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АНОТАЦІЯ 

Анатолій  КАРНАУХОВ. Оптичні та морфологічні властивості плівок 
на основі напівпровідникових Cu2ZnSnTe4 сполук 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та 
астрономія, освітня програма «Фізика наносистем». – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 
кафедра фізики металів. – Київ – 2022. 

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, проф. Юхимчук В.О., 
завідувач відділу «Оптики і спектроскопії напівпровідникових і 
діелектричних матеріалів» Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова НАН України. 

 

Cu-Zn-Sn-Te (CZTTe)є недорогим четверним напівпровідником, який 
до цих пір не досліджувався, на відміну від його аналогів CZTS і CZTSe, що 
інтенсивно вивчаються вже тривалий час, хоча CZTTe потенційно може мати 
бажані властивості для перетворення сонячної енергії, термоелектричних, 
фотоелектричних та інших застосувань. В цьому дослідженні повідомляється 
про синтез нанокристалів (НК) CZTTe шляхом оригінального недорогого, 
низькотемпературного колоїдного синтезу у воді з використанням 
низькомолекулярного  стабілізатора, тіогліколевої кислоти. Край поглинання 
цього напівпровідника знаходиться в області 0,8–0,9 еВ, що добре 
узгоджується з очікуваним значенням для Cu2ZnSnTe4, і дозволяє 
припустити, що CZTTe є доступною альтернативою для ІЧ-фотодетекторів та 
сонячних елементів. В якості основного методу структурної характеризації 
використано резонансну раманівську спектроскопію, доповнену 
просвічуючою електронною мікроскопією (ПЕМ), Х-променевою 
дифрактометрією (XRD), Х-променевою фото спектроскопією (XPS), а також 
УФ- та ІЧ-спектроскопію поглинання. Експериментальне дослідження 
підкріплено теоретичними розрахунками з перших принципів електронної 
структури та фононних спектрів. Незважаючи на те, що склад НК має 
помітне відхилення від стехіометрії Cu2ZnSnTe4, що є спільною рисою для 
багатокомпонентних нанокристалів, синтезованих у воді, у раманівських 
спектрах основні фононні смуги проявляють дуже малі напівширини, а також 
проявляються процеси багатофононного розсіювання аж до четвертого 
порядку. Ці фактори свідчать про дуже хорошу кристалічність синтезованих 
нанокристалів, що додатково підтверджується ПЕМ високої роздільної 
здатності. 

Ключові слова: колоїдні нанокристали; спектроскопія раманівського 
сполучення; фонони; Cu2ZnSnTe4 ; інфрачервоне поглинання 
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SUMMARY 
Anatolii Karnaukhov. Optical and morphological properties of films based 

on semiconductor Cu2ZnSnTe4 compounds 
Master’s qualification in specialty 104 Physics and astronomy, educational 

program «Physics of nanosystems». – Taras Shevchenko National University of 
Kyiv, Faculty of Physics, Metal PhysicsDepartment. – Kyiv. – 2022. 

Research supervisor: Doctor of Sciences, prof. Yukhymchuk V.O., Head of 
the Department of Optics and Spectroscopy of Semiconductor and Dielectric 
Materials, V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National 
Academy of Sciences of Ukraine. 

 
Cu-Zn-Sn-Te (CZTTe) is a low-cost quadruple semiconductor that has not 

been studied yet, unlike its long-studied CZTS and CZTSe counterparts, that have 
already being studied intensively for a long time, although CZTTe may potentially 
have desirable properties for solar energy conversion, thermoelectric, photoelectric 
and other applications. This study presents the synthesis of CZTTe nanocrystals 
(NC) by the original low-cost, low-temperature colloidal synthesis in water by 
using a low molecular weight stabilizer, thioglycolic acid. The absorption edge of 
this semiconductor is in the range of 0.8–0.9 eV, which agrees well with the 
expected value for Cu2ZnSnTe4, and suggests that CZTTe is an affordable 
alternative to IR photodetectors and solar cells. Resonant Raman spectroscopy, 
supplemented by transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffractometry 
(XRD ), X-ray photo spectroscopy (XPS ), and UV and IR absorption 
spectroscopy, were used as the main method of structural characterization. The 
experimental study is supported by theoretical calculations from the first principles 
of electronic structure and phonon spectra. Despite the fact that the composition of 
the NC has a marked deviation from the stoichiometry of Cu2ZnSnTe4, which is a 
common feature of multicomponent nanocrystals synthesized in water, in Raman 
spectra the main phonon bands show very small half-widths. These factors indicate 
a very good crystallinity of the synthesized nanocrystals, that is further confirmed 
by the high-resolution TEM. 

