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Recenzja 

pracy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Elżbiety Osial 

zatytułowanej 
 “Influence of deposition condition on the properties of CdTe films” 

 

Rozprawa  doktorska  Pani  mgr  Magdaleny  Elżbiety  Osial  zatytułowana  „Influence  of 

deposition condition on the properties of CdTe films”, o brzmieniu w języku polskim „Wpływ 

warunków osadzania na właściwości filmów z CdTe”, została wykonana pod kierunkiem Pani 

prof.  dr  hab.  Krystyny  Jackowskiej  z  Wydziału  Chemicznego  Uniwersytetu  Warszawskiego 

oraz Pani Profesor Justyny Widery z Adelphi University z Nowego Jorku. 

 

Zasadność podjęcia tematu 

Obserwowane  zmiany  klimatyczne  wymuszają  na  społeczności  międzynarodowej 

poszukiwania  drogi  ograniczającej  emisję  gazów  cieplarnianych  poprzez  powszechne 

korzystanie  z  odnawialnych źródeł  energii.  Ogromne  nadzieje  pokładane  są  w  umiejętnym 

wykorzystaniu  energii  słonecznej.  Dotyczy  to  wykorzystania  energii światła,  m.in. 

w wytwarzaniu wodoru z wody, czy wykorzystaniu ogniw słonecznych różnego typu. W tych 

zastosowaniach  istota  powodzenia  układów  elektrochemicznych  leży  w  fotoaktywności 

materiałów elektrodowych. Na wielkości mierzalnych efektów zamiany energii 

promieniowania  elektromagnetycznego  na  energię  przemiany  elektrochemicznej  ma  wpływ 

wiele  czynników,  a  wśród  nich  struktura  i  morfologia  użytych  warstw.  Liczba  prac 

naukowych opisujących wytwarzanie fotoaktywnych warstw liczy (wg. WB of Science 1980-

2014)  powyżej  15 000.  Wśród  sposobów  wytwarzania  filmów  półprzewodnikowych  są 

proponowane od  wielu dekad metody elektrochemiczne. Wiele uwagi poświęcono metodom 

wytwarzania warstw tellurku kadmu (99 pozycji wg. WB of Science 2004 -2014 ). 

Chemia  materiałów  zyskuje  na  prestiżu  naukowym  jako  dziedzina,  dla  której 

podejmowane badania służą najczęściej rozwiązaniom aplikacyjnym lub/oraz te rozwiązania  

przybliżają.  Treść  doktoratu  Pani  Magdaleny  E.  Osial  wpisuje  się  w  ten  bardzo 

konkurencyjny  kierunek  badań,  a  jego  zasadnicza  część  dotyczy  poszukiwania  metody 
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otrzymywania warstw tellurku kadmu CdTe oraz złącza organiczno-nieorganicznego CdTe 

z poliindolem.  

Cel pracy to znalezienie ogólnych zależności pomiędzy warunkami osadzania 

a składem, morfologią, budową krystaliczną i fotoaktywnością warstw CdTe oraz CdTe/PPI.  

W pracy zawarto wyniki testów fotoaktywności otrzymanych warstw. Korzystając 

z ogromnego doświadczenia macierzystego ośrodka naukowego, Autorka posługuje się 

metodami elektrochemicznymi w preparatyce filmów i badaniu ich właściwości. Wybór 

obiektu badań należy uznać za trafny i wysoce aktualny.  

 

Ocena części literaturowej pracy 

Część literaturowa obejmuje trzy rozdziały. Autorka opisuje podstawowe właściwości 

półprzewodników fotoaktywnych. Jest to ilustrowany rozdział przywołujący podstawowe  

definicje fizyki półprzewodników, opis granicy faz pomiędzy półprzewodnikiem 

a elektrolitem w warunkach równowagi termodynamicznej. Omówiono zjawisko fotokorozji. 

Poruszane zagadnienia są omówione z zacięciem dydaktycznym w zakresie więcej niż 

odpowiednim do pracy doktorskiej.  

W rozdziale 2. tellurek kadmu, jako przedstawiciel fotoaktywnych chalkogenidków 

metali, (o niemal idealnej szerokości pasma wzbronionego 1,45 eV), został 

scharakteryzowany w oparciu o dane literaturowe  dotyczące budowy krystalograficznej  

i właściwości półprzewodnikowych.  

Autorka szczegółowo przedstawiła sposoby otrzymywania warstw CdTe metodami 

fizycznymi, chemicznymi i elektrochemicznymi. Przywołanie w pracy diagramów pH-E dla 

kadmu i telluru jest bardzo pomocne w śledzeniu złożonych równowag w roztworach 

elektrolitów wodnych tych pierwiastków.  

Pozytywnym wyróżnikiem jest tutaj rozważenie wszystkich czynników mających 

wpływ na strukturę osadzanego elektrochemiczne filmu, to jest: potencjału, typu podłoża, 

stężenia i typu reagentów oraz temperatury. Stabilność i zagadnienia związane 

z fotodegradacją warstw CdTe są opisane w odniesieniu do równowag  termodynamicznych 

opisanych w rozdziale poprzedzającym (rozdz. 1.3). 

