznych jest ich wysokie przewodnictwo, 

odporność korozyjna oraz łatwość przygotowania powierzchni. 

W celu poprawienia przylegania takich powłok do podłoża w pracy [50, 56] 

stosowano tytan poddany wcześniej anodowaniu. Na powierzchni tworzyła się wtedy 

rozbudowana powierzchniowo warstwa tlenku tytanu, która sprzyjała przyleganiu 

tworzącej się powłoki ZnSe. 

Powszechnie także były stosowane elektrody przezroczyste pokryte warstwą 

SnO2 lub mieszaniną SnO2 i In2O3 [42-48, 55-58]. Stosowano je przede wszystkim w 

celu wyznaczenia wielkości przerwy energetycznej otrzymywanych warstw na 

podstawie pomiaru widma absorpcji. Zwrócono jednak uwagę na możliwość redukcji 

tlenku cyny (IV) podczas elektrolizy, co może skutkować pojawieniem się metalicznej 

cyny w osadzie [47, 59]. 

Ze względów aplikacyjnych podejmowano wiele prób otrzymywania selenku 

cynku na podłożu z innych półprzewodników. Stosowano m.in. krzem [52-54], german 

[37], fosforek indu(III) [58] czy selenek kadmu [50, 51]. W literaturze można spotkać 

także próby otrzymywania metodą elektrochemiczną złożonych struktur 

wielowarstwowych, gdzie jedną z nich jest właśnie selenek cynku [60-64]. Takie 
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badania budzą olbrzymie zainteresowanie ze strony przemysłu optoelektronicznego. 

Stąd tak wielką uwagę poświęca się możliwości otrzymania selenku cynku metodą 

elektrochemiczną na różnych podkładkach, gdyż przede wszystkim jest ona bardzo 

tania i mało skomplikowana. 

W większości przedstawionych przykładów proces elektroosadzania selenku 

cynku prowadzono metodą potencjostatyczną [41-59]. Na podstawie omawianych 

przykładów można zauważyć, że o zakresie stosowanych potencjałów, w których 

możliwa jest synteza ZnSe, decyduje zarówno skład elektrolitu (stężenie składników, 

pH), jego temperatura, a także rodzaj stosowanej podkładki. Wspólną cechą wiążącą 

wyżej wymienione prace jest próba otrzymania selenku cynku w zakresie potencjałów 

poniżej potencjału równowagowego cynku, wykorzystując zjawisko podpotencjałowego 

osadzania. 
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4. Cel pracy 
Celem pracy jest określenie warunków elektrochemicznego otrzymywania 

związku półprzewodnikowego ZnSe na podkładce miedziowej. Prace doświadczalne 

obejmują: 

─ analizę mechanizmu i kinetyki reakcji redukcji selenu na podkładce 

miedziowej 

─ analizę mechanizmu i kinetyki reakcji redukcji cynku na podkładce 

miedziowej 

─ analizę mechanizmu reakcji tworzenia ZnSe na drodze katodowej 

redukcji na podkładce miedziowej 

─ wyznaczenie wpływu parametrów elektrolizy: 

o stężenia selenu w elektrolicie 

o stężenia cynku w elektrolicie 

o potencjału osadzania 

o temperatury elektrolitu 

na skład i morfologię tworzących się powłok. 



5. Metodyka pomiarów 

5.1. Elektrolit 

Roztwory sporządzano stosując ZnSO4*7H2O (cz.d.a. POCh), SeO2 (99,999% 

Aldrich), H2SO4 (95% cz.d.a. POCh). Kwas siarkowy(VI) stosowano w celu 

zakwaszenia roztworu do pH = 2. Do sporządzenia elektrolitu stosowano wodę 

destylowaną. Przed każdym pomiarem woltamperometrycznym i hydrodynamicznym 

elektrolit był przepłukiwany argonem (99,999% BOC) w celu jego odtlenienia. 

5.2. Naczyńka elektrochemiczne 

Badania woltamperometryczne, hydrodynamiczne oraz potencjostatyczne 

osadzanie ZnSe wykonano stosując klasyczne trójelektrodowe naczyńko 

elektrochemiczne (Rys. 4).  

Rys. 4 Schemat naczyńka elektrochemicznego wykorzystywanego do a) osadzania 
potencjostatycznego ZnSe, b) do pomiarów woltamperometrycznych i 
hydrodynamicznych 

W skład naczyńka wchodziła elektroda odniesienia - nasycona elektroda 

kalomelowa, a przeciwelektrodę stanowiła blaszka platynowa o powierzchni 12 cm2. 

Dodatkowo w elektrolicie umieszczono rurkę szklaną zakończoną spiekiem 

ceramicznym przez którą przepuszczano argon. Stężenie tlenu w roztworze 

kontrolowano za pomocą elektrody tlenowej (CTN 9804 R ELSENT). Naczyńko było 
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umieszczone w płaszczu wodnym, a temperatura elektrolitu była utrzymywana przez 

termostat (UTU-5 Remontar) z dokładnością ±1°C. 

Naczyńko elektrochemiczne stosowane do badań elektrograwimetrycznych 

przedstawiono na Rys. 5. W skład naczyńka wchodziły również trzy elektrody. 

Elektrodę odniesienia stanowiła nasycona elektroda kalomelowa, przeciwelektrodę – 

blaszka platynowa o powierzchni 2,86 cm2. Elektrodę pracującą stanowiła miedź 

napylona na powierzchnię rezonatora kwarcowego. 

Rys. 5 Schemat naczyńka elektrochemicznego wykorzystywanego do badań 
elektrograwimetrycznych 

5.3. Elektroda pracująca 

Jako elektrodę pracującą stosowano miedź. W przypadku badań 

woltamperometrycznych i hydrodynamicznych użyto dysków miedzianych 

zaizolowanych duracrylem. Elektrody były szlifowane mechanicznie papierem 

ściernym o gradacji 320, a następnie polerowane pastami diamentowymi 9 μm i 3 μm. 

Polerowanie wykańczające przeprowadzano z użyciem zawiesiny SiO2 0,04 μm. Przed 

pomiarem elektrody były przepłukiwane wodą destylowaną i acetonem. Powierzchnia 

elektrod wynosiła 0,196 cm2. 

Osadzanie powłok prowadzono na blaszkach miedzianych, umieszczonych w 

teflonowej obudowie. Każda podkładka była mechanicznie przygotowana podobnie jak 

dyski miedziane, a następnie polerowana chemicznie w mieszaninie HNO3 (cz.d.a. 

POCh), CH3COOH (cz.d.a. POCh) i H3PO4 (cz.d.a. POCh) o proporcjach składników 

1:1:1. Do sporządzenia roztworu użyto stężonych kwasów. Przed pomiarem elektrody 
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były przepłukiwane wodą destylowaną i acetonem. Powierzchnia elektrody wynosiła 

2,8 cm2. 

 W badaniach elektrograwimetrycznych rolę elektrody pracującej pełniła 

warstwa miedzi napylona na powierzchnię płytki kwarcowej (OMIG). Elektrody 

przechowywano w eksykatorze i nie poddawano żadnych dodatkowym operacjom przed 

eksperymentem. Powierzchnia elektrody wynosiła 0,25cm2. 

5.4. Aparatura 

Badania elektrochemiczne prowadzono z wykorzystaniem potencjostatu – 

galwanostatu PAR273A. Potencjostat ten posiada wbudowany integrator 

wykorzystywany do zliczania ładunku przepływającego podczas pomiaru. Wykonano 

na nim badania: 

─ liniowej woltamperometrii 

─ cyklicznej woltamperometrii 

─ potencjostatyczne osadzanie powłok ZnSe 

Badania hydrodynamiczne wykonano za pomocą układu skonstruowanego w 

laboratorium Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii z użyciem wirnika CAT R50D. 

Badania elektrograwimetryczne przeprowadzono z dodatkowo podłączoną do 

potencjostatu mikrowagą kwarcową UELKO Type M106.  

Otrzymane powłoki poddano analizie fazowej z wykorzystaniem dyfraktometru 

rentgenowskiego Bruker AXS D8 Advance Diffractometer przy użyciu filtrowanego 

promieniowania CuKα. 

Skład pierwiastkowy otrzymanych warstw oraz obserwację powierzchni badano 

w Laboratorium Mikroskopii Skaningowej z Emisją Polową i Mikroanalizy w 

Instytucie Nauk Geologicznych UJ (HITACHI S-4700 i NORAN Vantage) oraz w 

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii 

Materiałowej PAN w Krakowie (SEM – PHILIPS XL30). 
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6. Wyniki 

6.1. Analiza teoretyczna możliwości otrzymywania ZnSe 

metodą elektrochemiczną 

W poniższej pracy podjęto próbę określenia warunków otrzymania selenku 

cynku z roztworów wodnych na podkładce miedziowej. Należy tutaj zaznaczyć, że do 

tej pory nie prowadzono żadnych badań otrzymania tego typu półprzewodników na 

miedzi. Miedź wykorzystywana jest powszechnie w przemyśle elektronicznym ze 

względu na swoje wysokie przewodnictwo elektryczne. Otrzymanie tego typu związku 

w połączeniu z tak dobrym przewodnikiem wydaje się bardzo interesujące, szczególnie 

dla przemysłu optoelektronicznego. 

Zastosowanie elektrolitu wodnego wynika przede wszystkim z łatwości 

wykonania roztworów oraz ich ceny. Roztwory organiczne lub sole stopione wymagają 

wyższych nakładów finansowych, związanych z wysoką ceną stosowanych składników. 

Należy tutaj dodać, że w przypadku roztworów organicznych istotnym elementem jest 

ich toksyczność, zaś sole stopione wymagają użycia dodatkowej aparatury w celu 

utrzymania znacznie wyższych temperatur w porównaniu do roztworów wodnych. 

Przed podjęciem badań dotyczących osadzania ZnSe ważne jest także poznanie 

właściwości elektrochemicznych poszczególnych pierwiastków oraz teoretyczna analiza 

tego procesu, w celu określenia możliwości otrzymania tego związku na drodze 

katodowej redukcji z zastosowaniem elektrolizy. 

Selen występuje na trzech stopniach utlenienia: Se+6, Se+4 i Se-2. W przypadku 

otrzymywania powłok na drodze katodowej redukcji z roztworów wodnych 

najpowszechniej stosowaną formą jest Se+4. Selen na +4 stopniu utlenienia występuje w 

roztworach wodnych jako kwas selenowy – H2SeO3. Na podstawie wartości stałych 

dysocjacji kwasu selenowego(IV) obliczono udział procentowy poszczególnych form 

jonowych w funkcji pH roztworu (Rys. 6) [65]. 

Cynk występuje tylko na +2 stopniu utlenienia. Udział procentowy 

poszczególnych form jonowych cynku na podstawie stałych równowag dysocjacji i w 

funkcji pH przedstawiono na Rys. 7 [66]. 



Znajomość udziałów procentowych form równowagowych składników w 

roztworze pozwala przewidywać ich stężenie w zależności od pH środowiska. 

Rys. 6 Udział poszczególnych form jonowych kwasu selenowego(IV) w roztworze 
wodnym, 25°C 

Rys. 7 Udział poszczególnych form jonowych cynku w roztworze wodnym, 25°C 
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Kinetyka procesów redukcji zachodzących na elektrodzie jest znacznie szybsza 

w roztworach kwaśnych w porównaniu z roztworami alkalicznymi [24], stąd badania 

prowadzono przy pH = 2. 

Wygodnym i przejrzystym sposobem przedstawiania równowag zachodzących 

reakcji chemicznych i elektrochemicznych przebiegających w elektrolicie są diagramy 

Pourbaix. Na podstawie diagramu Pourbaix można określić obszary stabilności faz 

stałych oraz obszary dominujących form jonowych w roztworach w układzie 

współrzędnych E = f(pH). Dzięki temu można wyznaczyć możliwy termodynamicznie 

obszar otrzymywania selenku cynku z roztworów wodnych. Zgodnie z wcześniejszymi 

rozważaniami analizę syntezy ZnSe ograniczono tylko do roztworów kwaśnych, 

pH = 2. W tym przypadku w roztworze dominującymi formami są niezdysocjowana 

cząsteczka kwasu selenowego(IV) oraz jon Zn2+. 

Zgodnie z przedstawionymi diagramami (Rys. 8) można przewidzieć, że w 

pierwszej kolejności zajdzie reakcja redukcji selenu według reakcji: 

( 34 )   H2SeO3 + 4e- +4H+ = Se(s) + 3H2O 

    Eo = 0,74 – 0,0591pH + 0,0148log[H2SeO3] 

a następnie osadzona warstewka Se ułatwia redukcję jonów cynku [40, 43]: 

( 35 )   Se + Zn2+ + 2e- = ZnSe 

    Eo = 0,04 – 0,0295log[Zn2+] 

Opisany powyżej diagram Pourbaix pozwala nam zawęzić obszar zmian 

parametrów, w którym będziemy mogli spodziewać się otrzymania selenku cynku. 



 

Rys. 8 Diagram Pourbaix Zn – Se – H2O, Zn = 0,2 mol/dm3 Se = 0,002 mol/dm3; 25°C 
a) rozkład przeważających form selenu w roztworze, b) rozkład przeważających 
form cynku w roztworze; kolorem niebieskim – formy rozpuszczalne, kolorem 
czarnym – faza stała; opis reakcji elektrochemicznych w Tabeli 2 
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Tabela 2 Reakcje elektrochemiczne zaznaczone w diagramie Pourbaix Rys. 8

Lp. Reakcja elektrochemiczna 
1 HSeO4

- + 2e- + 3H+ = H2SeO3 + H2O 
2 SeO4

2- + 2e- + 4H+ = H2SeO3 + H2O 
3 SeO4

2- + Zn2+ + 2e- + 2H+ = ZnSeO3 + H2O 
4 SeO4

2- + ZnO + 2e- + 4H+ = ZnSeO3 + 2H2O
5 SeO4

2- + 2e- + 2H+ = SeO3
2- + H2O 

6 H2SeO3 + 4e- + 4H+ = Se + 3H2O 
7 ZnSeO3 + 4e- + 6H+ = Se + Zn2+ + 3H2O 
8 ZnSeO3 + 4e- + 4H+ = Se + ZnO + 2H2O 
9 SeO3 + 4e- + 6H+ = Se + 3H2O 
10 Se + Zn2+ + 2e- = ZnSe 
11 Se + ZnO + 2e- + 2e- = ZnSe + H2O 
12 ZnSe + 2H+ + 2e- = Zn + H2Se 
13 ZnSe + H+ + 2e- = Zn + HSe-

 

Podobnie teoretyczny obszar tworzenia fazy ZnSe można wyznaczyć na 

podstawie teorii Krögera [34] opisanej dokładnie na wstępie. Przy doborze parametrów 

należy uwzględnić pH elektrolitu. Wartość pH decyduje o formach jonowych 

poszczególnych pierwiastków rozpuszczonych w roztworze oraz reakcjach 

elektrodowych biegnących podczas procesu. W przypadku roztworów kwaśnych 

założono, że w układzie biegną reakcje: 

( 36 )   H2SeO3 + 4e- +4H+ = Se(s) + 3H2O  

( 37 )   Zn2+ + 2e- = Zn(s) 

Zmiana standardowej entalpii swobodnej tworzenia związku wynosi: 

( 38 )   Zn(s) + Se(s) = ZnSe(s)        = -155 kJ/mol [o
298GΔ 68] 

Na podstawie powyższych założeń wykreślono diagram zależności E = f(log ax) 

(Rys. 9), gdzie ax jest to aktywność cynku i selenu w osadzie. Kolorem niebieskim 

zaznaczono obszar możliwego tworzenia się fazy ZnSe. 
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Rys. 9 Zależność potencjału równowagowego selenu i cynku w funkcji aktywności 
składników w fazie stałej aSe i aZn; stężenia w elektrolicie = 0,2 mol/dm+2Zn

c 3, 
= 0,002 mol/dm

32SeOHc 3, pH = 2, T = 25°C 

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że redukcja jonów cynku 

przebiega w zakresie potencjałów bardziej elektrododatnich od potencjału 

równowagowego. Zgodnie z założeniami Krögera proces ten wymuszony jest ujemną 

wartością zmiany entalpii swobodnej tworzenia związku ZnSe. Podobnie jak na 

przykładzie układu Pourbaix można zauważyć, że w pierwszej kolejności będzie 

wydzielał się wolny selen, a dopiero po przekroczeniu potencjału 0,02 V względem 

NEW zacznie się tworzyć selenek cynku. Można przypuszczać, że redukcja jonów 

cynku będzie możliwa dopiero po wcześniejszym osadzeniu się selenu. Po 

przekroczeniu potencjału równowagowego  kinetyka redukcji jonów cynku 

będzie na tyle szybka, że w osadzie będzie dominował przede wszystkim ten 

pierwiastek. 

