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Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zainteresowania materia³ami pó³przewodnikowymi do konwersji energii
s³onecznej na energiê chemiczn¹ [1, 2]. Dwutlenek tytanu
TiO2 jest pod wieloma wzglêdami obiecuj¹cym materia³em
elektrodowym do produkcji wodoru w reakcjach fotoelektrochemicznego rozk³adu wody. W specjalnie skonstruowanych
ogniwach PEC [3] (PhotoElectrochemical Cells) zachodz¹
procesy wynikaj¹ce z oddzia³ywañ wiat³a z pó³przewodnikiem. Podstaw¹ dzia³ania PEC jest odkryty w 1839 roku efekt
Becquerela (efekt fotowoltaiczny), polegaj¹cy na tworzeniu
noników pr¹du w postaci par elektron-dziura wskutek absorpcji fotonu o energii hv równej lub wiêkszej od szerokoci przerwy wzbronionej Eg pó³przewodnika. Absorpcja fotonu w tych warunkach prowadzi do kreacji pary: fotoelektron
e  fotodziura elektronowa h· zgodnie z równaniem reakcji
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Wytworzone pary fotoelektron  fotodziura ulegaj¹ separacji dziêki istniej¹cemu w pó³przewodniku polu elektrycznemu i mog¹ braæ udzia³ w reakcjach typu redox, w szczególnoci prowadz¹c do utleniania wody wed³ug reakcji

2hN H2O m H2(gaz)

1
O2(gaz)
2

(2)

Podstawowa zalet¹ TiO2 jest jego wysoka stabilnoæ na
korozjê przy równoczenie du¿ych mo¿liwociach kszta³towania w³asnoci pó³przewodnikowych. Jednak zbyt szeroka przerwa wzbroniona TiO2 (33,4 eV), stanowi istotn¹ barierê w osi¹gniêciu wysokiej efektywnoci tego procesu.
G³ównym celem modyfikacji jest zwiêkszenie szybkoci reakcji katalitycznej poprzez u³atwienie procesu przekazywania foto³adunku. Ogranicza to procesy rekombinacji foto³adunków, a jednoczenie zwiêksza efektywnoæ procesu.
Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu srebra na w³aciwoci fotoelektrochemiczne anod ogniwa PEC na bazie TiO 2.
Modyfikacja powierzchni cienkich warstw dwutlenku tytanu
metalicznym srebrem, przeprowadzona przy udziale wiat³a, pozwoli³a na poprawienie charakterystyk ogniwa PEC.

kach gazowych Ar+O2 o kontrolowanej zawartoci tlenu.
Warstwy nanoszono na pod³o¿a szklane, amorficzny kwarc
i metaliczny tytan, w zale¿noci od wymagañ stawianych
przez stosowane techniki pomiarowe. Temperaturê pod³o¿a
utrzymywano na sta³ym poziomie w trakcie procesu rozpylania. Gruboæ warstw kontrolowano poprzez dobór czasu
nanoszenia. Parametry technologiczne procesu otrzymywania warstw przedstawiono w Tabeli 1, a szczegó³owy opis
mo¿na znaleæ w pracach [4-6].
Mieszanka gazowa
Przep³yw argonu

Ar+O2
3
-1
6.7 cm ×min
4.5 Pa

Cinienie ca³kowite
Przep³yw tlenu

3
-1
sta³y 2.1 cm ×min

Gêstoæ mocy
Temperatura pod³o¿a
Szybkoæ nanoszenia

3 W×cm
423 K

-2

0.03 nm×s-1

Tabela 1. Warunki nanoszenia cienkich warstw TiO2 metod¹
reaktywnego rozpylania jonowego w systemie r.f.

Do modyfikacji powierzchni warstw TiO2 zastosowano
metodê fotoosadzania tj. nanoszenia metalicznego Ag z roztworów jego soli przy u¿yciu wiat³a [7]. Proces fotoosadzania obejmuje:
_ powstawanie fotoelektronów i fotodziur w TiO2 w wyniku
absorpcji wiat³a o energii fotonu równej lub wiêkszej od
Eg,
_ redukcjê zaadsorbowanych jonów metalu przez elektrony z pasma przewodnictwa,
_ proces anodowy, tj. utlenianie wody przez dziury z pasma walencyjnego.
W wyniki owietlenia dwutlenku tytanu w roztworze soli
srebra powstaje cz¹steczkowy tlen, a na powierzchni pó³przewodnika osadza siê metaliczne srebro:
4Ag+ + 2H2O = 4Ag + O2 + 4H+
Cienkie warstwy TiO2 o gruboci 300 nm pokrywano metalicznym srebrem w 0,1 molowym roztworze AgNO3 stosuj¹c wiat³o bia³e oraz monochromatyczne o d³ugoci fali
od 300 do 450 nm.