Autorka odniosła dyskusję do środowisk wodnych1, jako że praca w części doświadczalnej 

obejmuje sposoby syntezy CdTe i badanie aktywności warstw w roztworach wodnych.  

                                                 
1 Najnowsze opracowanie dotyczy osadzania CdTe z cieczy jonowych: K.R. Kaukhan et al. J. Electroanal. 
Chem. 713(2014)70-76 
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W dalszej części (Rozdz. 3.) Autorka opisuje polimery elektroaktywne. Autorka 

przedstawia (na Rys.17) kilka polimerów w stanie obojętnym, stosowanych jako składniki 

heterozłącza objętościowego w urządzeniach optoelektronicznych. Szkoda, że nie 

wspomniano o tzw. polimerach donorowo-akceptorowych, w których tworzenie ekscytonów 

w wyniku absorpcji kwantu promieniowania jest bardziej efektywne.  

W omówieniu  mechanizmu przewodnictwa polimerów pominięto rolę domieszki 

w transporcie ładunku. Transport jonów domieszki pozwala  na zastosowania polimerów 

elektroaktywnych np. w ogniwach, litowo-jonowych, o czym pisze Autorka w kolejnym 

rozdziale.   

Polindol znany z badań Profesor Jackowskiej (1994), został  opisany ze szczególną uwagą. 

Autorka uzasadnia wybór tego polimeru, analizując z szczegółowo zjawisko fotokorozji 

CdTe. 

Część II pracy „Experimental” zawiera listę odczynników chemicznych, stosowanych 

roztworów, opis metod preparatywnych i metod pomiarowych stosowanych przez Autorkę.  

Metody pomiarowe warsztatu elektrochemicznego to woltamperometria, 

chronoamperometria i metoda wirującej elektrody dyskowej. Pomiary fotoaktywności 

przeprowadzono stosując jako źródło promieniowania lampę wolframową o mocy 1 kW. 

Zaprezentowane metody badań struktury to: dyfraktometria rentgenowska (XRD), 

spektroskopia IR,  spektroskopia Ramana, spektrometria UV-Vis, rentgenowska 

spektrometria fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS). Metoda EDX opisana 

została wraz z metodą mikroskopii elektronowej SEM. Autorka opisała metodę mikroskopii 

sił atomowych (AFM) wykorzystaną w badaniach morfologii powierzchni. Opis stosowanych 

metod jest ilustrowany starannie wykonanymi schematami.  

Ta część pracy świadczy o zacięciu dydaktycznym Autorki oraz zrozumieniu zasad 

stosowanych metod instrumentalnych, ich możliwości i ograniczeń. 

 

Ocena części doświadczalnej 

Część poświęcona prezentacji wyników i ich dyskusji zaczyna się od nakreślenia celu 

badań. Pierwsza opisana metoda otrzymywania warstw CdTe polega na wytworzeniu filmów 

kadmu na drodze katodowego osadzania z elektrolitów o niskim stężeniu Cd(ClO4)2, 

w obecności LiClO4 w warunkach potencjostatycznych (-0,8 V vs. Ag|AgCl|Cl- (1M)). 

W opisywanym eksperymencie porównywane są dwa przypadki. Autorka rozróżnia je 

określając czas osadzania metodą chronoamperometryczną (30 s i 300 s). 
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Chronoamperometria jest metodą, która pozwala analizować typ nukleacji i wzrostu 

kryształów. Analiza wzrastającej części krzywej, zanim osiągnięte zostaje plateau prądowe, 

dostarcza informacji o typie zarodkowania i wzrostu kryształów. Ten aspekt nie został podjęty 

przez Autorkę, choć w konkluzjach wskazuje na różnice w budowie warstw w zależności od 

tego czy osadzanie przebiegało w czasie, gdy prąd katodowy zmieniał się (30s), czy proces 

przebiegał głównie, gdy prąd był stały (300 s). Dla krótkiego czasu osadzania (30 s) udział 

etapu poprzedzającego zlewanie się zarodków krystalicznych był znacznie większy niż  

w drugim przypadku. 

Otrzymane filmy Cd przemienione zostały w Cd(OH)2. Tworzenie tellurku kadmu 

następuje w trzecim etapie, którego siłą napędowa jest prawdopodobnie różnica iloczynów 

rozpuszczalności Cd(OH)2 i CdTe. (Uwaga: równanie reakcji 91 nie spełnia zasady 

zachowania masy). 

Testy wykazały, że otrzymanym materiałem jest półprzewodnik typu-n o niskiej 

fotoaktywności. Uzyskane wyniki dotyczące osadzania kadmu zostały dalej wykorzystane 

w opracowaniu elektrochemicznej metody jednoetapowej otrzymywania warstw CdTe.  