Zn/Zn,o 2E +

Zarówno diagram Pourbaix jak i analiza elektrosyntezy ZnSe na podstawie teorii 

Krögera oparte są na opisie termodynamicznym i wskazują tylko na możliwość zajścia 

powyższych reakcji. Nie można na ich podstawie wnioskować o mechanizmie reakcji 
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elektroosadzania selenku cynku, ani też szybkości tego procesu. W tym wypadku 

niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowych badań elektrochemicznych. 

6.2. Mechanizm i kinetyka reakcji katodowych 

przebiegających w roztworze kwasu selenowego(IV) 

Na podstawie przedstawionych powyżej założeń można stwierdzić, że o 

możliwości współosadzania selenu i cynku decydują przed wszystkim właściwości 

elektrochemiczne bardziej szlachetnego pierwiastka. Stężenie tego składnika powinno 

być na tyle małe, aby proces jego redukcji kontrolowany był dyfuzyjnie. Tworzenie się 

fazy ZnSe następuje dopiero wtedy, gdy w pierwszej kolejności osadzi się selen, jako 

pierwiastek bardziej szlachetny, a następnie w wyniku oddziaływania między 

pierwiastkami dochodzi do podpotencjałowego osadzania cynku. Zbyt duże stężenie 

selenu może spowodować, że w otrzymanej powłoce jego zawartość będzie wyższa od 

wymaganej dla stechiometrycznego związku. Stąd istotnym wydaje się 

przeprowadzenie dokładnych badań dotyczących zachowania się selenu w roztworach 

kwaśnych przy wykorzystaniu elektrody miedziowej. 

Doskonałą metodą wykorzystywaną do analizy mechanizmu i kinetyki procesów 

elektrodowych jest woltamperometria cykliczna. Przykładowe krzywe 

woltamperometryczne przedstawiono na Rys. 10. Doświadczenia prowadzono w 

roztworze H2SO4 o pH = 2 i w roztworze H2SeO3 o stężeniu 0,002 mol/dm3; pH = 2. Na 

krzywej woltamperometrycznej otrzymanej w roztworze H2SeO3 obserwuje się pik przy 

potencjale -0,15 V względem NEK, który związany jest z obecnością H2SeO3 w 

roztworze. Wysokość tego piku zależy liniowo od jego stężenia (Rys. 11). 



Rys. 10 Cykliczne woltamperogramy otrzymane w roztworach H2SO4, pH = 2 i 
H2SeO3, pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s 

Rys. 11 a) Liniowe woltamperogramy otrzymane dla roztworów o różnych stężeniach 
H2SeO3, pH = 2; 25°C, v = 0,02 V/s, b) zależność wysokości piku redukcji od 
stężenia H2SeO3

Na podstawie danych literaturowych i przedstawionych wyników można 

przypuszczać, że omawianemu pikowi odpowiada reakcja redukcji selenu: 

( 39 )   H2SeO3 + 4e- + 4H+ = Se(s) + 3H2O 
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Przy dalszej zmianie potencjału w kierunku wartości bardziej elektroujemnych 

obserwujemy wzrost gęstości prądu katodowego, który jest związany z reakcją redukcji 

jonów wodorowych: 

( 40 )   2H+ + 2e- = H2

Zwraca przy tym uwagę fakt, że proces ten przebiega intensywniej w 

porównaniu z roztworem zawierającym tylko kwas siarkowy(VI). Może być to 

przyczyną równoczesnego zajścia innych reakcji: 

( 41 )   Se + 2H+ + 2e- = H2Se 

Eo = -0,92 - 0,0591pH - 0,0295log[H2Se] 

( 42 )   H2SeO3 + 6H+ + 6e- = H2Se + 3H2O 

Eo = 0,45 - 0,0591pH + 0,0098log[H2SeO3] - 0,0098log[H2Se] 

Zmianie potencjałów w kierunku wartości elektrododatnich w badanym zakresie 

nie towarzyszy pojawienie się piku związanego z reakcją utleniania. Może to świadczyć 

o nieodwracalności reakcji ( 39 ) lub potwierdzać zachodzenie reakcji       ( 41 ), w 

wyniku której selen przeszedł do roztworu. Należy jednak dodać, że nie prowadzono 

badań w zakresie potencjałów bardziej elektrododatnich, gdzie można by 

zaobserwować pojawienie się piku anodowego, gdyż dochodzi wtedy do intensywnego 

roztwarzania podkładki miedziowej. 



Rys. 12 Cykliczny woltamperogram oraz zależność zmian częstotliwości rezonatora 
kwarcowego Δf od potencjału, otrzymane w roztworze H2SeO3 0,002 mol/dm3, 
pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s (objaśnienie kolorów w tekście) 

Przeprowadzone badania woltamperometryczne pozwoliły wyciągnąć hipotezę 

odnośnie zapisu katodowej reakcji potencjałotwórczej ( 39 ). W celu zweryfikowania tej 

hipotezy wykonano badania na mikrowadze kwarcowej. Na krzywej 

woltamperometrycznej pojawiającemu się pikowi redukcji odpowiada spadek 

częstotliwości rezonatora kwarcowego na krzywej Δf = φ(E) (Rys. 12). Spadek 

częstotliwości rezonatora jest wynikiem wzrostu masy elektrody opisanej zależnością 

Sauerbreya [70]: 

( 43 )   
2
1

2
0

)(A

mff
μρ

Δ
−=Δ  

gdzie: Δm – zmiana masy elektrody [g], f0 – częstotliwość podstawowa rezonatora 

kwarcowego, A – powierzchnia elektrody, μ – moduł sprężystości poprzecznej [Pa], ρ –  

gęstość [g/cm3]. 

Równanie ( 43 ) można zapisać: 

( 44 )   Δf = - KΔm 

gdzie: 
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( 45 )   
2
1

2
0

)(A

fK
μρ

=  

Wartość K wyznaczono przeprowadzając elektrolizę miedzi, przy założeniu, że proces 

zachodzi ze 100% wydajnością zgodnie z prawem Faradaya: 

( 46 )   K = 882776060,5 Hz*cm2/g 

Na podstawie wzoru ( 44 ) i prawa Faradaya można otrzymać zależność: 

( 47 )   
zFA

qKMf Δ
=Δ  

gdzie: M – masa molowa [g/mol], Δq – ładunek elektryczny [C], z – elektronowość 

reakcji, F – stała Faradaya [C/mol]. Dzięki znajomości równania ( 47 ) możliwe staje 

się wyznaczenie teoretycznego przebiegu krzywej Δf = φ(E) dla danej reakcji 

elektrodowej, a tym samym wzrostu masy elektrody, zakładając wydajność prądową 

100% (Rys. 13). 

Rys. 13 Zależność Δf = φ(E) uzyskana w roztworze H2SeO3 o stężeniu 0,002 mol/dm3, 
pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s. Linią ciągła przedstawiono wyniki eksperymentalne, 
linią kropkową – teoretyczne na podstawie zależności ( 47 ) przy założeniu 100% 
wydajności prądowej reakcji ( 39 ) 

Porównując zależność Δf = φ(E) doświadczalną z teoretyczną (Rys. 13), można 

stwierdzić, że do potencjału -0,61 V względem NEK reakcja ( 39 ) biegnie ze 100% 
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wydajnością prądową. Na Rys. 12 obszar ten jest zaznaczony kolorem czerwonym. 

Dalszej zmianie potencjału w kierunku wartości bardziej elektroujemnych, w zakresie 

od -0,61 do -0,85 V (kolor zielony na Rys. 12), towarzyszy coraz mniejszy wzrost 

masy. Krzywa doświadczalna nie pokrywa się już z krzywą teoretyczną (Rys. 13). 

Może to świadczyć o nakładaniu się kolejnych reakcji elektrochemicznych 

wymuszonych coraz niższym potencjałem. Obniżenie wydajności procesu osadzania 

selenu zgodnie z reakcją ( 39 ) może być spowodowane konkurencyjną reakcją redukcji 

jonów wodorowych ( 40 ), jak i reakcjami ( 41 ) i ( 42 ). Po przekroczeniu potencjału     

-0,85 V masa elektrody zaczyna zmniejszać się, co jednoznacznie może wskazywać na 

pojawienie się reakcji ( 41 ). Obszar ten zaznaczono kolorem granatowym na Rys. 12. 

Przy potencjale -1,1 V zmieniono kierunek skanowania w stronę potencjałów 

elektrododatnich. Od potencjału -1,04 V masa elektrody zaczyna nieznacznie rosnąć 

(kolor różowy na Rys. 12), a od potencjału -0,67 V wzrost ten jest już bardzo 

intensywny (kolor szary na Rys. 12). Można więc przypuszczać, że znowu zaczyna 

dominować reakcja ( 39 ). 

Do pełnej analizy wyników otrzymanych podczas badań 

elektrograwimetrycznych wygodnym staje się przedstawienie ich w postaci zależności 

Δf = ψ(Δq) [71]. Umożliwia ona analizę dowolnej części woltamperogramu i 

stwierdzenie, czy biegnące tam reakcje elektrodowe zachodzą ze 100% wydajnością 

prądową. Dzięki znajomości wartości K oraz na podstawie zależności ( 47 ) z danych 

doświadczalnych możemy wyznaczyć wartość współczynnika 
z

M : 

( 48 )   
q
f

K
F

z
M

Δ
Δ

=  

Na podstawie przeprowadzonych badań woltamperometrycznych można 

wyciągnąć wnioski odnośnie hipotetycznych reakcji elektrodowych. Powiązanie badań 

woltamperometrycznych z elektrograwimetrycznymi pozwala jednoznacznie stwierdzić 

poprawność hipotetycznych reakcji elektrodowych, poprzez porównanie wartości 

doświadczalnych i teoretycznych współczynnika 
z

M . Należy tutaj podkreślić, że taka 

analiza jest możliwa, tylko gdy badanemu procesowi towarzyszy zmiana masy 
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elektrody. Odchylenie wartości 
z

M  wyznaczonej z danych eksperymentalnych od 

wartości teoretycznej może świadczyć o dodatkowych reakcjach biegnących w 

układzie. 

Wyniki z Rys. 12 przedstawiono w układzie współrzędnych Δf = ψ(Δq) (Rys. 

14). Tymi samymi kolorami zaznaczono charakterystyczne przedziały potencjałowe. 

Wydaje się, że jednoznacznymi wynikami charakteryzują się tylko zakresy potencjałów 

od 0 do -0,61 V względem NEK, gdy skanowanie prowadzono w kierunku potencjałów 

bardziej elektroujemnych (kolor czerwony), oraz od -0,67 do 0 V, gdy skanowanie 

prowadzono w kierunku potencjałów bardziej elektrododatnich (kolor szary). Na 

podstawie wcześniejszej analizy, zakłada się, że w powyższym zakresie potencjałów 

zachodzi reakcja ( 39 ). Teoretyczna wartość współczynnika 
z

M  dla omawianej reakcji 

wynosi 19,74 g/mol. Dla fragmentu krzywej zaznaczonej na czerwono, wyliczona 

wartość wynosi 
z

M =19,52 g/mol i jest bliska wartości teoretycznej, co potwierdza 

przebieg reakcji ( 39 ) z wydajnością prądową bliską 100%. Podobną wartość 

otrzymano dla zakresu od -0,67 do 0 V (szary odcinek), gdzie 
z

M = 19,33. 

Pozostałym odcinkom woltamperogramu (kolor: zielony, granatowy, fioletowy) 

towarzyszy nieznaczna zmiana częstotliwości rezonatora kwarcowego, pomimo 

przepływu znacznego ładunku przez układ. Zakładając możliwość przebiegu kilku 

reakcji jednocześnie, interpretacja tych wyników w ten sposób nie wydaje się być 

możliwa. 
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Rys. 14 Zależność Δf = ψ(Δq) dla roztworu H2SeO3 c = 0,002 mol/dm3, pH = 2, 25°C, v 
= 0,02 V/s, podane potencjały względem NEK 

Ta sama prawidłowość jest obserwowana w roztworach kwasu selenowego(IV) 

w zakresie stężeń od 0,001 do 0,008 mol/dm3 (Rys. 15 a i b). W początkowych 

częściach krzywych przedstawionych na Rys. 15 b występuje wzrost masy elektrody 

wprost proporcjonalny do przepływającego ładunku. Należy jednak zauważyć, że dla 

stężenia 0,008 mol/dm3 widoczne jest początkowe odchylenie od pozostałych krzywych 

w początkowym etapie. Może to wynikać z dodatkowych zjawisk zachodzących na 

powierzchni miedzi związanych z wysokim stężeniem selenu w roztworze. W dalszej 

części krzywa otrzymana dla roztworu o najwyższym stężeniu selenu jest równoległa do 

pozostałych, co wskazuje, że proces dalej biegnie z niemal 100 % wydajnością 

prądową. Wartości eksperymentalne współczynników 
z

M  są zbliżone do wartości 

teoretycznej. Porównując krzywe otrzymane dla czterech badanych stężeń widać, że 

proces osadzania selenu zostaje zahamowany przy różnych potencjałach. Zgodnie z 

reakcją ( 39 ) w trakcie redukcji kwasu selenowego(IV) następuje zubożenie elektrolitu 

w strefie przykatodowej w jony H+. Zmniejszenie stężania jonów wodorowych jest tym 

większe im wyższe stężenie kwasu selenowego(IV) w elektrolicie. Zmianie stężenia 
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jonów H+ towarzyszy zmiana potencjału równowagowego elektrody wodorowej w 

kierunku potencjałów bardziej elektroujemnych. 

Rys. 15 Porównanie zależności Δf = φ(E) i Δf = ψ(Δq) dla roztworów o różnych 
stężeniach selenu 

W celu stwierdzenia, czy proces redukcji selenu w wybranym przez nas zakresie 

stężeń jest kontrolowany dyfuzyjnie, wykonano badania liniowej woltamperometrii z 

różną szybkością skanowania dla roztworu zawierającego 0,008 mol/dm3 selenu. Na 

podstawie otrzymanych krzywych wyznaczono zależność maksimum wysokości piku 

od pierwiastka z szybkości skanowania. Liniowa zależność w tym układzie świadczy, 

że proces redukcji selenu jest hamowany dyfuzyjnie. Jest to wskazówka, że możliwe 

jest stosowanie stężeń poniżej badanej wartości, wiedząc że proces jest kontrolowany 

przez transport cząsteczek kwasu selenowego do powierzchni elektrody. 
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Rys. 16 a) Liniowe woltamperogramy otrzymane w roztworze 0,008 mol/dm3 H2SeO3, 
pH = 2;  25°C, b) zależność wysokości piku od pierwiastka z szybkością skanowania 

6.3. Mechanizm i kinetyka reakcji elektrodowych 

przebiegających w roztworze siarczanu(VI) cynku 

Zgodnie z teorią Krögera [34] proces redukcji jonów cynku podczas elektrolizy 

przebiega zupełnie odmiennie w roztworach zawierających tylko te jony, w odróżnieniu 

od elektrolitu zawierającego dodatkowo kwas selenowy(IV). Wykonano więc badania 

w roztworach zawierających tylko jony cynku. Dobór stężenia tych jonów nie może być 

przypadkowy. Na podstawie danych literaturowych wiadomo, że proces redukcji jonów 

cynku nie może być hamowany dyfuzyjnie. Prowadziłoby to do uzyskania osadów 

katodowych o niestechiometrycznym składzie, z przeważającą zawartością selenu. 