Otrzymywanie cienkich warstw TiO2

Charakterystyka materia³ów

Cienkie warstwy TiO2 otrzymano metod¹ reaktywnego
rozpylenia jonowego wysokiej czêstotliwoci r.f. w mieszan-

Sk³ad fazowy oraz strukturê krystalograficzn¹ poszczególnych faz wystêpuj¹cych w uzyskanych materia³ach okre-
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lono metod¹ dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego X
stosuj¹c dyfraktometr oraz X'Pert MPD firmy Phillips. Badania rentgenowskie materia³ów w formie cienkich warstw
wykonano w geometrii sta³ego k¹ta padania Grazing Incidence Diffraction (GID).
Spektroskopia fotoelektronów XPS (X-ray Photoelectron
Spectroscopy) dostarczaj¹c informacji o charakterze i energii wi¹zañ chemicznych w materiale, pozwala na okrelenie
walencyjnoci jonów wchodz¹cych w sk³ad zwi¹zku. Pomiary
XPS cienkich warstw TiO2 wykonano przy u¿yciu aparatury
VSW (Vacuum Systems Workshop Ltd. England). G³êbokoæ
analizy wynosi³a ok. 5 nm. Cechowanie skali energii wi¹zania poszczególnych widm dokonywano poprzez ustalenie
energii wi¹zania stanów C1s na 284,6 eV. Analizowano charakterystyczne linie spektralne wybranych pierwiastków: wêgla  linia 1s, tlenu  linia 1s,
tytanu  linia 2p, srebra  linia 3d.
Mikroskopowe badania
mikrostruktury cienkich
warstw TiO2 i TiO2:Ag wykonano metod¹ skaningowej
mikroskopii elektronowej
SEM (Scaning Elektron Microskopy).

j¹cego prowadzenie wi¹zki wiat³a od ród³a do PEC,
oprogramowania pozwalaj¹cego na zadawanie warunków eksperymentu i sterowanie eksperymentem oraz
komputerow¹ rejestracjê wyników.
Pomiary wykonywano wzglêdem nasyconej elektrody
kalomelowej SCE. W przypadku ogniw PEC stosuje siê elektrolity przeroczyste dla wiat³a, w których nie wystêpuje
wzbudzanie wiat³em jonów redoksowych. Jako elektrolit
stosowano uniwersalny roztwór buforowy wed³ug Brittona
i Robinsona.

_

Wyniki badañ i dyskusja
W celu stwierdzenia obecnoci srebra na powierzchni
TiO2, wykonano badania mikrostruktury metod¹ elektrono-

Badania charakterystyk pr¹d-napiêcie
ogniwa PEC
Ogniwo PEC zbudowane jest z pó³przewodnikowej
anody na bazie TiO2, oraz
katody platynowej pokrytej
czerni¹ platynow¹. Umieszczone jest ono w komórce
elektrochemicznej z pleksiglasu z wbudowanym okienkiem kwarcowym typu "Suprasil-1". Kwarc ten charakteryzuje siê wysokim wspó³czynnikiem transmisji wiat³a (T = 0,92) w szerokim zakresie d³ugoci fali (180
3500 nm) a zw³aszcza w zakresie UV. Charakterystyki
pr¹d-napiêcie przeprowadzono w uk³adzie zbudowanym przy u¿yciu nastêpuj¹cych elementów firmy Jobin
Yvon:
_ monochromatora
TRIAX-180 z trzema
siatkami,
_ lampy Xe du¿ej mocy
(450W) wraz z obudow¹
oraz zasilaczem (jest to
ród³o wiat³a najlepiej
symuluj¹ce widmo s³oneczne),
_ wiat³owodu umo¿liwia-
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Rys. 1. Obraz powierzchni SEM przy ró¿nym powiêkszeniu cienkich warstw TiO2 pokrywanych
srebrem metod¹ fotoosadzania z roztworu