 

Opracowanie metody jednoetapowego otrzymywania CdTe, z roztworu zawierającego 

oba pierwiastki (kadm i tellur) w formach jonowych, jest sumą doświadczeń dotyczących 

badania elektrokrystalizacji kadmu i osadzania elektrodowego telluru z roztworów 

elektrolitów wodnych o niskim pH, na elektrodzie z węgla szklistego.  

Badania osadzania telluru elementarnego przeprowadzono metodą 

woltamperometryczną, chronoamperometryczną i metodą RDE. Reakcja katodowa przebiega 

z udziałem 4 elektronów. Dalsza, dwu elektronowa redukcja, to wytworzenie postaci Te2- .  

Autorka słusznie wnioskuje, na podstawie zmian kształtu krzywych 

chronoamperometrycznych, o wpływie temperatury na formowanie się kryształów i ich 

wzrost (str. 95). Analiza krzywych chronamperometrycznych, zgodnie z zależnościami 

matematycznymi2, mogłaby dostarczyć bliższych informacji (zarówno w przypadku 

osadzania Cd jak i Te) .  

Wydajność prądowa reakcji redukcji jonów kadmu jest niska, zarówno w temperaturze 

pokojowej jak i podwyższonej (70˚C). Wartości prądu wymiany reakcji redukcji Cd2+  do Cd, 

wyznaczone za pomocą wirującej elektrody dyskowej, są zgodne z danymi literaturowymi.  

                                                 
2 Harrison JA and  Thirsk HR, (1971) “The Fundamentals of metal deposition” in Bard A.J. ed. Electroanalytical 
Chemistry vol. 5, pp.67-148, Marcel Dekker. 
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Dalsza część rozprawy dotyczy wytwarzania warstw samego półprzewodnika CdTe 

w wyniku złożonej reakcji redukcji z wodnych roztworów zawierających CdClO4 i Na2TeO3. 

Bardzo skrupulatnie zaplanowane pomiary doprowadziły do określenia optymalnych 

warunków osadzania. Przemiana z udziałem 2 elektronów w obecności jonów kadmowych, 

poprzedzona osadzaniem telluru, to pożądana przemiana, w wyniku której elektroda pokrywa 

się warstwą CdTe.  

Autorka analizując przebiegi woltamperogramów na rysunku 75 stwierdza, że nie 

zarejestrowano dodatkowych pików prądowych, dla polaryzacji przekraczającej -0,6 V. Tu 

trzeba zaufać Doktorantce, że tak jest, bo krzywe nie są czytelne w części katodowej. 

(Uwaga: brak krzywych tła na rysunkach ). 

 

Podsumowując, przeprowadzone badania pozwoliły na zaproponowanie metody 

osadzania CdTe w procesie jednoetapowym. Analiza składu i pomiary fotoaktywności 

pozwalają na określenie optymalnych parametrów procesu dla uzyskania półprzewodnika 

o charakterze typu-n lub typu – p, determinując dalszą ewentualną aplikację. Autorka podaje 

dokładne wartości liczbowe potencjału elektrody dla otrzymania CdTe z nadmiarowym 

udziałem Te czy nadmiarowym udziałem Cd w warstwie. Jest to najważniejsze osiągnięcie 

Doktorantki, do którego doszło w wyniku bardzo starannych pomiarów i właściwej 

interpretacji wyników w kontekście doniesień literaturowych  

Doktorantka osiągnęła zamierzony cel, który został określony jako znalezienie zależności 

pomiędzy warunkami osadzania elektrodowego warstw CdTe a właściwościami otrzymanego 

półprzewodnika.  

Ostatni rozdział (C) poświęcony jest metodzie otrzymywania i  badaniom warstw 

hybrydowych organiczno-nieorganicznych, złożonych z poliindolu i nałożonego CdTe. 

W badaniach zastosowano podłoże platynowe. Założona ochrona warstw przed fotokorozją 

została częściowo osiągnięta. Jednakże chemiczna przemiana tellurku w siarczek stanowi  

o braku stabilności warstwy w środowisku polisiarczków. Fotoprąd warstw hybrydowych 

został podwojony w stosunku do fotoprądu mierzonego dla samego CdTe, co jest dużym 

osiągnięciem.  

Nasuwa się kilka uwag i pytań dotyczących tej części pracy: 

i) Sposób prezentowania zależności liniowych nie jest poprawny (np.: rys. 71) 

Zaprezentowana zależność j-1=f(ω-1/2) powinna być zaopatrzona we 

współczynnik korelacji, czego brakuje w przypadkach obliczeń równania 
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regresji  liniowej,  np.:  rys  72  itp.  Sam  wykres  nie  dokumentuje  dokładności 

dopasowania. 

ii)  Jaki  przebieg  mają  krzywe  chronoamperometryczne  z  rysunku  54.  dla 

początkowego przedziału czasowego? Czy są podobne do krzywych z rysunku 

53? Czy na podstawie pomiarów chronoamperometrycznych można 

zdefiniować bliżej różnice w nukleacji i typie wzrostu kryształów dla badanych 

układów ? 

iii)  Jakich  różnic  należy  się  spodziewać  w  przypadku  zmiany  elektrody  GC  na 

elektrodę ITO (FTO) dla procesu jednoetapowego osadzania CdTe? 