Na wykresach (Rys. 17 a i b) przedstawiono zależności i = f(E) i Δf = φ(E) 

otrzymane w roztworze zawierającym jony cynku. Woltamperogramy wykonano przy 

użyciu dwóch różnych elektrolitów, kwasu siarkowego(VI) pH = 2 oraz siarczanu(VI) 

cynku o pH = 2. W obu elektrolitach proces redukcji rozpoczyna się od potencjału -0,7 

V względem NEK. W przypadku roztworu kwasu siarkowego(VI) jest to redukcja 

jonów wodorowych. Wiadomo, że nadnapięcie wydzielania wodoru na miedzi nie jest 

duże, stąd proces zachodzi stosunkowo łatwo. Wprowadzenie do elektrolitu jonów 

cynku przesuwa wyraźnie krzywą katodowej redukcji jonów wodorowych w stronę 

potencjałów bardziej elektroujemnych. Na podstawie zależności Δf = φ(E) (Rys. 17 b) 
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nie stwierdza się wyraźnej zmiany masy próbki do potencjału około -1,0 V. 

Zahamowanie procesu redukcji jonów wodorowych może być spowodowane adsorpcją 

jonów cynku na powierzchni miedzi albo podpotencjałowym osadzaniem się cynku 

[72]. 

Wyraźny wzrost masy zarejestrowany na mikrowadze kwarcowej odnotowano 

dopiero poniżej potencjału -1,1 V względem NEK. Pokrywa się on z bardzo stromym 

przebiegiem krzywej woltamperometrycznej. W tym obszarze dochodzi do intensywnej 

redukcji i osadzania się cynku według reakcji: 

( 49 )   Zn2+ + 2e- = Zn 

Kierunek skanowania w stronę potencjałów elektrododatnich zmieniono przy 

potencjale -1,2 V względem NEK. Po przekroczeniu potencjału -1,05 V pojawia się 

prąd anodowy, a masa katody zaczyna się zmniejszać. Na woltamperogramie pojawia 

się charakterystyczny pik związany z roztwarzaniem wcześniej osadzanego cynku 

według reakcji: 

( 50 )   Zn = Zn2+ + 2e- 

 

Rys. 17 a) Cykliczne woltamperogramy otrzymane w roztworach H2SO4, pH=2 i 
ZnSO4, pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s, b) Cykliczny woltamperogram oraz zależność 
Δf = φ(E) otrzymane w roztworze ZnSO4 0, 2 mol/dm3, pH =2;  25°C, v = 0,02 V/s 

Badania woltamperometryczne przeprowadzono w roztworach o stężeniu jonów 

cynku od 0,1 do 0,8 mol/dm3. Zwiększanie stężenia siarczanu(VI) cynku w kąpieli 
 

 

 

 

56



objawia się bardziej stromym wzrostem gęstości prądu katodowego w obszarze 

potencjałów poniżej -1,1 V względem NEK, gdy potencjał zmieniano w kierunku 

wartości bardziej elektroujemnych (Rys. 18 a). Jednocześnie towarzyszy temu także 

intensywniejszy wzrost masy elektrody (Rys. 18 b). Omawiany wzrost intensywności 

procesu osadzania cynku potwierdza wielkość piku anodowego, gdzie obszar pod 

każdym z pików zwiększa się w miarę wzrostu stężenia cynku w elektrolicie, co wiąże 

się z ilością wcześniej wyredukowanych jonów cynku. Towarzyszy temu także coraz 

większy spadek częstotliwości rezonatora kwarcowego, co jest równoznaczne ze 

wzrostem masy elektrody. 

Rys. 18 a) Cykliczne woltamperogramy otrzymane w roztworze o różnych stężeniach 
ZnSO4, pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s, b) zależności Δf = φ(E) otrzymane w 
roztworach o różnych stężeniach ZnSO4, pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s 

6.4. Mechanizm i kinetyka reakcji elektrodowych 

przebiegających w roztworze kwasu selenowego(IV) i 

siarczanu(VI) cynku 

Kolejnym etapem badań było określenie rodzaju reakcji elektrodowych 

przebiegających w roztworze zawierającym zarówno kwas selenowy(IV) i siarczan(VI) 

cynku oraz określenie optymalnych parametrów umożliwiających syntezę ZnSe. 

Zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi wynikami w przeglądzie literaturowym oraz 

analizą termodynamiczną według Krögera i układu Pourbaix można przypuszczać, że 
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proces otrzymywania ZnSe będzie zachodził w wyniku podpotencjałowego osadzania 

cynku na wcześniej katodowo wydzielonym selenie. 

Przykładowe krzywe woltamperometryczne otrzymane w roztworze 

zawierającym jednocześnie jony cynkowe i kwas selenowy(IV) przedstawiono na    

Rys. 19 a i b, porównując je z woltamperogramami otrzymanymi w roztworach 

zawierających tylko jeden z tych pierwiastków. 

W przypadku roztworu zawierającego tylko kwas selenowy(IV) lub kwas 

selenowy i siarczan(VI) cynku, w pierwszej kolejności pojawia się pik przy potencjale  

-0,15 V względem NEK (pik a). Na podstawie przedstawionej wcześniej analizy 

wiadomo, że zachodzi tutaj proces redukcji selenu według reakcji ( 39 ). Następnie, gdy 

potencjał dalej jest zmieniany w kierunku wartości bardziej ujemnych, obserwowane 

jest zmniejszanie gęstości prądu katodowego. Od potencjału -0,5 V względem NEK 

następuje ponowny wzrost gęstości prądu katodowego (Rys. 19 a i b). Świadczy to o 

rozpoczęciu nowego procesu elektrochemicznego. W pierwszym etapie pojawia się 

charakterystyczny przedpik, a po nim następuje intensywny wzrost gęstości prądu od 

potencjału -0,6 V względem NEK i przybiera on kształt wyraźnego piku (pik b) 

odpowiadającego kolejnej reakcji redukcji. Pik ten nie występuje ani na 

woltamperogramie otrzymanym w roztworze z jonami cynku (Rys. 19 a), ani z kwasem 

selenowym(IV) (Rys. 19 b). Może to dowodzić, że w badanym obszarze, obok redukcji 

selenu, dochodzi także do redukcji jonów cynku. Kształt piku może świadczyć o 

skomplikowanym mechanizmie zachodzących procesów elektrodowych. 



Rys. 19 Porównanie woltamperogramów otrzymanych w roztworach zawierających: a) 
H2SO4 pH = 2 (linie przerywana), ZnSO4 pH = 2 (linia granatowa), H2SeO3 i ZnSO4 
pH = 2 (linia czarna); 25°C; v = 0,02 V/s b) H2SO4 pH = 2 (linie przerywana), 
H2SeO3 pH = 2 (linia czerwona), H2SeO3 i ZnSO4 pH = 2 (linia czarna); 25°C; v = 
0,02 V/s 

Po osiągnięciu maksimum gęstość prądu katodowego zaczyna zmniejszać się aż 

do potencjału -0,8 V względem NEK, a następnie wzrasta (strzałka c). Należy zwrócić 

uwagę, że w tym zakresie potencjałów w roztworze kwasu siarkowego o pH = 2 

dochodzi już do intensywnej redukcji jonów wodorowych. Prawdopodobnie zarówno w 

roztworach siarczanu(VI) cynku i kwasu selenowego(IV) w tym zakresie potencjałów 

mamy do czynienia z redukcją jonów wodorowych. Ponadto, gdy w osadzie znajduje 

się selen, przy tak niskich potencjałach możliwa jest jego redukcja zgodnie z reakcją     

( 41 ). 

Od potencjału -1,1 V względem NEK zaczyna się charakterystyczny stromy 

wzrost gęstości prądu katodowego (strzałka d), co jest wynikiem intensywnej redukcji 

jonów cynku. Świadczy o tym taki sam charakter krzywej woltamperometrycznej w 

omawianym obszarze, uzyskanej w roztworze zawierającym tylko jony Zn2+           

(Rys. 19 a). Potwierdza to także obecność piku anodowego (pik e), który pojawia się w 

momencie gdy skanowanie rozpoczęto w kierunku potencjałów bardziej 

elektrododatnich i pokrywa się on z podobnym pikiem otrzymanym dla roztworu 

zawierającego tylko jony Zn2+ (Rys. 19 a). Pik ten odpowiada procesowi utleniania 

cynku osadzonego na elektrodzie według reakcji ( 50 ). 
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Na krzywej woltamperometrycznej pojawia się jeszcze jeden pik anodowy od 

potencjału -0,4 V względem NEK (pik f). Pik ten wcześniej nie występował na żadnym 

woltamperogramie, gdy w roztworze znajdował się tylko jeden z pierwiastków (Rys. 19 

a i b), co sugeruje jego związek z jednoczesną obecnością selenu i cynku w roztworze. 

Pojawienie się piku f może wynikać z faktu obecności piku b. Podczas procesów 

redukcji zachodzących przy potencjale -0,65 względem NEK (pik b) może dochodzić 

do tworzenia się osadu, który następnie ulega anodowemu roztwarzaniu w wyniku 

reakcji zachodzących od potencjału -0,4 V (pik f). Należy podkreślić specyficzny kształt 

piku b, jak i piku f. 

Ponieważ pojawienie się pików b i f wiąże się z jednoczesną obecnością w 

roztworze Zn2+ oraz H2SeO3 można domniemywać, że w wyniku zachodzących 

procesów elektrodowych dochodzi do powstania fazy ZnSe na powierzchni elektrody 

(pik b), a następnie jej roztworzenia (pik f). Tak jak wcześniej wspomniano, kształt obu 

pików wskazuje na skomplikowany mechanizm zachodzących reakcji. Dla lepszego 

zrozumienia procesów elektrodowych przeprowadzono szereg badań 

woltamperometrycznych w różnych zakresach potencjałów (Rys. 20). 

Na woltamperogramie uzyskanym w zakresie potencjałów 0 ÷ -1,2 V widoczne 

są dwa wyraźne piki anodowe (pik e i pik f), (Rys. 20 a). Pik e jest związany z 

roztwarzaniem cynku, a pik f – związku ZnSe. Zmiana zakresu skanowania do -1,1 V 

powoduje całkowity zanik piku e oraz wyraźne zmniejszenie piku f. Wydaje się zatem, 

że w zakresie potencjałów -1,1 ÷ -1,2 V następuje nie tylko katodowe wydzielanie 

cynku, ale także synteza ZnSe. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że syntezę ZnSe 

można prowadzić albo w zakresie podpotencjałowego wydzielania cynku lub przy 

potencjałach bardziej elektroujemnych od potencjału równowagowego elektrody 

cynkowej. Jednak w tym ostatnim przypadku tworzy się osad w skład którego wchodzi 

ZnSe oraz cynk metaliczny. W celu zmniejszenia zawartości cynku metalicznego w 

osadzie katodowym możnaby zmniejszyć stężenie jonów Zn2+ w elektrolicie. Istnieje 

jednak niebezpieczeństwo, że podczas prowadzenia procesu przy potencjałach bardziej 

elektroujemnych mogą zachodzić dodatkowe reakcje ( 40 ) i ( 41 ), które mogą 

negatywnie wpływać na proces syntezy ZnSe, poprzez znaczne obniżenie wydajności 



tego procesu, a także niekorzystnie oddziaływać na morfologię osadu [41]. Stąd słuszne 

wydaje się prowadzenie procesu w obszarze bardziej elektrododatnich potencjałów, 

gdzie proces elektroosadzania ZnSe może być kontrolowany przez szybkość reakcji 

redukcji H2SeO3, a szybkość reakcji redukcji jonów wodorowych jest znacznie 

mniejsza. 

Porównanie woltamperogramów uzyskanych przy coraz mniejszych zakresach 

potencjałów pozwala stwierdzić, że wielkość piku f zmienia się już nieznacznie      

(Rys. 20 b). Można więc stwierdzić, że wielkość tego piku jest związana z procesem 

współosadzania selenu i cynku przy potencjale -0,65 V (pik b). 

Rys. 20 Cykliczne woltamperogramy otrzymane w roztworze H2SeO3 0,001 mol/dm3, 
ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2;  25°C, v = 0,02 V/s 

Zmniejszając dalej zakres skanowania można dostrzec wyraźnie 

charakterystyczną dwuetapowość procesów redukcji (pik b) jak i utleniania (pik f) 

zachodzących na elektrodzie (Rys. 21). Widoczne jest także obniżenie wysokości pików 

anodowych, aż do ich całkowitego zaniku, gdy proces skanowania przerwano przy 

potencjale -0,5 V względem NEK. Ostatni przypadek wskazuje jednoznacznie na 

związek pomiędzy pikiem b i f. Obecność jonów cynku nie wpływa w zauważalny 

sposób na kształt woltamperogramu w zakresie potencjałów od 0 do -0,5 V względem 

NEK. 
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Rys. 21 Cykliczne woltamperogramy otrzymane w roztworze H2SeO3 0,004 mol/dm3, 
ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2;  25°C, v = 0,02 V/s 

Kolejne pomiary wykonano wykorzystując mikrowagę kwarcową. W ten sposób 

przeprowadzając badania woltamperometryczne analizowano dodatkowo zmianę 

częstotliwości rezonatora kwarcowego pokrytego miedzią, pełniącego w tym przypadku 

rolę elektrody pracującej. Tak jak opisano wcześniej, zmiana częstotliwości rezonatora 

kwarcowego jest jednocześnie sygnałem o zmianie masy elektrody pracującej podczas 

eksperymentu. 

Porównując zależności i = f(E), Δf = φ(E) (Rys. 22) oraz Δf = ψ(Δq) (Rys. 23), 

możemy wyszczególnić kilka następujących po sobie etapów. Cechą charakterystyczną 

poszczególnych fragmentów otrzymanych zależności jest ich prostoliniowość 

zaobserwowana w układzie Δf = ψ(Δq) (Rys. 23). Otrzymane na podstawie ostatniej 

zależności wartości współczynników 
z

M  dla poszczególnych fragmentów (Tabela 3) 

porównano z wartościami teoretycznymi współczynników 
z

M  dla możliwych reakcji 

elektrochemicznych w układzie (Tabela 4). Umożliwi to określenie reakcji, które mogą 

przebiegać w omawianych zakresach potencjałów. 

W zakresie potencjałów od 0 do -0,61 V względem NEK obserwujemy wzrost 

masy elektrody wywołany osadzaniem się selenu zgodnie z reakcją ( 39 ) (na wykresie 

zaznaczony fragment krzywej kolorem czerwonym). Wartość współczynnika 
z

M  

odczytana na podstawie zależności Δf = ψ(Δq) jest zbliżona do wartości teoretycznej 
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(patrz Tabela 3 i Tabela 4). Wskazuje to, że proces przebiega niemal ze 100% 

wydajnością prądową. Porównując omawianą zależność otrzymaną w elektrolitach 

zawierających kwas selenowy(IV), z oraz bez siarczanu(VI) cynku (Rys. 24 a i b), 

możemy zaobserwować, że w omawianym zakresie potencjałów otrzymane krzywe 

pokrywają się, co potwierdza nasze przypuszczenia. 

Dodatkowo należy zauważyć, że zaobserwowany na woltamperogramie 

„przedpik” poprzedzający występowanie piku b jest efektem redukcji i osadzania selenu 

na powierzchni elektrody (Rys. 22). Powyższy „przedpik” pojawia się na 

woltamperogramach tylko gdy stosowano roztwór zawierający jednocześnie kwas 

selenowy(IV) i siarczan(VI) cynku. Zależność Δf = ψ(Δq) wyklucza możliwość 

jednoczesnej redukcji selenu i cynku w omawianym obszarze, gdyż wartość 

współczynnika 
z

M (Tabela 3, kolor czerwony) odbiega od wartości teoretycznych dla 

powyższej reakcji (Tabela 4, reakcja 3). 
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Następnie na woltamperogramie pokazuje się pik związany z procesem redukcji 

wywołany jednoczesną obecnością H2SeO3 i ZnSO4 w elektrolicie (pik b, kolor 

zielony). Towarzyszy mu wzrost masy elektrody zaznaczony na wykresie kolorem 

zielonym od potencjału -0,61 do -0,84 V względem NEK (Rys. 22). W porównaniu z 

wcześniejszym odcinkiem, gdzie występuje tylko osadzanie selenu, można zauważyć, 

że proces ten przebiega intensywniej, tzn. obserwujemy większą zmianę masy elektrody 

w zależności od zmienianego potencjału (Rys. 22), jak i przepływającego ładunku  

(Rys. 23). Potwierdza to większa wartość współczynnika 
z

M wyliczona dla powyższego 

fragmentu zależności Δf = ψ(Δq). Można więc przypuszczać, że w omawianym 

zakresie potencjałów dochodzi do zmiany mechanizmu zachodzących reakcji 

elektrodowych. Porównując omawiane zależności otrzymane w roztworze H2SeO3 i 

ZnSO4, z otrzymanymi w roztworze zawierającym tylko H2SeO3, warto zauważyć, że w 

drugim przypadku wzrost masy elektrody ulega znacznemu spowolnieniu po 

przekroczeniu potencjału -0,61 V względem NEK. W powyższym przypadku proces 

redukcji selenu nie zachodzi już z 100% wydajnością prądową (Rys. 12, Rys. 13, Rys. 