Key words: colloidal nanocrystals; Raman spectroscopy; phonons; 
Cu2ZnSnTe4; infrared absorption 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

CZTS – Cu2ZnSnS4; 

CZTTe– Cu2ZnSTe4; 

DFT – теорія функціонала густини; 

FWHM – повна ширина на половині висоти; 

LO – поздовжній оптичний (фонон); 

TO – поперечний оптичний (фонон); 

XPS – рентгенівська фотоелектронна спектроскопія; 

XRD – рентгенівська дифракція; 

АСМ – атомно-силова мікроскопія; 

ЕФВ – електрон-фононна взаємодія; 

ІЧ – інфрачервоний. 

КТ – кімнатна температура; 

НК – нанокристал; 

ПЕМ – просвічуюча (трансмісійна) електронна мікроскопія; 

УФ – ультрафіолет; 

ФЛ – фотолюмінесценція; 
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ВСТУП 

Сонячна енергетика — відносно новий вид відновлюваної енергетики 

та альтернативної енергетики, який базується на використанні сонячного 

випромінювання і подальшому перетворенні в теплову та електричну енергії. 

Сонячна енергетика використовує відновлювані джерела і в багатьох 

випадках є “екологічно чистою”. Особливо широкого застосування вона 

набула в рамках програми “розподільчої енергетики”, яка передбачає 

будівництво та використання споживачами електричної енергії від джерел 

енергії компактних розмірів або мобільних конструкцій. 

Найпопулярнішими фотовольтаїчними перетворювачами є сонячні 

панелі, в основі яких закладено кремній, який є одним з найпоширеніших 

елементів земної кори (27.6%). Здавалося б, що кремній - майже ідеальний 

хімічний елемент для активних шарів сонячних панелей. Проте, не дивлячись 

на те, що технології постійно розвиваються і процес очищення від домішок 

досить добре розвинений, коєфіціент корисної дії (ККД) сонячних панелей, в 

основі яких лежить кремній, майже досягли своєї верхньої межі - 29,4%. 

Також, до недоліків кремнію можна віднести і те, що він не є прямозонним, 

тобто його коєфіціент поглинання світла у видимому та ІЧ-діапазоні не є 

високим (102-104 см-1).  Крім того, для поглинання видимого сонячного 

випромінювання, що доходить до активного шару, мінімальна товщина має 

бути 100-200 мкм. За статистикою відомо, що щорічно збільшення кількості 

сонячних панелей у промислових та власних потребах зростає по експоненті. 

Для широкого використання фотоелектричних пристроїв необхідно, 

щоб сонячні елементи були високоефективними, мали низьку вартість і були 

поширені  в земній корі. Напівпровідникове з'єднання Cu2ZnSnTe4 (CZTS) 

добре відповідає даним вимогам і є перспективним матеріалом для 

виготовлення недорогих тонкоплівкових фотоперетворювачів. Елементи, з 

яких складається CZTTe, відповідають вище зазначеним критеріям. 
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Метою роботи є встановлення природи синтезованих нанокристаліві зробити 

віднесення коливних мод до того чи іншого типу сполук і коливань. 

Для досягнення мети розв’язувались наступні завдання: 

1. синтезувати нанокристали CZTTe 

2. реєстрація раманівських спектрів плівок Cu2ZnSnТе4; 

3. співставлення отриманих результатів з раманівської 

спектроскопії з просвічуючою  електронною мікроскопією та  з 

даними XPS-спектроскопії 
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1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Зростаючий попит на чисті, відновлювані та портативні джерела енергії 