 

Ocena strony redakcyjnej i językowej pracy. 

Praca  jest  zredagowana  niemal  perfekcyjnie  i  zawiera  bardzo  małą  liczbę  błędów 

literowych.  Nie  znaleziono  również  błędnych  odnośników  literaturowych,  których  liczba  to 

266  pozycji.  Jedyne  co  zakłóca  obraz  idealny,  to  używanie  niewłaściwych  znaków 

edytorskich  (znak  „*”  nie  jest  znakiem  mnożenia,  strzałki  użyte  w  równaniu  38  oznaczają 

równowagę tautomeryczną a nie termodynamiczną).  

Praca zawiera 138  rysunków, które są kolorowe i w większości czytelne. Wartości liczbowe 

zebrane w 20 tabelach są podane, prawie wszędzie, z uzasadnioną  dokładnością. 

Zadbano  o  estetykę  wydania  papierowego  w  sposób  szczególny.  Projekt  graficzny  okładki, 

śliczna zakładka, są miłym dodatkiem do poważnych treści zawartych na 189 stronach tekstu 

napisanego zwięzłym i poprawnym językiem. Strona redakcyjna zasługuje na wysoką ocenę. 

 

Podsumowanie 

Recenzowana  praca  doktorska,  wpisuje  się  w  najbardziej  aktualny  nurt  chemii 

materiałów półprzewodnikowych. Przedstawione badania, dotyczące optymalizacji warunków 

otrzymywania warstw CdTe, zawierają wiele elementów nowości naukowej. Praca wyróżnia 

się sumiennością w prowadzeniu badań i dużą biegłością w stosowaniu różnorodnych technik 

badawczych, obejmujących metody spektroskopowe, dyfrakcyjne, metody badania 

powierzchni,  a  przede  wszystkim  metody  elektrochemiczne.  Systematyczność  ujęcia  tematu 

świadczy o dojrzałości naukowej doktorantki. Praca doktorska napisana jest w sposób zwięzły 

i jasny z dużym zacięciem dydaktycznym. 

Dorobek  publikacyjny  Pani  magister  Magdaleny  E.  Osial  stanowią  dwie  prace 

opublikowane  w czasopismach  o  zasięgu  międzynarodowym.  Doktorantka  jest  pierwszym 
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autorem  w  obu  obszernych  pracach.  Materiał  zaprezentowany  w  doktoracie  pozwala  na 

opracowanie kolejnych publikacji.  

Chcę  wyrazić  moje  wielkie  uznanie  dla  wkładu  pracy  Doktorantki,  podkreślić 

znaczenie naukowe wypracowanej metody otrzymywania warstw CdTe za pomocą osadzania 

elektrochemicznego. Wskazanie optymalnych warunków dla otrzymania warstw  

o  nadmiarowej  zawartości  Te  lub  Cd  ma  szczególny  walor  naukowy  i  aplikacyjny. 

Doktorantka  wykazała, że  metody  elektrochemiczne  mogą  być  z  powodzeniem  stosowane  

w wytwarzaniu fotoaktywnych filmów elektrodowych o kontrolowanym typie 

przewodnictwa. 

 

Stwierdzam, że  praca  doktorska  Pani  Magister  Magdaleny  Elżbiety  Osial    w pełni 

spełnia  kryteria  ustawowe  stawiane  rozprawom  doktorskim  w  zakresie  nauk  chemicznych. 

Zatem wnoszę o dopuszczenie doktorantki do publicznej obrony rozprawy. 

 

 

Anna Lisowska-Oleksiak 

Gdynia, dnia 03.03. 2014 roku 

 

 

       

 

 



Prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk

Wydział Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 5 marca 2014 r.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Elżbiety Osial,
zatytułowanej: „Influence ofdeposition conditions on theproperties ofCdTe

films"
(tytuł w języku polskim: „Wpływ warunków osadzania na właściwości

filmów z CdTe")

Rozprawa doktorska Pani mgr Magdaleny Elżbiety Osial została przygotowana w ramach

programu międzynarodowych studiów doktoranckich (MPD) pod kierunkiem Pani prof. dr

hab. Krystyny Jackowskiej z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pani prof.

dr Justyny Widery z Wydziału Chemii Adelphi University, NY 11 530, Garden City (USA).

Rozprawa, napisana w języku angielskim, dotyczy procedur otrzymywania warstw tellurku

kadmu na elektrodach, badania ich składu, struktury i właściwości, rozpatrywanych z punktu

widzenia możliwych zastosowań w układach fotowoltaicznych lub fotoelektrochemicznych.

Tematyka rozprawy jest atrakcyjna i nowoczesna, dotyczy istotnych zagadnień fizykochemii i

elektrochemii ciała stałego, w tym warstw półprzewodnikowych, zagadnienia te są

przedmiotem zainteresowania wielu badaczy w wiodących ośrodkach naukowych na świecie.