14 i Rys. 24). Można więc przypuszczać, że w wyniku dodatkowej obecności jonów 

cynku w elektrolicie dochodzi do zmiany procesów elektrodowych w omawianym 



zakresie potencjałów, co może prowadzić do osadzania się cynku na powierzchni 

elektrody. Wartość współczynnika 
z

M  obliczona na podstawie otrzymanej zależności 

Δf = ψ(Δq) (Rys. 23), nie wskazuje jednoznacznie na możliwość współredukcji obu 

pierwiastków według reakcji 3, 4 lub 5 (Tabela 3 i Tabela 4). W związku z powyższym 

trudne staje się dokładne opisanie mechanizmu zachodzących procesów elektrodowych 

w badanym zakresie potencjałów. Różnice między wartościami wyznaczonymi 

eksperymentalnie i obliczonymi teoretycznie wskazują na możliwość zachodzenia 

jednocześnie kilku reakcji. 

Liniowy charakter zależności Δf = ψ(Δq) (Rys. 23) opisywanego etapu kończy 

się po przekroczeniu potencjału -0,84 V względem NEK. Przyczyną mającą wpływ na 

zmniejszenie wydajności opisywanych procesów może być rozpoczęcie reakcji redukcji 

jonów wodorowych ( 40 ). Jednak z zależności Δf = ψ(Δq) otrzymanej w roztworze 

zawierającym tylko kwas selenowy(IV) (Rys. 12, Rys. 14), wynika, że przy tym 

potencjale przyrost masy elektrody jest mniejszy. Przyczyną tego jest reakcja ( 41 ). 

Należy podkreślić, że w tych warunkach selen uczestniczy w konkurencyjnych 

reakcjach, tzn. wydziela się na katodzie ( 39 ), i redukuje się do H2Se ( 41 ). Udziały 

poszczególnych reakcji nie są znane. 

W zakresie potencjałów od -0,91 do -1,10 V oraz od -1,10 do -0,84 V (zmiana 

kierunku skanowania), zależność Δf = ψ(Δq) ponownie ma charakter liniowy (Rys. 23, 

kolor granatowy). Jednak wzrost masy elektrody w stosunku do przepływającego 

ładunku jest bardzo mały. Tak jak to opisano wcześniej wynikiem takiego stanu rzeczy 

mogą być konkurencyjne reakcje ( 40 ), ( 41 ) i ( 42 ). Wartość współczynnika 
z

M  

(Tabela 3, kolor granatowy) nie wskazuje jednoznacznie na którąkolwiek z zakładanych 

reakcji (Tabela 4). W tym zakresie potencjałów, w roztworze nie zawierającym jonów 

cynku, obserwuje się zmniejszenie masy elektrody (Rys. 12, Rys. 13, Rys. 14). 
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Rys. 22 Cykliczny woltamperogram oraz zależność Δf = φ(E) otrzymane w roztworze 
H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3 , pH =2;  25°C, v = 0,02 V/s (objaśnienie 
kolorów w tekście) 

Rys. 23 Zależność Δf = ψ(Δq) uzyskana w roztworze H2SeO3 c = 0,002 mol/dm3,       
pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s; podane potencjały względem NEK 
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Tabela 3 Wartości współczynników 
z

M wyliczona na podstawie zależności Δf = ψ(Δq) 

Rys. 23
Zakres 

potencjałów 
[V] vs. NEK 

Kolor na 
wykresie 

Wartość 
M/z 

[g/mol] 
0 ÷ -0,61  czerwony 18,48 
-0,61 ÷ -0,84 zielny 37,13 
-0,91 ÷ -1,1 granatowy 7,04 
-1,1 ÷ -0,84 granatowy 7,04 
-0,71 ÷ -0,5 różowy 24,08 
-0,46 ÷ -0,16 niebieski -59,21 

Tabela 4 Wartości teoretyczne współczynnika 
z

M poszczególnych reakcji 

elektrochemicznych 

Lp. Reakcje Wartość teoretyczna 
M/z [g/mol] 

1 H2SeO3 + 4H+ + 4e- =Se + 3H2O 19,74 
2 Se + 2H+ + 2e- = H2Se -39,48 
3 Zn2+ + H2SeO3 + 4H+ + 6e- = ZnSe + 3H2O 24,06 
4 Zn2+ + Se + 2e- = ZnSe 32,75 
5 Se + 2H+ + 2e- = H2Se 

H2Se + Zn2+ = ZnSe 
32,75 

6 Zn + 2e- = Zn 32,75 
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Rys. 24 Porównanie zależności a) Δf = φ(E) i b) Δf = ψ(Δq) otrzymanych w 
wymienionych w legendzie roztworach, pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s 

Kolejny etap przebiega od potencjału -0,71 do -0,5 V względem NEK (Rys. 23, 

kolor różowy). Procesy osadzania przebiegają w tym fragmencie trochę intensywniej 

niż w poprzednim. Może się to wiązać ze spadkiem szybkości reakcji konkurencyjnych 



( 40 ), ( 41 ) i ( 42 ). W przypadku roztworu zawierającego tylko kwas selenowy, od 

potencjału -0,67 V, gdy skanowanie prowadzono w kierunku potencjałów bardziej 

elektrododatnich, proces redukcji selenu zaczyna biec ze 100% wydajnością prądową 

(Rys. 12, Rys. 13 i Rys. 14). Analogicznie można przypuścić, że gdy w skład elektrolitu 

wchodziły jednocześnie H2SeO3 i ZnSO4, reakcje ( 40 ), ( 41 ) i ( 42 ) uległy 

zahamowaniu. Wartość współczynnika 
z

M  w omawianym obszarze jest bardzo 

zbliżona do reakcji 3 (Tabela 4), co wskazywałoby, że proces osadzania w tym 

przypadku jest efektem jednoczesnej redukcji H2SeO3 i Zn2+. 

Proces ten kończy się przy potencjale -0,5 V względem NEK (Rys. 23). Przy 

dalszej zmianie potencjału w kierunku wartości elektrododatnich wzrost masy jest coraz 

wolniejszy, aż do momentu osiągnięcia potencjału -0,46 V. W tym przejściowym etapie 

prawdopodobnie zachodzi jednocześnie kilka reakcji elektrodowych. Obok reakcji 

osadzania cynku i selenu, oraz syntezy ZnSe, rozpoczyna się proces roztwarzania osadu 

katodowego. Na woltamperogramie możemy zobaczyć wtedy narastanie piku 

anodowego (Rys. 22, pik f, kolor niebieski). 

W zakresie potencjałów -0,46 do -0,16 V pojawia się kolejna liniowa zależność 

na wykresie Δf = ψ(Δq) (Rys. 23, kolor niebieski). Należy jednak zauważyć, że w tym 

przypadku obserwujemy ubytek masy elektrody, który związany jest z pojawieniem się 

piku anodowego (Rys. 22, kolor niebieski). Powyższy pik pojawia się tylko w 

przypadku jednoczesnej obecności kwasu selenowego(IV) i siarczanu(VI) cynku w 

elektrolicie. Już wcześniej zauważono jego związek z pojawiającym się pikiem redukcji 

w zakresie potencjałów od -0,61 do -0,84 V względem NEK (Rys. 22). Stąd 

przypuszczenie, że w powyższym obszarze dochodzi do roztwarzania wcześniej 

wydzielonego osadu katodowego6. Wyliczony współczynnik 
z

M  jest bardzo wysoki 

(Tabela 3) i nie wskazuje jednoznacznie na możliwość zachodzenia którejkolwiek z 

zaproponowanych reakcji utleniania (Tabela 4). Stąd wydaje się, że w wyniku 

                                                 
6 Podczas badań woltamperometrycznych niekoniecznie na elektrodzie musi wydzielić się 

stechiometryczny związek ZnSe. Osad może zawierać nadmiarową w stosunku do stechiometrii 

zawartość cynku lub selenu. 
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zachodzących reakcji elektrodowych może dodatkowo dochodzić także do 

mechanicznego odrywania się osadzonego materiału od podkładki [71]. 

Analizując dokładnie mechanizm osadzania selenu i cynku z roztworów 

wodnych, wykonano eksperyment polegający na osadzaniu kolejno najpierw warstwy 

selenu, a następnie cynku. W pierwszej kolejności na rezonatorze kwarcowym 

pokrytym miedzią osadzono selen przy potencjale -0,6 V względem NEK z roztworu 

zawierającego 0,002 mol/dm3 kwasu selenowego(IV). Następnie wymieniono elektrolit 

na roztwór kwasu siarkowego(VI) o pH = 2 i wykonano cykliczny woltamperogram w 

celu zbadania właściwości osadzonej warstwy selenu. 

Rys. 25 Zależności a) i = f(E) i Δf = φ(E), b) Δf = ψ(Δq) otrzymane w roztworze 
H2SO4, pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s, elektroda pracująca – miedź pokryta warstwą 
selenu; podane potencjały względem NEK 

Na woltamperogramie otrzymanym w roztworze kwasu siarkowego(VI), gdzie 

elektrodą pracującą była miedź pokryta wcześniej selenem, od potencjału 0 V 

względem NEK, można zauważyć niewielki wzrost prądu katodowego i towarzyszący 

mu wzrost masy elektrody (Rys. 25 a, kolor czerwony). Z danych literaturowych 

wiadomo, że selen roztwarza się w roztworze kwasu siarkowego(VI) [73]. W 

roztworach kwaśnych o pH = 2 postacią dominującą jest niezdysocjowany kwas 

selenowy(IV). Dane z Rys. 25 a wykreślono w układzie Δf = ψ(Δq) (Rys. 25 b), 

wyznaczony współczynnik 
z

M wynosił 20 g/mol. Powyższy wynik jest zbliżony do 

wartości odpowiadającej reakcji redukcji selenu (Tabela 4, reakcja nr 1). 
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Pozostałe fragmenty wykresu nie wskazują jednoznacznie na którąkolwiek z 

reakcji przedstawionych w Tabela 4. Odpowiedzialny za ten fakt jest proces redukcji 

jonów wodorowych w zakresie bardziej elektroujemnych potencjałów, któremu nie 

towarzyszy zmiana masy elektrody. Należy jednak zwrócić uwagę, że od potencjału      

-0,9 V względem NEK zaobserwowano ubytek masy elektrody. Wskazuje to 

jednoznacznie na rozpoczęcie reakcji redukcji osadzonego selenu do selenowodoru 

(Tabela 4, reakcja nr 2). 

Rys. 26 Zależności a) i = f(E) i Δf = φ(E), b) Δf = ψ(Δq) otrzymane w roztworze ZnSO4 
0,2 mol/dm3, pH = 2;  25°C, v = 0,02 V/s, elektroda pracująca – miedź pokryta 
warstwą selenu; podane potencjały względem NEK 

Tabela 5 Wartości współczynników 
z

M wyliczone na podstawie zależności Δf = ψ(Δq) 

(Rys. 26 b) 
Zakres 

potencjałów 
[V] vs. NEK 

Kolor na 
wykresie 

Wartość 
M/z 

[g/mol] 
0 ÷ -0,5  czerwony 20,4 
-0,62 ÷ -0,72 zielny 29,71 
-0,8 ÷ -0,87 żółty 4,25 
-0,87 ÷ -1,0 granatowy 7,12 
-0,49 ÷ -0,23 różowy 40,49 
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Po eksperymencie elektrolit wymieniono na roztwór siarczanu(VI) cynku o 

stężeniu 0,2 mol/dm3. Ponownie wykonano cykliczny woltamperogram. Początkowe 

zachowanie krzywej jest podobne, jak w przypadku gdy stosowano elektrolit 

zawierający tylko kwas siarkowy(VI) (Rys. 25 a i b). Pojawia się niewielki prąd 

katodowy i towarzyszy mu wzrost masy elektrody (Rys. 26 a i b, kolor czerwony). 



Współczynnik 
z

M  wynosi 20,4 g/mol i jest bliski wartości teoretycznej otrzymanej dla 

reakcji redukcji selenu (Tabela 4, reakcja nr 1). 

W zakresie potencjałów od -0,62 do -0,72 względem NEK pojawia się pik (Rys. 

26 a i b, kolor zielony), który występował tylko na woltamperogramach, gdy w 

roztworze był obecny zarówno kwas selenowy, jak i siarczan cynku (Rys. 19 a i b). 

Wzrostowi prądu katodowego towarzyszy także intensywny wzrost masy elektrody. Na 

podstawie zależności Δf = ψ(Δq) wyliczony współczynnik 
z

M wynosi 29,71 g/mol. 

Otrzymany rezultat jest bardzo zbliżony do teoretycznej wartości współczynnika 

odpowiadającego reakcji redukcji jonów cynku (Tabela 4, reakcja 6). Można więc 

przypuszczać, że w powyższym zakresie potencjałów dochodzi do podpotencjałowego 

osadzania cynku na selenie. Należy zauważyć, że przed omawianym pikiem nie pojawia 

się charakterystyczny „przedpik”, który jak wykazały wcześniejsze badania związany 

jest z redukcją selenu według reakcji ( 39 ). Pojawia się on tylko, gdy w roztworze jest 

obecny jednocześnie obok siarczanu(VI) cynku, także kwas selenowy(IV). 

Poniżej potencjału -0,72 V względem NEK jest obserwowany wolniejszy wzrost 

masy elektrody (Rys. 26 a i b, kolor żółty). Może to wynikać z rozpoczęcia procesu 

redukcji jonów wodorowych, a także z pokrycia większości dostępnej powierzchni 

selenu przez cynk i spowolnieniu procesu osadzania tego pierwiastka. 

W zakresie potencjałów od -0,87 do -1,00 V ponownie rozpoczyna się 

intensywny wzrost masy elektrody (Rys. 26 a i b, kolor granatowy). Współczynnik 
z

M  

osiąga wartość 7,12 g/mol (Tabela 5, kolor granatowy). Wyraźne oddzielenie dwóch 

charakterystycznych odcinków cechujących się intensywnym wzrostem masy elektrody 

(kolor zielony i kolor granatowy) etapem pośrednim (kolor żółty), wskazuje 

prawdopodobnie na zmianę mechanizmu biegnących procesów elektrodowych. 

Podobną wartość współczynnika 
z

M , jak dla omawianego odcinka granatowego, 

otrzymano w roztworze zawierającym jednocześnie kwas selenowy(IV) i siarczan(VI) 

cynku (Rys. 22, Rys. 23, Tabela 3, kolor granatowy). W tym przypadku powyższa 

zależność rozpoczyna się od potencjału -0,91 V względem NEK (Rys. 23, odcinek 
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granatowy). Wartości potencjałów, przy których rozpoczynają się procesy elektrodowe 

charakteryzują się podobną wartością współczynnika 
z

M , są do siebie zbliżone. Może 

to świadczyć o podobnym mechanizmie zachodzących procesów elektrodowych 

przebiegających w roztworze kwasu selenowego(IV) i siarczanu(VI) cynku na 

podkładce miedziowej, jak i w roztworze siarczanu(VI) cynku na podkładce miedziowej 

z warstewką selenu. 

Pomocne w analizie są wyniki elektrograwimetryczne otrzymane w roztworze 

kwasu selenowego(IV) (Rys. 12, Rys. 14), jak i w roztworze kwasu siarkowego(VI) z 

użyciem elektrody miedziowej pokrytej selenem (Rys. 25 a i b). W pierwszym 

przypadku od potencjału -0,85 V, a w drugim od -0,90 V względem NEK 

zaobserwowano ubytek masy elektrody związany z rozpoczęciem reakcji ( 41 ). 