надихає науковців на пошук матеріалів з відповідними структурними 

характеристиками та відповідними параметрами генерації та транспорту 

носіїв заряду, теплового транспорту та оптичних властивостей. Величезним 

майданчиком для налаштування властивостей для різних застосувань є 

сімейство четвертинних халькогенідів I2-III-IV-VI4 (I =Cu або Ag, II = Zn, Ba 

або Cd, IV = Si, Ge або Sn, і VI = S, Se або Te) [1 – 9]. Добре відомо, що серед 

бінарних і потрійних халькогенідів телуриди, як правило, є більш 

перспективними для термоелектричних застосувань [10], у той час як 

заборонена зона четверної телуричної сполуки в ІЧ області в порівнянні з 

відповідними сульфідами та селенідами може бути вигідна для 

фотовольтаїки [11, 12]. Однак, на відміну від інтенсивно досліджуваних 

сульфідів і селенідів, як вказують на даний момент тисячі публікацій, у тому 

числі численні огляди [1–6,8,9,13–15], дослідження, що стосуються аналогу 

телуриду, повідомлялися лише в кількох роботах [16–20]. Зокрема, 

розрахунок зонної структури гіпотетичної сполуки Cu4ZnSn2Te7 показав, що 

можна реалізувати напівпровідниковий матеріал з певною шириною 

забороненої зони ~0,5 еВ [16]. У роботі [18] ця сполука була синтезована 

традиційним методом твердотільних трубок і подрібненням в кульовому 

млину, а також досліджені її термоелектричні (ТЕ) властивості. 

Термоелектричні властивості об'ємного Cu2ZnSnTe4 були досліджені в роботі 

[4]. Температурну залежність електричних властивостей у діодах 

In/Cu2ZnSnTe4/Si/Ag досліджували в [10] та в [21]. Досліджено широкий 

спектр сполук Cu2-II-IV-Te4 (II: Zn, Cd, Hg та IV: Si, Ge, Sn) щодо 

електронної структури та властивостей ТЕ в роботі [22]. Наскільки нам 

відомо на початок роботи над дипломною роботою, була лише одна 

публікація, де повідомлялося про колоїдні нанокристали Cu2ZnSnTe4 

(синтезовані в киплячих розчинниках) [17]. Нестача досліджень 
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багатокомпонентних телуридів, ймовірно, викликана двома критичними 

проблемами, які зустрічаються в цих сполуках. По-перше, на фазовій 

діаграмі є надзвичайно мала область стабільності четверних халькогенідів 

(порівняно з подвійними та потрійними) [1–5]. Друга проблема –телур, 

оскільки він є не таким зручним та безпечним як сірка та селен [2,8,9,14]. 

Раманівська спектроскопія виявилася незамінним інструментом 

визначення структурних характеристик у випадку CZTS і CZTSe [23-26]. У 

той час як для спектрів XRD притаманно перекривання смуг CZTS(Se) зі 

смугами потенційних вторинних фаз, останні можна надійно відрізнити один 

від одного та від основного (четверного) з’єднання на основі спектрально 

відмінних коливальних мод, що проявляються у раманіських спектрах [24, 

27, 28]. Для телуридів I-II-IV-VI раманівські спектри були описані лише для 

об'ємного станіту Cu2CdSnTe4 [29], мікрокристалічного (об'ємного) кестериту 

Cu2ZnSnTe4 [30], об'ємного Cu2ZnSiTe4 [31–33], і Cu2ZnGeTe4 [34]. Таким 

чином, отримання раманівського спектру нової сполуки, що знаходиться в 

нанокристалічному стані сприяє фундаментальним знанням про фонони в 

таких складних сполуках та встановленню особливостей динаміки ґратки при 

сильному просторовому обмеженні фононів в нанокристалах. 

Все вищесказане свідчить про актуальність синтезу та дослідження НК 

CZTTe.  
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2.МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА МЕТОД СИНТЕЗУ ЗРАЗКІВ 

2.1.Матеріали 

Для синтезу нанокристалів використовувалися наступні матеріали: 

тіогліколева кислота (TGA); CuCl2 × 2H2O; SnCl2 × 2H2O; Zn(CH3COO)2 × 

2H2O; NaOH, NaBH4; Te (порошок, 99,997%), 2- пропанол від фірми Sigma 

Aldrich (Берлінгтон, Массачусетс, США). Всі хімічні речовини були 

використані в тому вигляді, як були отримані. Весь скляний посуд очищали 

царською водою (3:1 об./об. розчини HCl (37%):HNO3 (65%)), а потім 

ретельно промивали деіонізованою (ДІ) водою перед використанням. Варто 

зазначити, що розчини царської води небезпечні і їх слід використовувати з 

особливою обережністю. Для приготування всіх розчинів в експериментах 

використовували ДІ воду (18 М Ом·см). 

2.2. Синтез нанокристалів Cu-Zn-Sn-Te 

Нанокристали Cu-Zn-Sn-Te були отримані оригінальним 

низькотемпературним колоїдним синтезом у присутності в розчині TGA як 

стабілізатора. Синтез проводили в колбі Ерленмейера при безперервному 

перемішуванні на магнітній мішалці, використовуючи деіонізовану воду як 

дисперсійне середовище. Процес синтезу можна розділити на три етапи. I 

етап - приготування вихідного розчину прекурсора олова; II етап– 

приготування прекурсору розчину телуру (NaHTe); III етап - введення 

розчину NaHTe в розчин катіон-TGA. Кількість розчинника можна 

регулювати, наприклад, для отримання певної в’язкості, яка необхідна для 

осадження плівки, або інших застосувань. 