Podjęta tematyka jest też bardzo istotna ze względu na poszukiwanie efektywnych

alternatywnych źródeł energii, w tym układów przetwarzających energię słoneczną.

Poszukiwanie nowych materiałów półprzewodnikowych oraz optymalizacja ich struktury i

właściwości w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów fotoogniw stanowi poważne

wyzwanie badawcze. Doktorantka podjęła się tego ambitnego zadania, korzystając m.in. z

doświadczenia zgromadzonego przez Promotorów rozprawy. Szczególnie Pani prof.

Jackowska już od dłuższego czasu z powodzeniem rozwija tematykę elektrochemii i

fotoelektrochemii półprzewodników i jest uznanym ekspertem w tej dziedzinie.

Rozprawa jest dość obszerna, liczy 189 stron i jest podzielona tradycyjnie na część

literaturową i eksperymentalną. Część literaturowa, w porównaniu z resztą rozprawy jest

wprawdzie dość zwięzła, bo liczy 47 stron, jednak Autorka odwołuje się do ponad 250

pozycji literaturowych, co świadczy o dogłębnym przeanalizowaniu opisywanej tematyki.

Doktorantka zawarła tu informacje o podstawowych właściwościach półprzewodników oraz

ich elektrochemii i fotoelektrochemii. Dogłębnie i szczegółowo opisała właściwości tellurku

l



kadmu i metody jego syntezy. W dalszej części, tym razem już bardziej skrótowo,

scharakteryzowała polimery przewodzące, ich możliwe zastosowania, opisała też właściwości

poliindolu, czyli polimeru wykorzystywanego w badaniach. Uważam, że proporcje dotyczące

opisu poszczególnych zagadnień zostały dobrane trafnie, ponieważ najwięcej uwagi Autorka

poświęciła otrzymywaniu i właściwościom tellurku kadmu, co ma ścisły związek z zakresem

badań opisanych w rozprawie.

Początek rozdziału 1.1 stanowi dobre i przejrzyste („podręcznikowe") wprowadzenie do

właściwości półprzewodników, a w dalszej części rozdziału Autorka skoncentrowała się na

zachowaniu półprzewodników w układach fotoelektrochemicznych. Co prawda Doktorantka

nie rozpatrywała tych zagadnień bardzo szczegółowo, ale w zamian powołała się na liczne

pozycje literaturowe i opracowania przeglądowe. Do tego rozdziału miałbym kilka uwag. W

pierwszym akapicie stwierdzenie, że „molecular orbitals split into me separate molecular

orbitals..." nie jest całkiem poprawne - zakładamy, że orbitale atomowe ulegają kombinacji

liniowej z utworzeniem orbitali molekularnych o różnej energii. Z kolei stwierdzenie „for

insulators... impossible for the electrons to be transferred between the valence and conduction

band" (na str.7) oznaczałoby, że izolatory nie mogą absorbować promieniowania

wzbudzającego elektrony do pasma przewodnictwa. Opis osi pionowej na rys.l i 2 nie jest

poprawny, powinna tam być energia, a nie f(E). Zestawienie równań 2 i 3 oraz 4 i 5 sugeruje

pytanie o różnicę między NC i DC oraz jVv i £>v. Podobne pytanie może dotyczyć różnicy

między „Fermi level under illumination" (tekst na rys.4) i „quasi-Fermi level" (podpis pod

rys.4). Wątpliwości budzi zdanie na str.13: „When the semiconductor is immersed... some

kind of equilibrium is established, but it is not thermodynamic equilibrium" - w takim razie

jaka to jest równowaga ? Na str.18 stwierdzenie "relative ratio of concentration of minority

carriers..." - nie wiadomo, do czego odnosi się to stężenie. Diagramy energetyczne, jak na

rys.6, nie są konsekwentne, ale akurat taki sposób prezentacji jest typowo spotykany w

literaturze. Chodzi o to, że od strony roztworu prezentowana jest zależność gęstości stanów

od energii, a po stronie półprzewodnika jedyną daną ilościową jest energia.

Rozdział 2 szczegółowo opisuje właściwości tellurku kadmu, a zwłaszcza metody syntezy

chemicznej i elektrochemicznej tego związku, Doktorantka opisała też właściwości

elektrochemiczne kadmu, ponieważ uzyskanie kadmu metalicznego stanowi punkt wyjścia do

dalszej syntezy. Ten rozdział uważam za najwartościowszy w części literaturowej. Autorka

przeanalizowała szczegóły diagramów Pourbaix dla kadmu, telluru i tellurku kadmu. W tej

części pojawiło się też kilka drobnych nieścisłości. Np., (na str.28) formą dominującą w



roztworze nie jest chyba Te2O, lecz TeO2 (HTeO2
+). Na rys.11 zabrakło oznaczenia „O2" dla

górnej linii przerywanej, dla pH > 9 (na dole str.29) w rzeczywistości występuje CdO2"

(zgodnie z rys. 11). Potencjały w równaniach 30, 32 i 36 dotyczą E, nie £°, w równaniu 32

współczynnik przed logarytmem powinien wynosić -0,059, a w równaniu 36 powinien być

człon zawierający stężenie jonów H+. Do stałej szybkości 8,98 l O"5 (str. 30) i 2,3 10"'° cm/s

(str.33) zabrakło jednoznacznego określenia odnośnika literaturowego (czy chodziło o

pozycje 114 i 124 ?). Na strome 31 Autorka napisała, że dla l<pH<0 (powinno być -l zamiast

1) Te występuje w równowadze z Te3+ - rodzaj formy dominującej zależy jednak od

potencjału.