W układzie: podkładka miedziowa pokryta selenem – roztwór siarczanu(VI) 

cynku, zaobserwowana zmiana mechanizmu rozpoczyna się od potencjału -0,87 V. Jest 

to wartość potencjału przy której selen redukuje się do selenowodoru ( 41 ) 

Równocześnie obecność jonów cynku w elektrolicie może zainicjować reakcję ( 51 ), 

której efektem jest wzrost masy elektrody w omawianym zakresie potencjałów. 

( 51 )   H2Se + Zn2+ = ZnSe + 2H+ 

Stąd można przypuszczać, że w zakresie potencjałów od -0,62 do -0,72 V cynk 

osadzany jest podpotencjałowo na selenie, a od potencjału -0,87 V względem NEK w 

wyniku reakcji ( 51 ). 

W dalszej części wykresu, tzn. od potencjału -1,0 V zaobserwowano coraz 

wolniejszy wzrost masy elektrody. Proces roztwarzania powłoki rozpoczyna się od 

potencjału -0,40 V. Na Rys. 26 a pojawia się pik f (kolor różowy). Wyliczona wartość 

współczynnika 
z

M  wynosi 40,49 g/mol. Powyższa wartość jest znacznie mniejsza, niż 

uzyskana dla procesu przebiegającego w roztworze zawierającym jednocześnie kwas 

selenowy(IV) i siarczan(VI) cynku (Rys. 22, Rys. 23, Tabela 3, kolor niebieski). Jednak 

jego wartość wciąż jest na tyle wysoka, że nie wskazuje jednoznacznie na możliwość 

zachodzenia którejkolwiek z zaproponowanych reakcji utleniania (Tabela 4). Stąd 

wydaje się, że w wyniku zachodzących reakcji elektrodowych może dodatkowo 

dochodzić także do mechanicznego odrywania się osadzonego materiału. 
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Wykorzystując możliwości woltamperometrii podjęto próbę określenia wpływu 

stężenia kwasu selenowego(IV) i siarczanu(VI) cynku w roztworze na kinetykę procesu 

ich współosadzania. 

Rys. 27 Cykliczne i liniowe woltamperogramy otrzymane w roztworach o różnym 
stężeniu H2SeO3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2;  25°C, v = 0,02 V/s 

Wykonano serię badań, w których parametrem zmiennym było stężenie kwasu 

selenowego. Wyniki przedstawiono na Rys. 27. W przypadku pierwszego piku 

odpowiadającego reakcji redukcji selenu ( 39 ) (pik a), jego wysokość zależy liniowo 

od stężenia H2SeO3 w roztworze. Otrzymane wartości maksimów pokrywają się z 

wysokością pików otrzymanych w przypadku, gdy badania prowadzono w roztworach 

zawierających tylko kwas selenowy (Rys. 28). Może to świadczyć o znikomym 

wpływie obecności jonów cynku w roztworze na powyższy proces elektrodowy w 

początkowym zakresie potencjałów. 
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Rys. 28 Porównanie wysokości pików a otrzymanych w roztworach: kolor czarny – 
różne stężenie H2SeO3, stałe stężenie ZnSO4; kolor czerwony – różne stężenie 
H2SeO3, brak ZnSO4; kolor niebieski – stałe stężenie H2SeO3, różne stężenie ZnSO4;  
pH=2;  25°C, v = 0,02 V/s 

Wpływ cynku na procesy elektrodowe uwidacznia się dopiero po przekroczeniu 

potencjału -0,5 V względem NEK. Tak jak wcześniej wspomniano objawia się to 

pojawieniem piku b (Rys. 19). Jego kształt wyróżnia się charakterystycznym 

„przedpikiem” poprzedzającym wyraźny, wysoki pik. W celu dokładnego opisu tego 

procesu wyróżniono obydwa etapy. 

Tak jak wcześniej wspomniano, po przekroczeniu potencjału -0,5 V względem 

NEK, zaobserwowano wzrost gęstości prądu katodowego w kształcie „przedpiku” (pik 

b’), a następnie pojawia się charakterystyczny, wysoki pik (pik b’’) (Rys. 27). Należy 

zauważyć, że w miarę wzrostu stężenia kwasu selenowego(IV) w elektrolicie, 

obserwuje się liniowy wzrost wysokości piku b’. Powyższa zależność nie występuje 

jednak w przypadku piku b’’. Jego wysokość także rośnie, lecz już nie uzyskuje się 

zależności liniowej w miarę wzrostu stężenia kwasu selenowego(VI) (Rys. 29 a i b). 
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Rys. 29 Porównanie wysokości pików a) b’ i b) b’’ otrzymanych w roztworach o 
różnym stężeniu H2SeO3 i ZnSO4,  pH=2, 25°C, v = 0,02 V/s 

Analizując dalszą część woltamperogramów otrzymanych w roztworach o 

różnym stężeniu kwasu selenowego można dostrzec, że wielkość piku odpowiadającego 

utlenianiu cynku (pik e) zmniejsza się. Można przypuszczać, że im wyższe stężenie 

H2SeO3 w roztworze, tym większa szybkość osadzania selenu, co sprzyja 

współosadzaniu cynku i syntezie ZnSe. Należy jednak zauważyć, że wielkość piku, 

który przypisano reakcji roztwarzania fazy ZnSe (pik f) ulega zmniejszeniu. 

Prawdopodobnie jest to efektem skomplikowanych procesów elektrodowych 

zachodzących w tym zakresie potencjałów. 

 

 

 

 

74



Rys. 30 a) cykliczne woltamperogramy otrzymane w roztworach o różnym stężeniu 
ZnSO4, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2;  25°C, ν = 0,02 V/s; b) liniowe 
woltamperogramy otrzymane w roztworach o różnym stężeniu ZnSO4, H2SeO3 0,002 
mol/dm3, pH=2;  25°C, ν = 0,02 V/s 

Przeprowadzono badania mające na celu wyjaśnienie wpływu jonów cynku w 

elektrolicie na zachodzące procesy elektrodowe. Porównując woltamperogramy 

otrzymane w roztworach o różnym stężeniu ZnSO4 (Rys. 30 a i b), można zauważyć, że 

w zakresie potencjałów od 0 do -0,5 V względem NEK jony cynku nie biorą udziału w 

procesach elektrodowych. Dopiero poniżej tego zakresu następuje współosadzanie 

cynku z selenem, a na woltamperogramach pojawiają się piki b’ i b’’. Odczytane 

wartości maksimów tych pików nie wykazują jednoznacznej zależności od stężenia 

jonów Zn2+ w badanym zakresie stężeń (Rys. 29 a i b). 

Wpływ stężenia jonów cynku w elektrolicie uwidacznia się dopiero w obszarze 

d, gdzie dochodzi do intensywnej redukcji Zn2+ według reakcji ( 49 ). W miarę 

zwiększania zawartości cynku w roztworze krzywa ma coraz bardziej stromy przebieg, 

świadczący o wzroście szybkości powyższej reakcji. Odpowiada to wzrostowi 

wielkości piku e w miarę zwiększania stężenia jonów Zn2+ w roztworze. Znaczny 

wzrost szybkości redukcji jonów cynku w zakresie potencjałów poniżej jego potencjału 

równowagowego, powoduje pojawienie się bardzo dużego nadmiaru cynku 

metalicznego w osadzie. Powoduje to wyraźny wzrost piku e odpowiadający jego 

utlenianiu. W przypadku piku f także zaobserwowano jego wzrost w miarę zwiększania 
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stężenia jonów cynku w elektrolicie. Przy wyższych stężeniach jonów Zn2+ na 

woltamperogramie uwidacznia się złożony charakter reakcji elektrodowych 

zachodzących w tym zakresie potencjałów. 

Zastosowanie zmiennej szybkości skanowania pozwala na wyciągniecie 

wniosków odnośnie najwolniejszego etapu procesów elektrodowych. Na rysunkach 

przedstawiono liniowe woltamperogramy otrzymane w roztworach kwasu 

selenowego(IV) w zakresie stężeń od 0,001 do 0,008 mol/dm3 (Rys. 31 a-d) i 

siarczanu(VI) cynku w zakresie stężeń od 0,1 do 0,4 mol/dm3 (Rys. 32 a i b). 

Rys. 31 Liniowe woltamperogramy wykonane przy różnych szybkościach skanowania 
w roztworach o różnym stężeniu H2SeO3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2;  25°C, a) 0,001 
mol/dm3 H2SeO3, b) 0,002 mol/dm3 H2SeO3, c) 0,004 mol/dm3 H2SeO3, d) 0,008 
mol/dm3 H2SeO3
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Rys. 32 Liniowe woltamperogramy wykonane przy różnych szybkościach skanowania 
w roztworach o różnym stężeniu ZnSO4, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2;  25°C, a) 0,1 
mol/dm3 ZnSO4, b) 0,4 mol/dm3 ZnSO4

Wysokość piku a (Rys. 31, Rys. 32) wzrasta podczas zwiększania szybkości 

skanowania. Liniowa zależność wysokości piku od pierwiastka z szybkości skanowania 

wskazuje na dyfuzyjny charakter zachodzącego procesu (Rys. 33). 

Współczynniki kierunkowe prostych na Rys. 33 zależą od stężenia kwasu 

selenowego. Nie zaobserwowano żadnego wpływu obecności jonów cynku w 

elektrolicie na wartości liczbowe współczynników kierunkowych prostych. Tak jak 

wspomniano wcześniej, wskazuje to na brak oddziaływania jonów Zn2+ na przebieg 

reakcji elektrodowych w zakresie od 0 do -0,5 V względem NEK. 
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Rys. 33 Zależność wysokości piku a od pierwiastka z szybkości skanowania uzyskane 
w roztworach zawierających różne stężenia kwasu selenowego(IV) z oraz bez 
siarczanu(VI) cynku, pH=2; 25°C 

Wysokości pików b’ i b’’ wskazują na bardziej złożone relacje pomiędzy 

maksimum powyższych pików dla różnych stężeń kwasu selenowego(IV) i 

siarczanu(VI) cynku a szybkością skanowania. 

Wysokość przedpiku (pik b’) rośnie ze wzrostem stężenia kwasu 

selenowego(IV) oraz ze wzrostem szybkości skanowani. Należy także zauważyć, że w 

miarę wzrostu szybkości skanowania rośnie także odległość między pikami b’ i b’’, a 

tym samym stają się one wyraźniejsze. Powyższe zjawisko staje się jeszcze bardziej 

zauważalne w przypadku użycia wyższych stężeń H2SeO3. Warto zwrócić uwagę, że 

wysokość piku b’ zależy liniowo od szybkości skanowania (Rys. 34 a). 
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Rys. 34 Zależności a) ip = f(v) gdzie ip oznacza maksimum piku b’ b) ip = f(v0,5) gdzie ip 
oznacza maksimum piku b’’; otrzymane w roztworach zawierających różne stężenia 
H2SeO3 i ZnSO4, pH=2; 25°C 

Wysokość piku b’’ także rośnie wraz ze wzrostem stężenia kwasu 

selenowego(IV) i szybkością skanowania. Charakterystyczna dla omawianego piku jest 

liniowa zależność pomiędzy maksimum piku a pierwiastkiem z szybkości skanowania. 

Wysokość pików b’ i b’’ nie zależą od stężenia siarczanu(VI) cynku w 

roztworze (Rys. 34 a i b). 

Bardzo bliskie położenie pików b’ i b’’, oraz poprzedzający je pik a, bardzo 

utrudniają poprawną interpretację otrzymanych wyników badań 

woltamperometrycznych z różną szybkością skanowania. Powyższe badania wskazują, 

że szybkość omawianych procesów elektrodowych (piki b’ i b’’) zależy od stężenia 

kwasu selenowego (IV) w roztworze, a jest niezależna od stężenia siarczanu(VI) cynku 

w badanym zakresie. Na podstawie wcześniejszych badań woltamperometrycznych i 

elektrograwimetrycznych zauważono, że pik b’ jest związany z redukcją selenu, a pik 

b’’ jest wynikiem podpotencjałowego osadzania cynku na wcześniej osadzonym 

selenie. Wyznaczona liniowa zależność maksimum piku b’ od szybkości skanowania 

wskazywałaby na występowanie zjawiska adsorpcji selenu na powierzchni elektrody 

[70, 74], które poprzedza proces redukcji cynku według reakcji ( 53 ) i syntezę ZnSe. Z 

kolei liniowa zależność maksimum piku b’’ od pierwiastka z szybkości skanowania 
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wskazywałaby, że powyższy proces przebiega w obszarze kontroli dyfuzyjnej. Należy 

jednak dodać, że analizując wysokość obu pików brano pod uwagę ich wartość 

bezwzględną. Wyznaczenie maksimów pików jest utrudnione ze względu na obecność 

innych pików poprzedzających badane reakcje elektrodowe. Powyższe piki utrudniają 

wyznaczanie poprawnie linii bazowej, na podstawie której możliwe byłoby ustalenie 

względnej wysokości mierzonego piku. Stąd powyższa metoda nie może jednoznacznie 

wskazać na najwolniejszy etap procesu elektroosadzania selenku cynku. 

Wykonano badania woltamperometryczne w zakresie wyższych temperatur. 

Porównując liniowe woltamperogramy otrzymane w temperaturach 25, 50 i 75ºC (Rys. 

31 b i Rys. 35) można zauważyć wzrost wysokości wszystkich omawianych pików 

związanych z procesami redukcji, co dokładnie ilustruje Rys. 36. W przypadku piku a 

otrzymano liniową zależność wysokości piku od pierwiastka z szybkości skanowania 

(Rys. 36 a), co może wskazywać, że biegnący proces elektrochemiczny przebiega w 

obszarze kontroli dyfuzyjnej. Wzrost maksimum pików może być efektem rosnącej 

ruchliwości jonów i cząsteczek w roztworze oraz spadkiem lepkości elektrolitu, 

wynikających z podwyższenia temperatury, co sprzyja ich szybszemu transportowi do 

powierzchni elektrody. 

 

Rys. 35 Liniowe woltamperogramy wykonane przy różnych szybkościach skanowania 
w roztworach o różnym temperaturach, H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, 
pH=2, a) 50°C, b) 75°C 

W przypadku pików b’ i b’’ zależności są bardziej skomplikowane. Niemożliwe 

było wyznaczenie wysokości piku b’, gdyż w miarę wzrostu temperatury, można 
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zaobserwować nakładanie się na siebie pików b’ i b’’, nawet przy zastosowaniu 

większych szybkości skanowania. O ile na Rys. 35 widoczne jest tylko nieznaczne 

podwyższenie piku b’, to w przypadku piku b’’, zauważalny jest jego bardzo 

intensywny wzrost. Wraz z podwyższeniem temperatury jego wysokość rośnie dla 

każdej szybkości skanowania. Warto zauważyć, że także dla wyższych temperatur 

maksimum piku b’’ liniowo zależy od pierwiastka z szybkości skanowania (Rys. 36 b). 

Należy jednak podkreślić, że wzrost temperatury elektrolitu powoduje przyspieszenie 

omawianych procesów elektrodowych. 

Rys. 36 Zależność ip = f(v), gdzie a) ip oznacza maksimum piku a, b) ip oznacza 
maksimum piku b’’; wyniki otrzymane w roztworach o różnych temperaturach, 
H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2 

Doskonałym sposobem wykorzystywanym do analizy kinetyki reakcji 

elektrodowych jest metoda hydrodynamiczna, oparta na wirującej elektrodzie dyskowej. 

Pozwala ona jednoznacznie określić etap powolny procesów elektrodowych. Pomiary 

wykonano przy potencjale -0,65 V względem NEK, co odpowiada syntezie ZnSe. 

Uzyskane wyniki przedstawiono na Rys. 37. Uzyskanie prostoliniowej zależności 

przechodzącej przez początek układu współrzędnych świadczy o tym, że proces 

elektrodowy przebiega w obszarze dyfuzyjnym. Powolnym etapem jest dyfuzja 

cząsteczek kwasu selenowego(IV) do powierzchni elektrody. Taka zależność jest 

obserwowana tylko przy najniższym stężeniu H2SeO3 (0,001 mol/dm3). Jak wynika z 
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Rys. 37 przebieg prostych nie zależy od stężenia jonów cynku w elektrolicie, co 

jednoznacznie wskazuje, że proces nie jest kontrolowany przez ich dyfuzję. 