Приготування вихідного розчину прекурсора олова. Основний 

розчин прекурсора олова готували аналогічно процедурі, описаній раніше в 

роботі [35]. Основний водний 0,5 М розчин SnCl2 у 4,0 М NaOH готували 



12 

шляхом повільного вливання 1,0 М водної суспензії SnCl2 × 2H2O у водний 

8,0 М розчин NaOH (об’ємне співвідношення суспензії та розчинів NaOH 

становило 1: 1) і залишали на 24 години при кімнатній температурі. 

Приготування розчину прекурсора телуру (NaHTe).  

Починається з відновлення Te до телуриду натрію (NaHTe), що вивільняє H2 і 

NaHTe у водне середовище з подальшою дисоціацією NaHTe, яка вивільняє 

аніони Te (Te2-).. Розчин NaHTe зазвичай готують з використанням порошку 

телуру (Te) і боргідриду натрію (NaBH4), які розчиняють у воді або іншому 

розчиннику в інертній атмосфері. Реакцію прекурсора телуру можна 

записати відповідно до рівняння: 

 

       
   

4 2

2 7 2

4NaBH s  + 2Te s  + 7H O l  ® 2NaHTe aq

 + Na B 4 O aq  + 14H

+

g   (2.1) 

 4NaBH4 (s) + 2Te(s) + 7H2 O(l) →   

 2NaHTe(aq) + Na2 B 4 O7(aq) + 14H2 (g) (2.2) 

Реакція окислення відбувається швидко при кімнатній температурі і 

прозора суміш відразу змінюється на чорну протягом 1 хвилини: 

 2NaHTe + O2 = 2NaOH + 2Te (2.3) 

У нашій роботі вдалося уникнути окислення NaHTe киснем, що 

міститься в повітрі, оскільки синтез здійснювався за допомогою попередньо 

охолодженого водного розчину в шприці. Це дуже важливий етап, який 

запобігає використанню інертної атмосфери або реакції у вакуумі. 

Оптимізоване співвідношення NaBH4 до Te становить 5:1. Надлишок NaBH4 

збільшує швидкість реакції, оскільки Te відновлюється швидше, тоді як рівні 

або менші кількості NaBH4 сповільнюють реакцію. Процес відновлення 

починається зі зміни кольору від прозорого до фіолетового, що свідчить про 

утворення NaHTe. Синтез завершується, коли колір розчину більше не 

змінюється. Зазвичай реакція триває 1–2 дні залежно від об’єму розчину, 

кількості NaBH4 та температури навколишнього середовища. Прекурсор Te 

не може зберігатися в навколишньому середовищі, оскільки він окислюється, 

утворюючи чорний осад, але його можна зберігати в інертній атмосфері. 
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Колоїдні нанокристали синтезували в реакції між сумішшю TGA-

комплексів Cu2+, Zn 2+ і Sn 2+ і NaHTe в деіонізованій воді. У типовому 

синтезі 0,6 мл водного 1,0 М розчину CuCl2, 0,6 мл водного 0,5 М SnCl2 з 4,0 

М розчину NaOH, та 0,3 мл водного 1,0 М розчину Zn(CH3COO)2 послідовно 

додавали до 16 мл деіонізованої води при перемішуванні з наступним 

додаванням 0,44 мл TGA та 0,05–0,7 мл водний 8,0 М розчин NaOH. Нарешті 

додавали 0,6 мл водного 1,0 М розчину NaHTe. Синтез був завершеним, коли 

колір суспензії більше не змінювався. Зазвичай реакція триває 30-60 секунд. 