Rozdział 3 jest klarownym, zwięzłym, lecz wystarczająco rozbudowanym opisem

właściwości polimerów przewodzących. Na str.43 pojawiają się żargonowe określenia „each

carbon" zamiast „each carbon atom". Stwierdzenie dotyczące delokalizacji orbitali pz (str.43)

nie jest do końca poprawne, skoro występuje przerwa energetyczna (efekt Peierlsa). Za

przewodnictwo polimerów przewodzących odpowiadają nie tyle „pi-electrons" (str.43), co

nośniki w postaci polaronów / bipolaronów. Na str.51 jest odwołanie do nieistniejącego

rys. 19, który miał przedstawiać woltamogram poliindolu.

Bibliografia jest kompletna i przejrzysta, Doktorantka podała tytuły wszystkich cytowanych

pozycji literaturowych, co znacznie ułatwia śledzenie zawartości poszczególnych pozycji.

Opis ten jednak nie jest do końca konsekwentny, ponieważ Autorka zwykle zapisywała tytuły

artykułów małymi literami, ale czasem występują też duże litery.

Podsumowując ocenę tego fragmentu rozprawy uważam, że część literaturowa pod względem

objętości i treści stanowi wyczerpujące, dobrze zbilansowane i przejrzyste wprowadzenie do

części eksperymentalnej rozprawy, odnoszące się zarówno do najnowszych jak i klasycznych

już pozycji literaturowych.

Część II stanowi wprowadzenie do metodyki pracy, Autorka w zwięzły sposób opisała tu

podstawy stosowanych przez siebie metod badawczych. Sposób prezentacji jest dość typowy i

podobny jak w innych rozprawach doktorskich o zbliżonej tematyce. Uznanie budzi szeroki

zakres stosowanych metod, obejmujących techniki elektrochemiczne, spektroskopowe,

obrazowania powierzchni (SEM, AFM), metodę dyfrakcji rentgenowskiej. Świadczy to o

rozległych zainteresowaniach naukowych Doktorantki i Jej wszechstronności oraz

doświadczeniu. Z drobnych uwag wymieniłbym sugestię uzupełnienia nazwy metody „RDE"

do „RDE Yoltammetry". W równaniu 83 niepotrzebna jest liczba falowa w iloczynie, a na



rys.34 zamiast q>sc powinno chyba być 900 ? Znaczenie symbolu za w równaniu 76 nie

zostało wyjaśnione.

Najważniejsza, część III rozprawy, dotycząca opisu wyników badań własnych i ich dyskusji,

jest dość obszerna, obejmując 80 stron. Autorka opisała dwie metody syntezy tellurku kadmu,

tzw. dwuetapową (obejmującą etap elektrochemiczny i chemiczny) oraz jednoetapową

(elektrochemiczną). W obu przypadkach Doktorantka zbadała strukturę powstałych

związków, określiła ich skład, przeprowadziła badania mikroskopowe, zbadała właściwości

optyczne i fotoelektrochemiczne. Podsumowując wyniki swoich badań Autorka stwierdziła,

że metoda dwuetapowa nie pozwala na uzyskanie warstw tellurku kadmu wykazujących

znaczące fotoefekty i mogących znaleźć zastosowanie w ogniwach fotoelektrochemicznych.

Dlatego Doktorantka skoncentrowała się na metodzie jednoetapowej i optymalizowała

warunki otrzymywania tellurku kadmu. Badania te były obszerne i wymagały

przeprowadzenia wielu eksperymentów, ponieważ dotyczyły m.in. wpływu składu roztworu

do syntezy, temperatury, potencjału osadzania. Autorka dogłębnie przeanalizowała proces

elektroosadzania telluru, kadmu i tellurku kadmu z wykorzystaniem różnorodnych technik

elektrochemicznych i uzyskała zbiór cennych danych eksperymentalnych, takich jak m.in.

współczynniki dyfuzji i parametry kinetyczne reakcji elektrodowych telluru i kadmu.