Przy wyższych stężeniach kwasu selenowego(IV) w elektrolicie w układzie 

biegną dwa równoczesne procesy. Jeden z nich jest hamowany dyfuzyjnie, drugi to 

proces chemiczny. Proste nie przechodzą przez początek układu współrzędnych. Przy 

stężeniu 0,002 mol/dm3 kwasu selenowego(IV) jest to wyraźnie widoczne na Rys. 38. 

Wartość odciętej wyznacza składową procesu chemicznego. Jest ona tym większa im 

wyższe jest stężenie kwasu selenowego(IV) w elektrolicie, a także im wyższa 

temperatura, w której przeprowadzono doświadczenia. Wydaje się że proces chemiczny 

to synteza ZnSe na powierzchni elektrody według reakcji ( 38 ). 

Drugi z procesów jest kontrolowany dyfuzją cząsteczek kwasu selenowego do 

powierzchni elektrody. Im wyższe stężenie kwasu selenowego(IV) tym współczynniki 

kierunkowe prostych są coraz większe, co jest zgodne z teorią Levicha [70]. 

Rys. 37 Zależność i = f(ω0,5) otrzymana w roztworach o różnym stężeniu H2SeO3 i 
ZnSO4, przy potencjale E = -0,65 V względem NEK 
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Wzrost temperatury w badanym zakresie nie zmienia charakteru kontroli 

procesów elektrodowych (Rys. 38). Jeden z nich przebiega w obszarze chemicznym, 

drugi w dyfuzyjnym. 

Rys. 38 Zależność i = f(ω0,5)otrzymana w roztworach o różnych temperaturach,            
E = -0,65 V względem NEK, H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH = 2 

6.5. Wpływ parametrów elektrolizy na skład i morfologię 

otrzymywanych powłok ZnSe 

Na podstawie przeprowadzonych badań woltamperometrycznych, 

hydrodynamicznych i elektrograwimetrycznych wyznaczono zakres parametrów, w 

których możliwe jest otrzymanie fazy ZnSe. Wyniki badań potwierdzają możliwość 

syntezy powyższego półprzewodnika w wyniku podpotencjałowego osadzania. Proces 

ten przebiega w zakresie potencjałów od -0,6 do -0,7 V względem NEK. Elektrolizy 

prowadzono w warunkach potencjostatycznych w znacznie szerszym zakresie 

parametrów: 

- potencjał osadzania: -0,4 do -1,0 V względem NEK 

- stężenie H2SeO3: 0,001 – 0,008 mol/dm3
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- stężenie ZnSO4: 0,1 – 0,8 mol/dm3 

- temperatura elektrolitu: 25 – 75ºC 

Parametrami stałymi elektrolizy były: pH elektrolitu = 2, czas elektrolizy – 2 

godziny. 

6.5.1. Wpływ stężenia H2SeO3 

Na podstawie wcześniejszych badań stwierdzono, że o kinetyce procesów 

współredukcji selenu i cynku w badanym zakresie parametrów, decyduje przede 

wszystkim stężenie kwasu selenowego(VI) w elektrolicie. W związku z powyższym 

przeprowadzono proces elektrolizy w roztworach o różnym stężeniu H2SeO3 i przy 

różnych potencjałach, zachowując stałe stężenie ZnSO4 i temperaturę. 

Rys. 39 a) Ilość przepływającego ładunku w zależności od przyłożonego potencjału 
oraz stężenia H2SeO3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH = 2;  25ºC; b) przyrost masy 
elektrody w zależności od przyłożonego potencjału oraz stężenia H2SeO3, ZnSO4 0,2 
mol/dm3, pH = 2;  25ºC 

Na Rys. 39 a przedstawiono wpływ potencjału elektrody na ilość ładunku 

przepływającego podczas trwania procesu. Należy podkreślić, że przy zadanym stężeniu 

kwasu selenowego(IV) w roztworze zmianom potencjału, przy którym prowadzono 

elektrolizę odpowiada zmiana mechanizmu procesu. Przy potencjałach -0,4 i -0,5 V 

względem NEK główną reakcją elektrodową jest osadzanie selenu. Przy potencjałach    

-0,6 i -0,7 V zachodzi dodatkowo redukcja jonów cynku i synteza ZnSe. Przy 
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potencjałach bardziej elektroujemnych pojawiają się konkurencyjne reakcje ( 40 ),         

( 41 ), ( 42 ) i ( 57 ). Stąd można porównywać wyniki doświadczalne uzyskane tylko 

przy zadanym potencjale a różnych stężeniach kwasu selenowego(IV). 

W miarę zwiększania stężenia selenu w elektrolicie także zaobserwowano 

wzrost przepływającego ładunku podczas procesu elektrolizy przy każdym potencjale. 

Podobny efekt zaobserwowano podczas badań woltamperometrycznych i 

hydrodynamicznych. 

Na Rys. 39 b przedstawiono przyrost masy katody w zależności od 

przyłożonego potencjału. Zmiana masy katody zależy od reakcji elektrodowych 

przebiegających przy zadanym potencjale. Przy potencjałach bardziej elektrododatnich 

od -0,5 V na katodzie wydziela się przede wszystkim selen. Przy potencjałach bardziej 

elektrododatnich (-0,6 i -0,7 V V) dodatkowo następuje wydzielanie cynku, stąd 

obserwowany przyrost masy katody jest większy niż w przypadku stosowania 

potencjałów bardziej elektrododatnich (Rys. 39 b). Wartość wymienionych potencjałów 

pokrywa się z położeniem piku b, otrzymanego podczas badań woltamperometrycznych 

(Rys. 19). Poniżej potencjału -0,7 V przyrost masy próbek systematycznie malał, co 

może wskazywać na rozpoczęcie reakcji konkurencyjnych ( 40 ), ( 41 ) i ( 42 ), które 

spowalniają proces narastania powłoki. 

Przyrost masy katody wzrastał w miarę zwiększania stężenia kwasu 

selenowego(IV), co wiąże się z wzrastającą ilością przepływającego ładunku podczas 

trwania procesu. Powyższe wyniki sugerują, że wzrost masy jest zależny od stężenia 

kwasu selenowego w kąpieli. 

Należy dodatkowo nadmienić, że powłoki otrzymane przy bardziej 

elektrododatnich potencjałach nie przylegały do podkładki i odpadały w trakcie procesu 

osadzania. W związku z czym poprawne wyznaczenie przyrostu masy było niemożliwe, 

a tym samym interpretacja otrzymanych wyników jest utrudniona. 

Otrzymane powłoki poddano analizie pierwiastkowej i fazowej. Analizując 

skład otrzymanych powłok zauważono charakterystyczną prawidłowość. W próbkach 

otrzymanych przy potencjałach -0,6 i -0,7 V skład pierwiastkowy był bardzo zbliżony 

do stechiometrii związku ZnSe (Rys. 40). W przypadku potencjałów bardziej 



elektrododatnich dominował przede wszystkim selen. Podobnie sytuacja wyglądała dla 

próbek otrzymanych w zakresie potencjałów bardziej elektroujemnych od -0,7 V. 

Rys. 40 Ułamek atomowy cynku w uzyskanych powłokach w zależności od potencjału i 
stężenia H2SeO3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH = 2;  25ºC 

Na Rys. 41 - Rys. 44 przedstawiono dyfraktogramy próbek otrzymanych przy 

różnych potencjałach oraz w roztworach o różnym stężeniu kwasu selenowego(IV). Na 

wszystkich dyfraktogramach widoczne są przede wszystkim piki odpowiadające czystej 

miedzi. Związane jest to z grubością otrzymanych powłok, które są bardzo cienkie. 

Skład fazowy powłok zależy przede wszystkim od potencjału osadzania. Niezależnie od 

stężenia kwasu selenowego(IV) w elektrolicie powłoki otrzymane w zakresach 

potencjałów od -0,4 do -0,5 V oraz od -0,8 do -1,0 V charakteryzowały się małą 

zawartością cynku (Rys. 40). W przypadku tych powłok na dyfraktogramach Rys. 41-

Rys. 44 pojawiły się piki pochodzące od Cu2Sex, Cu3Se2 i CuSe2. Prawdopodobnie 

część selenu przereagowała z miedzią tworząc na jego powierzchni cienką powłokę z 

selenków miedzi. Piki te zanikają, gdy w osadzie rośnie zawartość cynku (powłoki 

uzyskane w zakresie potencjałów od -0,6 do -0,7 V). Równocześnie w tym zakresie 
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potencjałów dochodzi do syntezy ZnSe. Na dyfraktogramie (Rys. 45) pojawiają się 

szerokie piki odpowiadające fazie ZnSe (w podwyższonych temperaturach następuje 

rozrost ziarn). Duża szerokość połówkowa omawianych pików wynika z budowy 

krystalicznej otrzymanego materiału. Osad jest prawdopodobnie bardzo drobno 

krystaliczny lub wręcz amorficzny. Należy zauważyć, że piki charakterystyczne dla 

fazy ZnSe pojawiają się przede wszystkim dla powłok osadzanych w potencjale -0,6 i   

-0,7 V, co jest jednoznacznie związane ze składem pierwiastkowym osadu. Ich 

względna intensywność rośnie w miarę zwiększania stężenia H2SeO3 w elektrolicie 

(Rys. 45). Wynika to z większej ilości osadu otrzymanego podczas elektrolizy, czego 

dowodem jest przyrost masy badanych próbek. W omawianym przypadku obserwujemy 

zanikanie pików odpowiadających fazom Cu2Sex, Cu3Se2 i CuSe2. 

Rys. 41 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze H2SeO3 0,001 
mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Wartość potencjałów osadzania 
względem NEK podana w legendzie z prawej strony 
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Rys. 42 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze H2SeO3 0,002 
mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Wartość potencjałów osadzania 
względem NEK podana w legendzie z prawej strony 

Rys. 43 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze H2SeO3 0,004 
mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Wartość potencjałów osadzania 
względem NEK podana w legendzie z prawej strony 
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Rys. 44 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze H2SeO3 0,008 
mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Wartość potencjałów osadzania 
względem NEK podana w legendzie z prawej strony 

Rys. 45 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworach o różnym 
stężeniu H2SeO3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 25ºC, potencjał osadzania -0,6 V 
względem NEK 

W celu poprawy struktury osadów amorficznych lub drobnokrystalicznych, 

często stosuje się obróbkę cieplną. Powłokę otrzymaną przy potencjale -0,7 V 

względem NEK z roztworu zawierającego 0,002 mol/dm3 H2SeO3 wygrzewano w 

atmosferze obojętnej w temperaturze 300ºC przez okres 2 godzin. Porównując 
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dyfraktogramy próbek przed i po wygrzewaniu można zauważyć wyraźny wzrost 

względnej intensywności pików pochodzących od fazy ZnSe, a także zmniejszenie ich 

szerokości połówkowej (Rys. 46). Jest to prawdopodobnie związane z rozrostem ziaren. 

Rys. 46 Dyfraktogramy rentgenowskie próbki przed i po procesie wygrzewania. Próbka 
otrzymana przy potencjale -0,7 V względem NEK, w roztworze H2SeO3 0,002 
mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 25ºC 

Na podstawie znajomości przyrostu masy próbek oraz ich składu obliczono 

wydajność procesu elektrolizy (Rys. 47). Największą wydajność zaobserwowano dla 

próbek otrzymanych w zakresie potencjałów -0,6 i -0,7 V względem NEK. W 

pozostałych przypadkach wydajność była znacznie niższa. Obniżenie katodowej 

wydajności prądowej może być wynikiem zarówno rozpoczęcia procesu redukcji jonów 

wodorowych ( 40 ), jak również zachodzeniem reakcji związanych z redukcją selenu     

( 41 ) i ( 42 ). 

 

 

 

 

90



Rys. 47 Katodowa wydajność prądowa w zależności od przyłożonego potencjału oraz 
stężenia H2SeO3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2;  25º 
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Rys. 48 Morfologia osadów katodowych otrzymanych w roztworach o różnym stężeniu H2SeO3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Zdjęcia 
mikrostruktur wykonano przy tym samym powiększeniu. Odcinek o długości 1 cm odpowiada 6 μm
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Wykorzystując skaningowy mikroskop elektronowy porównano morfologię 

otrzymanych osadów (Rys. 48). Można stwierdzić, że morfologia osadów przede 

wszystkim zależy od stosowanego potencjału. Powłoki zawierające bardzo mało cynku 

składają się z igiełek lub płatków. W przypadku osadów otrzymanych przy potencjałach 

-0,6 i -0,7 V względem NEK na całej swojej powierzchni powłoka wykazuje jednolitą 

budowę, która przybiera kształt kulistych narośli. Ich obecność świadczy o lepiej 

wykrystalizowanym osadzie i wynika z dużej zawartości cynku w badanym materiale. 

W miarę obniżania potencjału elektrolizy pojawiają się specyficzne, strzępiaste narośla. 

Ten kształt wiąże się z rosnącą zawartością selenu. Odmienny kształt tego osadu od 

otrzymanego przy potencjałach bardziej elektrododatnich jest prawdopodobnie 

wynikiem innego mechanizmu tworzenia się powłoki. 

Analizując wpływ stężenia H2SeO3 na strukturę osadu można zobaczyć, że w 

miarę wzrostu jego stężenia w elektrolicie rośnie przede wszystkim rozmiar kulistych 

narośli, charakterystycznych dla powłok otrzymanych w środkowym zakresie 

stosowanych potencjałów (-0,6 ÷ -0,7 V względem NEK). 

Szczególną zmianę w morfologii osadu możemy zaobserwować w przypadku 

warstw otrzymanych przy bardziej elektrododatnich potencjałach. Zwiększając stężenie 

H2SeO3 w elektrolicie odnotowano wzrost zawartości cynku w powłokach. Powoduje to 

zmianę morfologii otrzymanych osadów, które kształtem coraz bardziej przypominają 

powłoki otrzymane w zakresie potencjałów -0,6 ÷ -0,7 V względem NEK. 

Z kolei stosując bardziej elektroujemne potencjały podczas procesu elektrolizy 

struktura osadu nie zmienia się w porównaniu z próbkami otrzymanymi w roztworach o 

niższym stężeniu. Można to przypisać małym różnicom w składzie próbek, a 

specyficzna struktura powłok wiąże się z dużą zawartością selenu. 

6.5.2. Wpływ stężenia ZnSO4 

Na Rys. 49 a przedstawiono ilość przepływającego ładunku w zależności od 

przyłożonego potencjału. Wyniki uzyskano w roztworach o różnym stężeniu 

siarczanu(VI) cynku. Mechanizm procesu elektrodowego zależy od przyłożonego 

potencjału. Stąd można porównać wyniki doświadczalne uzyskane tylko przy zadanym 

potencjale, a różnych stężeniach siarczanu cynku. Jak wynika z Rys. 49 a nie stwierdza 



się korelacji pomiędzy ilością przepływającego ładunku a stężeniem siarczanu(VI) 

cynku przy zadanym potencjale. Na Rys. 49 b przedstawiono przyrost masy katody w 

zależności od przyłożonego potencjału. Wyniki uzyskano w roztworach o różnym 

stężeniu siarczanu(VI) cynku. Nie stwierdza się korelacji pomiędzy przyrostem masy 

katody a stężeniem jonów cynku w elektrolicie przy zadanym potencjale. 

Na podstawie analizy pierwiastkowej oznaczono skład powłok (Rys. 50). 

Wyniki uzyskane przy potencjałach -0,6 i -0,7 V względem NEK były najbliższe 

stechiometrii związku. 

Rys. 49 a) Ilość przepływającego ładunku w zależności od przyłożonego potencjału 
oraz stężenia ZnSO4, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2, 25ºC; b) przyrost masy 
elektrody w zależności od przyłożonego potencjału oraz stężenia ZnSO4, H2SeO3 
0,002 mol/dm3, pH=2;  25ºC 
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Rys. 50 Ułamek atomowy cynku w uzyskanych powłokach w zależności od potencjału i 
stężenia ZnSO4, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2;  25ºC 

Analiza fazowa wskazuje na obecność fazy ZnSe tylko w powłokach 

otrzymanych przy potencjałach -0,6 i -0,7 V względem NEK (Rys. 42, Rys. 51 – Rys. 