 

 а   б 

 в  г 

Рисунок 2.1-а)раманівські спектри (λexc = 514,7 нм) серії зразків НК, синтезованих 
за різних технологічних умов, параметри яких наведені в табл.1. Піки, позначені  
пов’язані не з НК, а з органічними залишками процесу синтезу; б) -репрезентативні 
ПЕМ-зображення синтезованих нанокристалів; в) - XRдифрактограма синтезованих 
нанокристалів; г) -спектри ІЧ поглинання синтезованих нанокристалів,на вставці 
наведено ці ж спектри, але вісь абсцис в електровольтах 
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Наше дослідження показало, що розчини, отримані разом з 

нанокристалами CZTTe, можуть містити надлишок стабілізатора, іони Cl-, 

CH3COO2- та (залежно від співвідношення вихідних сполук) Na+, Cu2+, Zn2+ 

та Sn2+ іони, а також високодисперсний кристалічний телур. Враховуючи, що 

нанокристали CZTTe, отримані цим методом, мають заряд на поверхні, іони, 

присутні в системі, можуть взаємодіяти з поверхнями нанокристалів. Для 

зменшення впливу природнього старіння і прекурсорів на стабільність та 

оптичні властивості отриманих колоїдних розчинів, ми розробили процедуру 

вилучення CZTTe у вихідних розчинів методом селективного осадження 

аналогічно тій, що була розглянута у роботі при синтезі та дослідженні CdTe 

[36].  

Для цього в скляному циліндрі змішували еквімолярні об’єми 

вихідного розчину та 2-пропанолу і витримували 1 хвилину при кімнатній 

температурі при постійному перемішуванні. Відбувається флокуляція 

частинок, це зумовлено тим, що нанокристали, стабілізовані TGA, 

нерозчинні в 2-пропанолі. Коли додається менша кількість 2-пропанолу, 

флокуляція не спостерігається, тоді як надлишок 2-пропанолу руйнує 

тіогліколатну оболонку нанокристалів  і, отже,розчин втрачає 

седиментаційну стійкість. Отриману суміш центрифугували протягом 1–5 

хвилин зі швидкістю 2000–10000 об/хв. Отримані флокули відокремлювали 

від маточного розчину шляхом декантації, багато разів промивали 2-

пропанолом і пептизували в ДІ воді.  

Для спектроскопічних досліджень свіжосинтезовані та очищені зразки 

відливали на очищені підкладки,які являли собою чистий без домішок 

кремній Si(100) для раманівського та рентгеноструктурного аналізу, Au/Si 

для XPS та поміщали для сушіння в ексикатор під динамічним вакуумом. 

Сухі зразки продемонстрували кращу хімічну стабільність і відтворювані 

раманівські спектри були отримані після (принаймні) одного місяця 

зберігання зразків. 
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2.3 Експериментальна установка 

Для дослідження плівок CZTTe як основний метод використовували 

раманівську спектроскопію. Як відомо, розсіння оптичного випромінювання 

речовиною, що супроводжується зміною частоти світла, називається 

раманівським або комбінаційним розсіюванням світла (При опроміненні 

матеріалів монохроматичним випромінюванням у спектрі розсіяного 

випромінювання, крім незміщеної лінії релеївського розсіювання, 

спостерігаються лінії або смуги, симетрично зміщені щодо неї в 

низькоенергетичну (стоксова компонента) і високоенергетичну сторони 

(антистоксова компонента). Величини зсувів характеризують енергію 

збуджень в середовищі, на яких відбувається процес непружного 

розсіювання. 

 
Рисунок 2.1- Процеси раманівського розсіювання світла: стоксів 

(а) та антистоксів (б)  

Відповідно до квантової теорії раманівське розсіювання визначається 

двома показаними на (рис.2.1, (а))процесами. Розглянемо цей процес на 

прикладі раманівського розсіяння молекул. Первинний фотон з енергією hв, 

взаємодіючи з електронною підсистемою молекули, що знаходиться у 

вихідному коливально-обертальному стані (і), переводить її в проміжний 

(віртуальний) збуджений стан (е), з якого вона, випускаючи вторинний квант 

світла hp,, переходить в інший коливально-обертальний стан (j). Закон 

збереження енергії hв- hp= hij визначить величину народженого у 
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стоксовому процесі коливального (обертального) кванта. Якщо початковий 

рівень відповідає збудженому коливальному стану, то може відбуватися 

антистоксів процес (рис.2.1 (б)). Для твердих тіл у цих випадках говорять про 

раманівське розсіювання на фононах. Раманівське розсіювання може 

реалізовуватися на багатьох типах елементарних збуджень у кристалах: 

магнонах, поверхневих та об'ємних поляритонах, плазмонах і зв'язаних 

плазмон-фононних модах, одночастинних збудженнях вільних носіїв струму, 

на електронах та дірках, пов'язаних на домішкових центрах та ін. У всіх 

випадках механізм раманівського розсіяння зумовлений просторовими та 

часовими флуктуаціями їх електронних внесків у поляризованість кристала. 