Następnie przeprowadziła badania spektroskopowe, strukturalne i mikroskopowe oraz

podsumowała ten cykl badań pomiarami w układach fotoelektrochemicznych. Tak rozległy

zakres badań świadczy o dużym wysiłku i zaangażowaniu Doktorantki, a także Jej

umiejętności interpretacji wyników uzyskiwanych z wykorzystaniem bardzo różnych metod

eksperymentalnych. Do istotnych osiągnięć tej części badań zaliczyłbym zaproponowanie

prostej jednoetapowej metody syntezy tellurku kadmu w postaci warstwy na powierzchni

elektrody, wykazującego dość znaczne fotoefekty. Interesującym rezultatem jest też

możliwość uzyskania (w zależności od warunków syntezy) n- lub p-domieszkowanego

tellurku kadmu. Szkoda, że Autorka w tej części rozprawy nie wyjaśniła, dlaczego takie

formy się tworzą, interpretacja taka pojawiła się dopiero we wnioskach końcowych.

W części C Doktorantka opisała wyniki badań przeprowadzonych w obecności dodatkowej

warstwy polimeru przewodzącego -- poliindolu naniesionego elektrochemicznie. Badania

mikroskopowe wykazały tworzenie tellurku kadmu zarówno na powierzchni jak i w głębi

warstwy polimerowej. Istotnym osiągnięciem tej części badań było wykazanie większej

trwałości tellurku kadmu w obecności światła, w roztworach zawierających polimeryczne

jony siarczkowe.



Pewne uwagi krytyczne dotyczące opisu wyników i dyskusji podzieliłbym na trzy grupy.

Pierwsza grupa dotyczy niekonsekwencji w zapisie form jonowych dominujących w

roztworze w określonym zakresie pH. I tak, na przykład (str.89), przy pH = 4,6 jony SO3 "

(jak w Na2SOs) ulegają protonowaniu. Na rys.50 dwa razy występuje ta sama forma Te2 ", dla

formy zapisanej niżej chodzi chyba o Te2" ? Równanie 95 opisuje reakcję przebiegającą przy

pH = 2. W tych warunkach praktycznie nie może istnieć, sugerowana w równaniu, forma Te ",

lecz I-^Te, przy pewnym udziale jonów HTe" (czyli bardziej odpowiednie jest równanie 37).

Podobnie, w równaniu 55 opisującym proces rozkładu tellurku kadmu pod wpływem światła,

produktem nie będą wolne aniony tellurkowe.

Druga grupa uwag dotyczyłaby interpretacji wyników badań elektrochemicznych. Przy

wyznaczaniu stałych szybkości reakcji elektrodowych Autorka korzystała z równania Butlera-

Yolmera. Zabrakło tutaj stwierdzenia wprost, że w tych pomiarach wykorzystuje się wartości

prądu u podnóża fali, gdzie nie ma jeszcze zależności prądu od szybkości wirowania

(potwierdzają to dane na rys.60). Nie jest też jasne, jaka jest wartość n - występuje w

równaniach 96-98, a potem znika. Z zależności liniowych na rys.60 i 73 można wyznaczyć

a/?, natomiast w tabelach 8 i 15 są zamieszczone wartości a - ile wynosi n ? W ogólności

wartość n nie musi odpowiadać liczbie elektronów w sumarycznym równaniu reakcji. Poza

tym Autorka określiła jQ jako prąd wymiany, mimo że w rzeczywistości chodziło tutaj o

gęstość prądu wymiany. Nie jest dla mnie jasne, czy na rys.60 powinien być rzeczywiście

potencjał czy raczej nadpotencjał (na rysunku wartośćy0 wyznaczono przez ekstrapolację do

potencjału wynoszącego O V)? W tabelach 8 i 15 zebrano stałe szybkości reakcji

elektrodowych - jaka była wartość £°, niezbędna do wyznaczenia standardowych stałych

szybkości ? Z równania 99 wynika, że dla telluru stosunek stałych szybkości &o mierzonych w

wyższej i niższej temperaturze (tabela 8) powinien być równy stosunkowi wartości /o (przy

praktycznie tej samej wartości współczynnika przejścia i stężenia) - w rzeczywistości jednak

tak nie jest, stosunek stałych szybkości jest ponad 5 razy większy. Wykorzystując równanie

Lewicza-Koutecky'ego Doktorantka wyznaczała współczynniki dyfuzji z podaniem trzech

cyfr znaczących (czy rzeczywiście błąd pomiaru uzasadniał taki zapis ?). Z drugiej strony, na

wykresach przedstawiających zależności Lewicza-Koutecky'ego punkty doświadczalne

zostały połączone linią - tutaj raczej należało wykreślić linię regresji. Dlaczego Autorka nie

wyznaczała stałej szybkości reakcji również posługując się równaniem Lewicza-

Koutecky'ego - prowadząc ekstrapolację do (l/co) l / 2 dążącego do O ? Jak można wyjaśnić

duże różnice ładunku (np. w tabeli 3) uzyskane dla różnych szybkości polaryzacji ? W



eksperymencie, którego wyniki przedstawia rys.35 jest znaczna różnica ładunków utleniania i

redukcji. Może warto było przeprowadzić porównawczy pomiar dla tego samego elektrolitu

podstawowego, ale w nieobecności jonów kadmu ? Na rys.63 i 66 występuje przesunięcie

krzywych woltamperometrycznych zarejestrowanych dla roztworów zawierających jony

kadmu w stężeniu l mM i 5 mM - obserwowane przesunięcie można było porównać z

przewidywaniami z równania Nernsta.