53). Względne intensywności pików pochodzące od fazy ZnSe praktycznie nie zależą 

od stężenia jonów Zn2+ w elektrolicie (Rys. 54). W przypadku powłok otrzymanych 

przy innych potencjałach pojawiają się piki świadczące o obecności Cu2Sex i Cu3Se2. 

Zmniejszenie zawartości cynku w osadzie sprzyja tworzeniu selenków miedzi na 

powierzchni elektrody. 
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Rys. 51 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze ZnSO4 0,1 
mol/dm3, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Wartość potencjałów osadzania 
względem NEK podana w legendzie z prawej strony 

Rys. 52 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze ZnSO4 0,4 
mol/dm3, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Wartość potencjałów osadzania 
względem NEK podana w legendzie z prawej strony 
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Rys. 53 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze ZnSO4 0,8 
mol/dm3, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Wartość potencjałów osadzania 
względem NEK podana w legendzie z prawej strony 

Rys. 54 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworach o różnym 
stężeniu ZnSO4, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2, 25ºC, potencjał osadzania -0,6 V 
względem NEK 

Wydajność procesu elektrolizy jest najwyższa gdy stosowano potencjał -0,6 V 

względem NEK (Rys. 55). Poniżej tego potencjału katodowa wydajność prądowa 

maleje. Może to wynikać z zachodzenia dodatkowych reakcji konkurencyjnych na 
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elektrodzie ( 40 ), ( 41 ) i ( 42 ). Niższe wydajności prądowe odnotowano także stosując 

potencjały bardziej elektrododatnie. 

Rys. 55 Katodowa wydajność prądowa w zależności od przyłożonego potencjału oraz 
stężenia ZnSO4, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2;  25ºC 

Jak stwierdzono wcześniej, o budowie otrzymywanych powłok decyduje przede 

wszystkim potencjał osadzania i wynikający z tego skład pierwiastkowy osadu (Rys. 

56). Morfologia powłok otrzymanych w zakresie potencjałów -0,6 i -0,7 V, w 

zależności od stężenia jonów Zn2+ w elektrolicie zmienia się nieznacznie. Na 

powierzchni obserwujemy kuliste narośla, tworzące zbitą i jednorodną strukturę. 

Podobieństwo między nimi może wynikać ze zbliżonej zawartości cynku i selenu w 

osadzie. 
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Rys. 56 Morfologia osadów katodowych otrzymanych w roztworach o różnym stężeniu ZnSO4, H2SeO3 0,002 mol/dm3, pH=2, 25ºC. Zdjęcia 

mikrostruktur wykonano przy tym samym powiększeniu. Odcinek o długości 1 cm odpowiada 6 μm 
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Powłoki uzyskiwane przy bardziej elektroujemnych potencjałach (-0,8 do -1,0 V 

względem NEK) charakteryzują się bardziej rozwiniętą powierzchnią. Jest to związane z 

rosnącą zawartością selenu w powłoce. Podobnie nie obserwuje się wpływu wzrastającego 

stężenia siarczanu(VI) cynku na otrzymywaną strukturę osadu. 

Powłoki otrzymane przy bardziej elektrododatnich potencjałach zbudowane są z 

płatków lub igiełek. Widoczny staje się wpływ wzrostu stężenia siarczanu(VI) cynku w 

roztworze, który powoduje wzrost krystalitów. Osady te cechuje wysoka zawartość selenu. 

6.5.3. Wpływ temperatury elektrolitu 

Badania woltamperometryczne i hydrodynamiczne wykazały wzrost szybkości 

procesów redukcji zachodzących na elektrodzie w roztworach o podwyższonej 

temperaturze. Potwierdzają to wyniki otrzymane podczas prowadzenia procesu elektrolizy 

w wyższych temperaturach. Przy zadanym potencjale wartość temperatury odpowiada 

zwiększenie ilości przepływającego ładunku (Rys. 57 a). Przyrost masy próbek 

uzyskanych przy zadanym potencjale w miarę wzrostu temperatury jest coraz większy 

(Rys. 57 b). W zakresie potencjałów od -0,6 do -0,7 V w temperaturach 25° i 50°C jest 

obserwowane maksimum przyrostu masy próbek (Rys. 57 b). 

 

Rys. 57 a) Ilość przepływającego ładunku w zależności od przyłożonego potencjału oraz 
temperatury elektrolitu H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2; b) przyrost 
masy elektrody w zależności od przyłożonego potencjału oraz temperatury elektrolitu, 
H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2 
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Należy jednak zauważyć, że największy przyrost masy zaobserwowano w 

temperaturze 75ºC stosując potencjał -1,0 V względem NEK. W powyższym przypadku 

wzrost temperatury prawdopodobnie wpłynął na szybkość biegnących procesów 

elektrodowych, powodując między innymi znaczny wzrost masy osadzanego materiału. 

Podwyższenie temperatury elektrolitu powoduje także wzrost zawartości cynku w 

powłokach (Rys. 58). W próbkach otrzymanych przy potencjałach bardziej 

elektroujemnych od -0,4 V względem NEK stosunek zawartości cynku do selenu jest bliski 

jedności. Wyjątkiem są próbki otrzymane w potencjale -0,8 V względem NEK w 

temperaturze 50ºC, gdzie odnotowano znaczny spadek zawartości cynku w powłoce. Na 

podstawie Rys. 58 można zauważyć, że wzrost temperatury sprzyja osadzaniu się cynku w 

zakresie potencjałów powyżej jego potencjału równowagowego. 

Analiza fazowa jednoznacznie wskazuje na obecność fazy ZnSe w otrzymanych 

osadach (Rys. 42, Rys. 59 i Rys. 60). Charakterystyczny jest wzrost względnej 

intensywności pików wraz ze stosowaniem coraz wyższych temperatur (Rys. 61). Jest to 

związane z większym przyrostem masy próbek, ale także może wynikać z odmiennej 

postaci krystalicznej osadu. Wzrost temperatury spowodował także pojawienie się pików 

odpowiadających fazie Cu2Sex. Ale pojawiają się one przede wszystkim w próbkach o 

wysokiej zawartości selenu. 



Rys. 58 Ułamek atomowy cynku w uzyskanych powłokach, w zależności od potencjału i 
temperatury elektrolitu, H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2 

Rys. 59 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze H2SeO3 0,002 
mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 50ºC. Wartość potencjałów osadzania względem 
NEK podana w legendzie z prawej strony 
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Rys. 60 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworze H2SeO3 0,002 
mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, 75ºC. Wartość potencjałów osadzania względem 
NEK podana w legendzie z prawej strony 

Rys. 61 Dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w roztworach o różnych 
temperaturach, stężenie H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2, potencjał 
osadzania -0,6 V względem NEK 

Katodowa wydajność prądowa zależy przede wszystkim od stosowanego 

potencjału, a w mniejszym stopniu od temperatury elektrolitu (Rys. 62). Jest ona tym 

niższa im bardziej elektroujemny potencjał osadzania. Może to wynikać ze wzrostu 

szybkości reakcji konkurencyjnych ( 40 ), ( 41 ) i ( 42 ) pojawiających się przy 

 

 

 

 

103



potencjałach bardziej elektroujemnych. Najlepsze rezultaty osiągnięto w zakresie 

potencjałów od -0,5 (z wyjątkiem 25ºC) do -0,7 V względem NEK. 

Rys. 62 Katodowa wydajność prądowa procesu elektrolizy w zależności od przyłożonego 
potencjału oraz temperatury elektrolitu, H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, 
pH=2 

Morfologia osadów przede wszystkim zależy od wielkości przyłożonego potencjału 

(Rys. 63). Podobnie jak w przypadku próbek otrzymanych w temperaturze 25ºC, warstwy 

otrzymane przy potencjale -0,4 V składają się z igiełek lub płatków. Struktura ta jest 

typowa dla materiałów osadzanych przy bardziej elektrododatnich potencjałach i cechuje 

się wysoką zawartością selenu. W miarę obniżania potencjału rośnie zawartość cynku w 

osadzie, a tym samym zmienia się jego morfologia. Ponownie pojawiają się specyficzne, 

kuliste narośla. Powłoki otrzymane w wyższych temperaturach wyróżniają się bardziej 

zwartą strukturą. W warstwach otrzymanych w niższych temperaturach, po przekroczeniu 

potencjału -0,7 V względem NEK zaczyna rosnąć zawartość selenu. Ponownie pojawiają 

się „koralowe” struktury wskazujące na podwyższoną zawartość selenu. Powyższa 

prawidłowość w wyższych temperaturach występuje w przypadku warstw otrzymanych 

przy potencjale -1,0 V. Powłoki otrzymane w wyższych temperaturach w zakresie 
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potencjałów od -0,8 do -0,9 V względem NEK zbudowane są z kulistych narośli. 
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Powyższa struktura związana jest przede wszystkim z dużą zawartości cynku w osadzie. 

Należy jednak zauważyć, że w odróżnieniu od powłok otrzymanych przy bardziej 

elektrododatnich potencjałach proces przebiega z bardzo niską wydajnością prądową. 



 

Rys. 63 Morfologia osadów katodowych otrzymanych w roztworach o różnej temperaturze, H2SeO3 0,002 mol/dm3, ZnSO4 0,2 mol/dm3, pH=2. 
Zdjęcia mikrostruktur wykonano przy tym samym powiększeniu. Odcinek o długości 1 cm odpowiada 6 μm
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7. Dyskusja wyników 
W oparciu o uzyskane wyniki doświadczalne można stwierdzić, że istnieje zakres 

parametrów procesu, w którym otrzymanie półprzewodnikowych powłok ZnSe metodą 

elektrochemiczną na podkładce miedziowej jest możliwe. Wyniki potwierdzają przedstawione 

wcześniej założenia teoretyczne dotyczące możliwości syntezy selenku cynku na drodze 

katodowej redukcji. Zgodnie z diagramem Pourbaix (Rys. 8) i obliczeniami 

przeprowadzonymi zgodnie z teorią Krögera (Rys. 9) proces ten odbywa się w zakresie 

potencjałów bardziej elektrododatnich niż potencjał równowagowy cynku.  

Warunkiem uzyskania stechiometrycznego osadu jest prowadzenie procesu elektrolizy 

przy zachowaniu określonej proporcji stężeń substratów w elektrolicie. W tym celu 

stosowano roztwory zawierające znaczną przewagę pierwiastka mniej szlachetnego, w tym 

wypadku cynku, w stosunku do zawartości pierwiastka bardziej szlachetnego - selenu. 

Stężenie jonów cynku w elektrolicie wynosiło od 0,1 do 0,8 mol/dm3, a kwasu 

selenowego(IV) od 0,001 do 0,008 mol/dm3. 

Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że przy zadanym składzie 

elektrolitu proces otrzymywania powłok ZnSe przede wszystkim zależy od stosowanego 

potencjału. Ma on decydujący wpływ na skład i morfologię otrzymywanych warstw. Wynika 

to przede wszystkim z mechanizmu biegnących reakcji elektrodowych. 

Wykonane badania woltamperometryczne i elektrograwimetryczne wskazują, że na 

elektrodzie miedziowej redukuje się bardziej elektrododatni pierwiastek według reakcji ( 52 ). 

( 52 )   H2SeO3 + 4e- +4H+ = Se(s) + 3H2O 

Proces redukcji kwasu selenowego(IV) zaczyna się już od potencjału 0 V względem 

NEK. Należy zauważyć, że proces ten rozpoczyna się znacznie wcześniej w porównaniu do 

innych podkładek metalicznych. I tak w przypadku roztworów kwaśnych proces redukcji 

selenu na podkładce ze stali nierdzewnej rozpoczyna się dopiero od potencjału -0,5 V 

względem NEK [41]. W przypadku podkładki złotej od potencjału -0,4 V względem NEK 

[47]. Z kolei autorzy [42, 47, 48, 49] wykorzystując podkładkę tytanową zaobserwowali, że 

proces redukcji selenu rozpoczyna się już od potencjału -0,3 V względem NEK. Podobny 

wynik zanotował Bouroushian [49] stosując podkładkę niklową. W przypadku miedzi proces 

redukcji selenu rozpoczyna się już od potencjału 0 V względem NEK i może być związany z 

silnym oddziaływaniem między podkładką a kwasem selenowym(IV). 
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Prowadząc badania w roztworach zawierających tylko kwas selenowy(IV) w zakresie 

stężeń od 0,001 do 0,008 mol/dm3 H2SeO3 zaobserwowano, że proces przebiega w obszarze 

kontroli dyfuzyjnej. Potwierdzają to badania woltamperometryczne przeprowadzone przy  

różnych szybkościach skanowania (Rys. 16 b, Rys. 33). Wysokość piku a odpowiadającego 

redukcji selenu liniowo zależy od pierwiastka z szybkości skanowania. Podobne wyniki 

uzyskano stosując roztwory zawierające dodatkowo siarczan(VI) cynku. Na podstawie badań 

woltamperometrycznych i elektrograwimetrycznych stwierdzono, że obecność jonów cynku 

w elektrolicie nie wpływa na procesy elektrodowe w zakresie potencjałów do -0,5 V 

względem NEK, gdzie pojawia się pik odpowiadający reakcji ( 52 )7. 

Osady otrzymane w zakresie potencjałów od -0,4 do -0,5 V względem NEK zawierają 

przede wszystkim selen (Rys. 40, Rys. 50, Rys. 58). Na dyfraktogramach pojawiają się także 

piki odpowiadające fazie Cu2Sex (Rys. 41-Rys. 44, Rys. 51-Rys. 53, Rys. 59, Rys. 60). 

Powłoki zbudowane są z igiełek i płatków (Rys. 48, Rys. 56, Rys. 63). 

W roztworach zawierających tylko jony cynku proces osadzania metalu rozpoczyna 

się dopiero po przekroczeniu potencjału -1,1 V względem NEK. Gdy w roztworze obecny był 

zarówno selen, jak i cynk, już od potencjału -0,6 V rozpoczyna się podpotencjałowe 

osadzanie cynku według reakcji ( 53 ) (badania woltamperometryczne i 

elektrograwimetryczne). 

( 53 )   Se + Zn2+ + 2e- = ZnSe 

Badania elektrograwimetryczne przeprowadzone w roztworze zawierającym tylko 

jony Zn2+ na podkładce miedziowej pokrytej warstwą selenu potwierdzają powyższe 

założenie. 

Na podstawie przeprowadzonych badań woltamperometrycznych podobny mechanizm 

proponują w swoich pracach Natarajan [41], Riveros [47] i Bouroushian [49]. Należy jednak 

wskazać, że podane przez nich potencjały, przy których zaczyna się proces 

podpotencjałowego osadzania cynku na selenie różnią się, mimo że badania prowadzono w 

podobnych roztworach. Wydaje się, że w powyższym przypadku kluczową role odgrywa 

rodzaj stosowanej podkładki. W przypadku podkładki ze stali nierdzewnej proces 

 
7 W oparciu o badania składu powłok uzyskanych w warunkach potencjostatycznych w zakresie od -0,4 

do -0,5 V względem NEK stwierdza się obecność cynku. Oznacza to, że podpotencjałowe osadzanie tego 

pierwiastka ma miejsce przy potencjałach bardziej elektrododatnich od -0,5 V 
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podpotencjałowego osadzania cynku na selenie rozpoczyna się dopiero od potencjału -0,8 V 

[41], w przypadku złotej -0,5 V [47], tytanowej -0,3 V [49] i niklowej -0,55 V [49]  

(wszystkie wartości potencjałów podano względem NEK). 

Na podstawie badań woltamperometrycznych i hydrodynamicznych można zauważyć, 

że w wytypowanym zakresie składu elektrolitów kinetyka procesów redukcji zdeterminowana 

jest stężeniem kwasu selenowego(IV). Wraz ze wzrostem jego stężenia zaobserwowano 

wzrost pików odpowiadających procesom redukcji (Rys. 27 a i b). Odnotowano także wzrost 

pików wraz z wzrastającą szybkością skanowania (Rys. 34 b) i wzrost gęstości prądu wraz z 

zwiększającą się prędkością obrotową elektrody dyskowej (Rys. 37). 

Podczas badań woltamperometrycznych przy potencjałach bardziej elektroujemnych 

od wartości około -0,6 V pojawiają się dwa piki, które wyraźnie oddalają się od siebie wraz 

ze zwiększającą się szybkością skanowania (Rys. 31 a-d). W przypadku przedpiku (pik b’), 

zaobserwowano liniową zależność maksimum piku od szybkości skanowania (Rys. 34 a). 