NAUKA, TECHNOLOGIA
wej mikroskopii skaningowej.
Pierwsze zdjêcie na Rys. 1 przedstawia powierzchniê
cienkiej warstwy dwutlenku tytanu przy ma³ym powiêkszeniu, na której widaæ obszary o ró¿nym kontracie. Na obrazie obok przedstawiono powiêkszony obszar dla którego
wykonano analizê punktowa i liniow¹. Porównuj¹c wyniki
badañ EDS dla punktu A i B mo¿na stwierdziæ, ¿e srebro
wystêpuje na powierzchni w postaci aglomeratów o ró¿nej
wielkoci.
Dwutlenek tytanu wystêpuje w trzech odmianach polimorficznych: anataz, rutyl i brukit. W zakresie temperatur
10001200 K anataz i brukit przechodz¹ monotropowo w rutyl, który jest najtrwalsz¹ odmian¹ TiO2. Z przegl¹du prac [812] na temat otrzymywania cienkich warstw TiO2 wynika, ¿e
wystêpowanie faz anatazu i rutylu w warstwach zale¿y
przede wszystkim od metody i warunków procesu nanoszenia. Na Rys. 2 przedstawiono wyniki badañ dyfrakcji rentgenowskiej cienkich warstw TiO2 otrzymanych przy temperaturze pod³o¿a 420 K, a nastêpnie pokrywanych srebrem.
Z analizy widm GID uzyskanych dla czystego dwutlenku tytanu wynika, ¿e warstwy nanoszone metod¹ reaktywnego
rozpylania jonowego w systemie r.f. s¹ mieszanin¹ faz anatazu i rutylu przy du¿ym udziale fazy amorficznej. Wykresy
podane poni¿ej, uzyskano dla warstw pokrywanych srebrem,
stosuj¹c wiat³o o ró¿nej d³ugoci fali. Dodatkow¹ lini¹ zaznaczono po³o¿enia pików dyfrakcyjnych charakterystycznych dla metalicznego srebra.
Dla warstw pokrywanych srebrem oprócz pików dyfrakcyjnych charakterystycznych dla faz TiO2 wystêpuj¹ refleksy pochodz¹ce od metalicznego srebra. Wp³yw d³ugoci fali
na iloæ osadzonego srebra okrelono poprzez porównanie
u³amka wagowego srebra w stosunku do anatazu. Zastosowanie wiat³a o d³ugoci fali 320 nm powoduje zwiêkszenie
iloci srebra osadzanego na powierzchni warstwy TiO 2, co
zwi¹zane jest z wartoci¹ przerwy wzbronionej dwutlenku
tytanu.
Na Rys. 3-5. przedstawiono widma XPS dla cienkiej warstwy TiO2:Ag w zakresie energii odpowiadaj¹cej stanom 1s
tlenu, 2p tytanu, oraz 3d srebra. Linie 1s tlenu s¹ asyme-

Rys. 3. Widmo XPS tlenu 1s dla cienkiej warstwy TiO2:Ag

Rys. 4. Widmo XPS tytanu 2p dla cienkiej warstwy TiO2:Ag

Rys. 2. Dyfraktogramy GID cienkich warstw TiO2 czystych i pokrywanych srebrem. A-oznacza anataz, R-rutyl, Ag-srebro

tryczne. G³ówny pik OI o energii 530,13 eV
zwi¹zany jest z tlenem sieciowym zwi¹zku,
w tym przypadku TiO2 [13, 14]. Pik o wy¿szej
energii zwi¹zany jest z tlenem zaadsorbowanym na powierzchni w ró¿nej formie. Czêæ tlenu mo¿e tworzyæ po³¹czenia z wêglem w postaci CO, a czêæ w postaci grup OH.
Podwójny pik Ti 2p sk³ada siê z Ti 2p3/2,
o mniejszej energii wi¹zania (458,27 eV), i 2p1/2
o wiêkszej energii wi¹zania (463,93 eV). S¹ to
wartoci odpowiadaj¹ce stanom tytanu na stopniu utlenienia 4+ [15]. Nie stwierdzono linii pochodz¹cych od Ti3+ (Ti2+) oraz Ti0, których energie wi¹zania wynosz¹ odpowiednio 455,2 oraz
453,5 eV [16].
Linie XPS 3d srebra mo¿na dopasowaæ
jednym podwójnym pikiem. Uzyskane wartoci energii wi¹zania (367,8 eV dla Ag 3d 5/2
i 373,8 eV dla Ag 3d3/2) odpowiadaj¹ stanom
metalicznego srebra Ag0 [17].
Wp³yw srebra na zale¿noæ IPh od przy³o¿onego napiêcia ilustruje Rys. 6. Jak mo¿na
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