Trzecia grupa uwag dotyczy innych nieścisłości czy niekonsekwencji, a także pewnych pytań

jakie mi się nasunęły przy czytaniu rozprawy. W równaniu reakcji zapisanym pod rys.37

występuje utlenianie kadmu, lecz nie ma odpowiedniego procesu redukcji. W rozdziale

dotyczącym syntezy i właściwości poliindolu (na str.143) Autorka przyjmuje z góry, że

stopień domieszkowania wynosi 0.25. Można to było sprawdzić doświadczalnie, prowadząc

polimeryzację w warunkach woltamperometrii cyklicznej (wówczas sumaryczny ładunek

utleniania / redukcji polimeru byłby bliski zera i pozostałby ładunek polimeryzacji). Na

podstawie krzywej woltamperometrycznej przedstawionej na rys. 104 Autorka wnioskuje, że

warstwa polimerowa jest przepuszczalna, ponieważ pojawiły się piki dla TCNQ. Tak

prawdopodobnie jest, ale ogólnie takie piki (chociaż wytłumione) mogłyby się pojawić nawet

wtedy, gdyby warstwa była szczelna. Co prawda, układ potencjałów rekacji redoks polimeru z

dodanym reagentem byłby niekorzystny, ale w pewnym stopniu taka reakcja redoks mogłaby

przebiegać (istnieją odpowiednie przykłady literaturowe). W tej sytuacji potwierdzeniem

przepuszczalności warstwy byłyby pomiary dla różnych grubości warstwy. Dlaczego przerwa

energetyczna dla CdTe wzrosła do 2 eV w obecności poliindolu (str.149) ? Na str. 152

Autorka odwołuje się do rys.114, w rzeczywistości chodzi o rys.115. Zresztą rys.115

występuje dwukrotnie (str.153). Co oznacza symbol „SPIN" w legendzie do rys.118, 119 i

120?

Poza tym rozprawa zawiera też inne drobne błędy literowe, językowe czy określenia

żargonowe. Niektóre przykłady to: (abstract) „synthesize CdTe thin film electrodes" -

elektroda nie była syntezowana; str.26 „velocity", raczej powinno być „ratę"; „alkali" zamiast

„alkaline" (w kilku miejscach), str. 45 „polypyrrol" zamiast „polypyrrole", określenia

żargonowe takie jak „kinetically simple" (str.29), „improves the reaction kinetics" (str.33),

„electrode was measured" (str.51), „infrared uses the fact" (str.66), a na str.62 pojawiło się

powtórzenie „ratę yelocity". W niektórych równaniach rodzaj czcionki nie jest ujednolicony,

np. w równaniu 25 lub 26 w słowie „Redoks" pierwsze dwie litery są zapisane prosto, a

pozostałe kursywą. Drobnych usterek podobnego typu jest więcej.

6



Wymienione wyżej uwagi krytyczne nie obniżają jednak zasadniczych walorów tej rozprawy

i mojej wysokiej oceny recenzowanej pracy. Przeprowadzone badania w istotny sposób

pogłębiły wiedzę na temat otrzymywania i właściwości warstw tellurku kadmu oraz

dostarczyły wielu cennych informacji o dużej wartości naukowej. Wskazały na możliwość

zastosowania tellurku kadmu jako poważnej alternatywy w stosunku do innych materiałów

półprzewodnikowych. Pokazały też możliwe kierunki dalszych badań zmierzających do

wykorzystania tellurku kadmu w układach fotoelektrochemicznych. O randze uzyskanych

rezultatów świadczy m.in. opublikowanie części wyników w czasopismach o zasięgu

międzynarodowym (jedna praca opublikowana, jedna przyjęta do druku), co oznacza że

uzyskane rezultaty zyskały uznanie krytycznych recenzentów.

Podsumowując, Autorka rozprawy zaprezentowała się jako dojrzały, krytyczny i

doświadczony badacz, biegle posługujący się różnymi technikami eksperymentalnymi i

zdolny do rozwiązywania złożonych problemów naukowych.

Na szczególne uznanie zasługuje strona redakcyjna i graficzna rozprawy, oryginalny wygląd

okładki, dobór czcionek, sposób zapisu równań, dobór kolorów i ogólny układ tekstu. Dzięki

temu oraz dzięki klarowności i zwięzłości tekstu, nie tracącego jednak istotnych szczegółów,

pracę ogląda się i czyta z przyjemnością. Dużą pomocą jest też wykaz symboli zamieszczony

na początku rozprawy.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej elementy oceny uważam, że recenzowana

rozprawa całkowicie spełnia ustawowe wymogi stawiane rozprawom doktorskim i wnoszę o

dopuszczenie Pani mgr Magdaleny Elżbiety Osial do dalszych etapów przewodu

doktorskiego, w tym do publicznej dyskusji nad rozprawą.

Krzysztof Maksymiuk