Експериментальне виявлення та використання більшості типів 

раманівського розсіяння у твердих тілах стало можливим тільки після 

використання для збудження спектрів лазерних джерел випромінювання. На 

ранніх етапах розвитку раманівських спектрів твердих тіл, використання для 

збудження спектрів лазерного випромінювання у поєднанні з 

високочутливими методами рахунку фотонів вирішило проблему реєстрації 

дуже слабких раманівських сигналів. Зважаючи на нелінійність процесу 

раманівського розсіювання їх інтенсивність на 6-7 порядків слабша за 

інтенсивність збуджуючого лазерного випромінювання. Істотне збільшення 

інтенсивності раманівського розсіювання може реалізуватися за рахунок 

близькості частот збуджуючого випромінювання і реального електронного 

переходу в досліджуваній речовині. Таке резонансне раманівське розсіяння 

використовується для вивчення енергетичної зонної структури кристалів та 

визначення величини електрон-фононної взаємодії. 

У класичній моделі раманівського розсіювання вважається, що в 

речовині містяться електричні заряди, які під дією випромінювання можуть 

бути розділені Поява електромагнітної (ЕМ) хвилі на межі з речовиною 

викликає осцилюючий поділ цих зарядів, тобто утворюється осцилюючий 

електричний диполь, який випромінює на частоті осциляції, це 
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випромінювання і є, взагалі кажучи, розсіюванням. Розглянемо більш 

детально як виникає раманівське розсіювання. 

Будемо вважати, що для елементарної частинки (наприклад, молекули) 

притаманна поляризуємість , яка зв'язує напруженість прикладеного 

електричного поля з наведеним дипольним моментом в: =E=Acos(t), де 

E=Acos(t) – напруженість прикладеного поля. Якщо збуджуюче 

випромінювання поляризоване, то і розсіювання може бути поляризоване, 

оскільки частинки ізотропні, і напрямки  і E збігаються. Це і є релеївське 

розсіювання, його інтенсивність пропорційна середньоквадратичному 

значенню . 

В частинці, що опромінюється світлом, можуть відбуватися деякі 

періодичні зміни (наприклад, за рахунок теплового збудження), природа яких 

інша, ніж у разі індукованої осциляції зарядів випромінюванням. Розглянемо, 

наприклад, коливання двоатомної молекули. Ясно, що коливання впливатиме 

на поляризованість, яка в наближенні гармонійного осцилятора 

дорівнюватиме: =a[1+bcos(bt)], де b– циклічна частота коливання 

молекули.  

Тоді =E=a[1+bcos(bt)]Acos(t)=aAcos(t)+abAcos(t)cos(bt), 

другий член можна представити у вигляді: 1/2abA{cos[t(+b)]+ cos[t(-

b)]}і саме ці дві частоти (+b, -b)виявляються в раманівських спектрах. 

Напрямки векторів  і E не обов'язково збігаються, і для повного опису 

системи необхідно розглянути три компоненти кожної з осей нерухомої 

системи декартових координат, тоді: 

x=xxEx+xyEy+xzEz 

y=yxEx+yyEy+yzEz 

z=zxEx+zyEy+zzEz 

де :ij– дев'ять компонент вектора поляризуємості, зазвичай ij=ji, тому 

незалежних компонент всього шість.  

Поляризованість  можна записати у вигляді: 
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називають тензором другого рангу. Будь-яка з дев'яти компонентів тензора 

лінійної поляризованості або вони можуть модулюватися коливаннями або 

обертаннями. Кожну компоненту можна віднести одного з типів симетрії 

точкової групи молекули; правила відбору зазвичай полягають у тому, що 

коливання чи обертання модулюють ті компоненти, симетрія яких збігається 

з їх власними. І саме модульовані компоненти роблять коливання активним у 

раманіських спектрах. 

З відношення інтенсивностей антистоксової та стоксової компоненти 

можна визначити реальну температуру зразка при якій відбувається 

реєстрація раманівського спектра: 
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Спектрометр для раманівських вимірів потребує інтенсивного джерела 

монохроматичного світла з довжиною хвилі , як правило, у видимій області 

спектра. 

Спектрометри, які використовуються для реєстрації раманівського 

випромінювання можуть складатися з одного, двох чи трьох монохроматорів. 