Powyższa zależność może wskazywać na występowanie zjawiska adsorpcji selenu na 

powierzchni elektrody8, które poprzedza proces redukcji cynku według reakcji ( 53 ) 

objawiający się pikiem b’’. Powyższe zachowanie zaobserwowano tylko w przypadku, gdy w 

elektrolicie obok kwasu selenowego(IV) był obecny siarczan(VI) cynku. Stąd można 

przypuszczać, że powyższe zjawisko jest związane z syntezą ZnSe na powierzchni elektrody. 

W przypadku piku b’’ badania woltamperometryczne i hydrodynamiczne nie 

wykazały znaczącego wpływu stężenia jonów cynku w elektrolicie na otrzymane wyniki. Na 

podstawie liniowych zależności wysokości piku b’’ od pierwiastka z szybkości skanowania 

(Rys. 34 b) oraz gęstości prądu od pierwiastka z szybkości kątowej elektrody dyskowej (Rys. 

37) wnioskuje się o dyfuzyjnej kontroli procesu elektrodowego. Etapem powolnym nadal jest 

dyfuzja cząsteczek kwasu selenowego(IV) do powierzchni elektrody, gdyż nie stwierdza się 

wpływu stężenia jonów cynku na powyższy proces. Otrzymane wyniki wskazują na 

poprawny dobór zakresu stężeń substratów zgodnie z teorią Krögera, a proces syntezy 

selenku cynku jest kontrolowany dyfuzją cząsteczek kwasu selenowego(IV) do powierzchni 

elektrody. 

 
8 Zgodnie z danymi literaturowymi obecność przedpiku świadczy o adsorbcji produktu reakcji 

elektrodowych [70, 74] 
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Na podstawie wykonanych badań woltamperometrycznych i elektrograwimetrycznych 

można wnioskować, że proces syntezy ZnSe zachodzi według sugerowanego mechanizmu 

tylko w bardzo wąskim zakresie potencjałów. Potwierdzają to wyniki otrzymane podczas 

osadzania powłok metodą potencjostatyczną. W zakresie potencjałów od -0,6 do -0,7 V 

względem NEK zawartość cynku w osadzie była najwyższa i wynosiła około 50% at. (Rys. 

40, Rys. 50, Rys. 58). Na dyfraktogramach pojawiają się wyraźne piki odpowiadające fazie 

ZnSe (Rys. 41-Rys. 44, Rys. 51-Rys. 53, Rys. 59, Rys. 60). Nie zaobserwowano pików 

związanych z obecnością związków selenu i miedzi, które pojawiają się w przypadku powłok 

otrzymywanych poza zakresem od -0,6 do -0,7 V względem NEK. Powyższa prawidłowość 

jest spełniona w całym zakresie stosowanych stężeń H2SeO3, ZnSO4 i temperatury. Cechą 

charakterystyczną dla otrzymanych powłok w zakresie potencjałów od -0,6 do -0,7 V jest ich 

morfologia. Na podstawie zdjęć wykonanych za pomocą skaningowego mikroskopu 

elektronowego stwierdza się, że charakteryzują się one bardzo zbliżoną budową (Rys. 48, 

Rys. 56, Rys. 63). Osad jest zwarty i jednolity, w odróżnieniu od powłok otrzymanych 

zarówno w bardziej elektrododatnich, jak i bardziej elektroujemnych potencjałach. Katodowa 

wydajność prądowa w zakresie potencjałów od -0,6 do -0,7 V wynosiła około 100% (Rys. 47, 

Rys. 55, Rys. 62) i była najwyższa w porównaniu do wyników otrzymanych przy pozostałych 

potencjałach. 

Znacznie bardziej skomplikowane procesy przebiegają w zakresie potencjałów poniżej 

-0,7 V względem NEK. Należy zauważyć, że w roztworach kwaśnych w powyższym zakresie 

potencjałów zaczyna się proces redukcji jonów wodorowych według reakcji ( 54 ). 

( 54 )   2H+ + 2e- = H2

Na podstawie badań woltamperometrycznych i elektrograwimetrycznych można także 

stwierdzić, że obok wyżej wymienionej reakcji dochodzi także do redukcji selenu według 

reakcji ( 55 ). 

( 55 )   Se + 2H+ + 2e- = H2Se 

Obecność selenowodoru z kolei może prowadzić do syntezy selenku cynku zgodnie z reakcją 

( 56 ). 

( 56 )   H2Se + Zn2+ = ZnSe + 2H+

Należy zauważyć, że w powłokach otrzymanych przy potencjałach poniżej -0,7 V 

zawartość cynku w osadzie jest niższa w porównaniu z powłokami otrzymanymi przy 
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potencjałach -0,6 i -0,7 V względem NEK. Powyższy efekt można wytłumaczyć zmianą 

mechanizmu zachodzących reakcji elektrodowych. Wysoka zawartość selenu może być 

efektem reakcji ( 57 ). 

( 57 )   2H2Se + H2SeO3 = Se↓ + H2O 

Wraz z pojawieniem się reakcji konkurencyjnych obniża się katodowa wydajność 

prądowa wydzielania selenu i cynku (Rys. 47, Rys. 55, Rys. 62). Należy zauważyć, że jest 

ona coraz niższa w miarę przesuwania się w kierunku potencjałów elektroujemnych, co wiąże 

się ze wzrostem szybkości reakcji ( 54 ) i ( 55 ). 

Otrzymane osady przy bardziej elektroujemnych potencjałach od -0,7 V względem 

NEK wyróżniają się charakterystyczną strukturą pokazaną na (Rys. 48, Rys. 56, Rys. 63). 

Mimo składu podobnego do powłok otrzymanych w zakresie potencjałów od -0,4 do -0,5 V, 

ich powierzchnia nie jest pokryta płatkami i igiełkami. Na zdjęciach widoczne są struktury 

przypominające strzępiaste narośla. Odmienność morfologii otrzymanych osadów w zakresie 

potencjałów od -0,8 do -1,0 V oraz od -0,4 do -0,5 V wskazuje na inny mechanizm ich 

powstawania. W obu zakresach na dyfraktogramach obok pików związanych z obecnością 

fazy ZnSe, pojawiają się piki odpowiadające związkom Cu2Sex, Cu3Se2 i CuSe2 (Rys. 41-Rys. 

44, Rys. 51-Rys. 53, Rys. 59, Rys. 60). 

W oparciu o badania woltamperometryczne i hydrodynamiczne wnioskuje się, że 

kinetyka procesów redukcji jest zdeterminowana stężeniem kwasu selenowego(IV) w 

roztworze. Wraz z jego wzrostem następuje zwiększenie wysokości pików odpowiadających 

procesom redukcji (pik a - Rys. 33, pik b’ - Rys. 34 a i pik b’’ - Rys. 34 b). Maksima pików a 

i b’’ zależą liniowo od pierwiastka z szybkości skanowania, a wysokość piku b’ liniowo 

zmienia się z szybkością skanowania. W przypadku badań hydrodynamicznych stwierdza się 

liniową zależność gęstości prądu od pierwiastka z szybkości kątowej elektrody dyskowej 

(Rys. 37). 

W miarę zwiększania stężenia kwasu selenowego(IV) stwierdzono wzrost ilości 

przepływającego ładunku elektrycznego (Rys. 39 a) oraz większy przyrost masy osadów 

(Rys. 39 b) podczas trwania procesu elektrolizy przy zadanym potencjale. Równocześnie na 

dyfraktogramach powłok uzyskanych w zakresie potencjałów  od -0,6 do -0,7 V względem 

NEK stwierdza się wzrost względnej intensywności pików pochodzących od fazy ZnSe ze 

wzrostem stężenia kwasu selenowego(IV) w elektrolicie (Rys. 45). 
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Zmiana stężenia siarczanu(VI) cynku nie wpływa na wysokość pików 

odpowiadających procesom redukcji (pik a - Rys. 28, pik b’ - Rys. 34 a i pik b’’ - Rys. 34 b). 

Również nie stwierdza się wpływu stężenia jonów cynku w elektrolicie na zależność gęstości 

prądu od pierwiastka z prędkości kątowej elektrody dyskowej (Rys. 37). Powyższe badania 

wskazują, że proces nie jest kontrolowany stężeniem jonów cynku w elektrolicie. 

Potwierdzają to wyniki otrzymane podczas potencjostatycznego osadzania powłok. Nie 

zaobserwowano znaczących różnic w ilości przepływającego ładunku (Rys. 49 a), ani 

większych różnic w przyroście masy katody (Rys. 49 b), prowadząc proces przy tym samym 

potencjale. 

Podwyższenie temperatury powoduje wzrost szybkości zachodzących procesów 

elektrodowych. Zaobserwowano wzrost wysokości pików odpowiadających procesom 

redukcji (pik a - Rys. 36 a, pik b’’ - Rys. 36 b  ), a także wzrost gęstości prądu podczas badań 

hydrodynamicznych (Rys. 38). Maksima pików a i b’’ liniowo zależą od pierwiastka z 

szybkości skanowania, natomiast gęstość prądu jest liniową funkcją pierwiastka z szybkości 

kontowej elektrody dyskowej. Otrzymane wyniki wskazują, że także w wyższych 

temperaturach procesy elektrodowe przebiegają w obszarze kontroli dyfuzyjnej. Stosując 

wyższe temperatury zaobserwowano wzrost ilości przepływającego ładunku (Rys. 57 a), a 

także większy przyrost masy osadzanych powłok (Rys. 57 b) podczas elektrolizy przy 

zadanym potencjale. Podwyższenie temperatury powoduje rozpoczęcie procesu 

podpotencjałowego osadzanie cynku już od potencjału -0,4 V względem NEK. W przypadku 

potencjałów poniżej -0,7 V względem NEK także obserwujemy bardzo wysoką zawartość 

cynku w osadzie (około 50% at.). Wydaje się to świadczyć o tym, że synteza ZnSe może 

odbywać się, zarówno nad drodze reakcji ( 53 ), jak i ( 56 ). Ze wzrostem temperatury na 

dyfraktogramach widoczne są znacznie wyższe i ostrzejsze piki odpowiadające fazie ZnSe 

(Rys. 61). Powyższy efekt jest związany z większym przyrostem masy próbek oraz z 

odmienną postacią krystaliczną osadów. Podobnie jak w przypadku powłok otrzymanych w 

temperaturze 25ºC morfologia osadu zależy od stosowanego potencjału. Wyraźną zmianę 

morfologii zaobserwowano w temperaturach 50° i 75°C w zakresie potencjałów od -0,6 do     

-0,9 V w stosunku do powłok otrzymanych w 25°C. W podwyższonych temperaturach 

pojawiają się wyraźne kuliste formacje. Jest to związane z zwiększoną zawartością cynku w 
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osadach. Powłoki otrzymane w wyższych temperaturach wyróżniają się bardziej zwartą 

strukturą. 
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8. Wnioski końcowe 
1. Możliwe jest otrzymanie selenku cynku metoda elektrochemiczną na 

drodze katodowej redukcji z roztworów wodnych z zastosowaniem 

elektrolizy. Określono parametry elektroosadzania powłok ZnSe na 

podkładce miedziowej. 

2. Badania woltamperometryczne i elektrograwimetryczne potwierdzają, że: 

a. zgodnie z teorią Krögera proces syntezy ZnSe odbywa się w wyniku 

podpotencjałowego osadzania cynku na selenie według reakcji: 

Se + Zn2+ + 2e- = ZnSe 

Powyższa reakcja zachodzi w wąskim zakresie potencjałów od -0,6 do       

-0,7 V względem NEK, 

b. w zakresie bardziej elektrododatnich potencjałów, od 0 do -0,6 V 

względem NEK, zachodzi tylko redukcja selenu według reakcji: 

H2SeO3 + 4e- +4H+ = Se(s) + 3H2O 

c. w zakresie potencjałów bardziej elektroujemnych od -0,7 V względem 

NEK stwierdza się zmianę mechanizmu zachodzących procesów 

elektrodowych. W wyniku reakcji redukcji selenu osadzonego na 

powierzchni elektrody: 

Se + 2H+ + 2e- = H2Se 

zachodzą dodatkowe reakcje: 

H2Se + Zn2+ = ZnSe + 2H+

2H2Se + H2SeO3 = 3Se↓ + 3H2O 

Dodatkowo w powyższym zakresie potencjałów zaczyna biec reakcja 

redukcji jonów wodorowych: 

2H+ + 2e- = H2

3. Badania woltamperometryczne i hydrodynamiczne potwierdzają, że: 

a. procesy redukcji związane z tworzeniem powłoki ZnSe są kontrolowane 

dyfuzją cząsteczek kwasu selenowego(IV) do powierzchni elektrody (w 

zakresie stężeń H2SeO3 od 0,001 do 0,008 mol/dm3), 
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b. procesy redukcji związane z tworzeniem powłoki ZnSe nie zależą od 

stężenia siarczanu(VI) cynku w elektrolicie (w zakresie stężeń ZnSO4 od 

0,1 do 0,4 mol/dm3), 

c. wzrost temperatury przyspiesza procesy elektrodowe. 

4. Skład oraz morfologia osadzanych powłok zależy od stosowanego 

potencjału podczas elektrolizy. Jest to związane z mechanizmem 

biegnących procesów elektrodowych. 

a. Powłoki otrzymane w zakresie potencjałów od -0,4 do -0,5 V względem 

NEK zawierają przede wszystkim selen. Zawartość cynku w osadach 

rośnie wraz ze zwiększającym się stężeniem ZnSO4 w elektrolicie, oraz 

wraz z podwyższaniem temperatury. Powłoki zbudowane są z igiełek i 

płatków. Na dyfraktogramach pojawiają się przede wszystkim piki 

zidentyfikowane jako związki selenu i miedzi. 

b. Powłoki otrzymane w zakresie potencjałów od -0,6 do -0,7 V, 

charakteryzują się składem bliskim stechiometrii związku ZnSe. Zawartość 

cynku w powłokach jest najwyższa w porównaniu do osadów otrzymanych 

przy pozostałych potencjałach. Morfologia osadu jest zwarta i jednolita. Na 

dyfraktogramach rentgenowskich pojawiają się piki odpowiadające fazie 

ZnSe. Katodowa wydajność prądowa wynosiła około 100%. 

c. Powłoki otrzymane w zakresie potencjałów bardziej elektroujemnych od    

-0,7 V względem NEK zawierają przede wszystkim selen. Zawartość 

cynku w powłokach rośnie wraz z podwyższaniem temperatury. Nie 

odnotowano wpływu stężenia ZnSO4 w elektrolicie na zawartość cynku w 

powłokach. Katodowa wydajność prądowa procesu elektrolizy jest bardzo 

niska i związana jest z przebiegiem reakcji konkurencyjnych: 

Se + 2H+ + 2e- = H2Se 

2H+ + 2e- = H2

Selen dodatkowo może osadzić się w wyniku reakcji: 

2H2Se + H2SeO3 = Se + H2O 
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Na dyfraktogramach stwierdza się obecność pików pochodzących od faz: 

ZnSe oraz selenków miedzi. Osad jest niejednorodny, pokryty 

charakterystycznymi naroślami.  

5. Zwiększenie stężenia kwasu selenowego(IV) w elektrolicie przyspiesza 

proces osadzania powłok ZnSe, co potwierdza założenie, że proces syntezy 

ZnSe jest kontrolowany dyfuzją cząsteczek H2SeO3 do powierzchni 

elektrody. Zaobserwowano wzrost ilości przepływającego ładunku podczas 

trwania procesu elektrolizy, a także wzrost masy otrzymanych powłok. 

6. W wytypowanym zakresie stężeń nie stwierdzono wpływu zawartości 

ZnSO4 w elektrolicie na proces syntezy ZnSe. Szybkość procesu 

elektroosadzania nie zależy od stężenia jonów Zn2+, a tym samym nie jest 

kontrolowany ich dyfuzją do powierzchni elektrody. 

7. Podwyższenie temperatury przyspiesza procesy osadzania powłok. W miarę 

wzrostu temperatury zaobserwowano wzrost ilości przepływającego 

ładunku podczas elektrolizy, a także większy przyrost masy powłok. 
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