Використання кожного з них залежить від конкретної задачі, яку необхідно 

вирішити. В спектрометрів, в основі яких лежить один монохроматор, завжди 

будуть менші втрати корисного сигналу зумовлені відбиванням та 

розсіюванням на окремих оптичних елементах. Однак, у таких спектрометрів 

менша роздільна здатність. Якщо досліджуються матеріали, для яких 

роздільна здатність не є критичним параметром, то їх досить зручно 

використовувати. Оптична схема такого приладу наведена на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2-Оптична схема монохроматора МДР-23 

 

При кімнатній температурі як у резонансних так і нерезонансних 

процесах через наявність больцманівського розподілу квазічастинок 

(фононів) процес поглинання коливальних квантів є більш ймовірним, ніж їх 

випромінювання, тому раманівський спектр зазвичай записують з 

низькочастотного боку від збуджуючої лазерної лінії (стоксова компонента). 

Для роботи з монокристалами бажано, щоб збуджуюче 

випромінювання було лінійно поляризоване.  

Основна вимога для освітлення зразка лазерним випромінюванням – 

отримати досить хороше зображення, що ефективно відображається на 

вхідну щілину монохроматора. В основному використовуються такі схеми 

освітлення: 

1)90 о –градусна геометрія; промінь лазера проходить перпендикулярно 

напрямку спостереження; 

2) 180о–градусна геометрія; промінь лазера йде у напрямку від щілини; 

3) 0о – градусна геометрія; промінь лазера направлений у щілину; 

4) збудження спектрів під деяким кутом. 

На практиці при частотах, відмінних від о виявляється слабкий сигнал, 

оскільки всередині приладу завжди є паразитне розсіювання. Відношення 
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I/Io приймають за міру вибірковості монохроматора. Використовуючи два 

однакові спектрометри, послідовно можна знизити розсіяне світло до 10-10 

на відстані о50 см-1.Найкращі спектрометри здатні забезпечити 

відтворюваність та точність порядку 0.1-0.5 см-1. Для проведення 

поляризаційних вимірювань на шляху лазерного променя можуть 

встановлюватися пластинки: /2, які дозволяють повертати площину 

поляризації лазерного променя, або /4, які перетворюють лінійно-

поляризоване світло на світло поляризоване по колу; у паралельний пучок 

розсіяного світла між об'єктивами проектуючої системи міститься призма-

аналізатор. Для виключення впливу поляризуючої дії монохроматора на 

результати поляризаційних вимірювань перед вхідною щілиною 

встановлюється диспергуючий клин. Виділення збуджуючої лазерної лінії 

здійснюється вузькосмуговим інтерференційним фільтром або перед 

монохроматором. Іноді застосовують фільтр для зрізання другого порядку, 

що накладається.  
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В наших дослідження використовували раманівський спектрометр, 

основою якого є монохроматор МДР-23. Оптична схема якого наведена на 

рис.2.2. Монохроматор побудований по асиметричній схемі Фасті зі 

сферичними дзеркальними об’єктивами і призначений для виділення 

монохроматичного випромінювання в широкому спектральному діапазоні. 

Однак замість вихідної щілини вмонтована CCD-камера фірми Andor (рис. 

2.3). 

 
Рисунок 2.3- Зображення раманівського спектрометра на базі 

монохроматора МДР-23, обладнаного CCD камерою. Для збудження 

спектрів використовувалося випромінювання твердо тільних лазерів з 

довжинами хвиль 457, 532 та 671 нм 

ССD-камера Andor характеризується високим співвідношенням 

сигнал/шум. Для цього відбувається її охолодження до температури -60оС 

елементами Пельтьє при повітряному їх охолодженні, або до температури -

100оС при водяному охолодженні. ССD-камера має високу роздільну 

здатність 26х26 мкм, а кількість пікселей 1024 по ширині і 127 по висоті. 

Отримані нею дані зчитуються спеціальною програмою та передаються на 

комп’ютер. 
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2.4. Методика експерименту 

Рентгенограми реєстрували за допомогою рентгенівського 

дифрактометра Rigaku SmartLab (Rigaku Europe SE, Німеччина), оснащеного 

нікель-фільтром CuK α джерелом рентгенівського випромінювання. 

Вимірювання проводили в геометрії θ –2θ з кроком 0,05◦ і швидкістю 

реєстрації даних 5◦/хв. Різкі лінії від підкладки Si(100) були ідентифіковані та 

відняті. Раманівські спектри збуджувалися випромінюванням твердотільних 

лазерів з довжинами хвиль 514.7, 532, 638, 785 нм та випромінюванням He-

Ne лазеру з довжиною хвилі633 нм і випромінюванням He-Cd лазеру з  =325 

нм і реєструється зі спектральною роздільною здатністю близько 2 см−1 для 

видимого та 5 см−1 для УФ-збудження за допомогою LabRam HR800 або 

Xplora (HORIBA Jobin Yvon GmbH) мікрораманівських систем, оснащених 

ССD камерами з охолодженням елементами Пельтьє. Потужність 

збуджуючого лазерного випромінювання під об'єктивом мікроскопа зі 

збільшенням ×50 не перевищувала 0,1мВт. 

Вимірювання XPS проводили за допомогою мікрозонду 

рентгенівського фотоелектронного спектрометра ESCALAB 250Xi (Thermo 

Scientific, Waltham, MA, США), оснащеного монохроматичним джерелом 

рентгенівського випромінювання AlKα (hν = 1486,68 еВ). Енергія зондування 

200 еВ була використана для оглядових спектрів, 40 еВ для спектрів Оже і 20 

еВ для спектрів на рівні ядра високої роздільної здатності (забезпечуючи 

спектральну роздільну здатність 0,6 еВ). Були проведені деконволюція 

спектрів та кількісне визначення за допомогою системи даних Avantage Date 

System (Thermo Scientific, Waltham, MA, США). Лінійність енергетичної 

шкали була відкалібрована за положеннями краю Фермі при 0,00 ± 0,05 еВ, 

Au4f7/2 при 83,95 еВ, Ag3d5/2 при 368,20 еВ і Cu2p3/2 при 932,60 еВ на 

очищеній металевій поверхні. Щоб запобігти заряджанню поверхні зразків 

нанокристалів, останні були виміряні за допомогою вбудованої системи 

компенсації заряду. Нарешті, спектри були скориговані до піку C1ssp3 при 



23 

284,8 еВ як загального внутрішнього стандарту для калібрування енергії 

зв’язку[37]. 

Були виконані розрахунки з перших принципів електронних станів 

CZTTe з кестеристною просторовою групою в рамках узагальненого 

градієнтного наближення (GGA, і GGA+U), використовуючи локальний 

функціонал Perdew-Burke-Ernzerhof [38] і гібридний Becke три-

параметричний Lee-Yang-Parr функціонал, який реалізований в CASTEP коді 

[39]. Ці підходи являють собою дві широко розповсюджені обчислювальні 

схеми для визначення на місцях атомів електронних кореляцій. Перед 

проведенням обчислень вважалося, що кристалічна структура відрелаксована 

і при цьому зберігаються фіксовані параметри ґратки, які відповідають 

експериментально визначеним. Сили, що діяли на атоми в положенні 

рівноваги не перевищували 2 МеВ/Å, а залишкові локальні напруження є 

нижчими за 0,01 ГПа. Потенціал самоузгодженого поля (SCF) був кращий 

ніж 10-7, а фононний поріг самоузгодженого поля становив 10-12. Для 

розрахунків електронної структури та інших відповідних електронних 

властивостей в рамках зони Бріллюена використовували 3×3×4 Monkhorst-

Pack ґратку у зворотному просторі. 

Необхідно зазначити, що в основному стані повна енергії системи в 

теорії функціонала щільності (DFT), несе важливу інформацію про збуджені 

стани, яку можна отримати шляхом оцінки відповідних малих збурень. 

Зокрема, у відповідь на дію електричного поля, можна отримати інформацію 

про діелектричні властивостей матеріалу, в той час, як збудження атомів, що 

призводить до зміщення їх з позицій в ґратці, містить інформацію про 

коливання атомів у ґратці. З отриманих розрахунків CZTTe чітко 

ідентифікується як напівпровідник із прямою забороненою зоною з 

мінімумом зони провідності та максимумом валентної зони, розташованими 

в центрі зони Бріллюена. 

Дійсно, на наступному етапі досліджень, коливальні властивості 

CZTTe були розраховані за допомогою теорії збурень функціональної 
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щільності, яка враховує малі атомні зміщення як збурення. Крім того, 

враховуючи вплив електричного поля як збурення, це також дозволяє 

врахувати ефект електростатичних взаємодій на великій відстані, що 

забезпечує поперечно-поздовжнє оптичне (TO-LO) розщеплення полярних 

мод у кристалі. Раніше було продемонстровано, що такий обчислювальний 

підхід дає дуже надійні результати при описі коливальних спектрів 

четверних напівпровідників різних кристалографічних структур[6,13,40]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

У загальному випадку синтезу нанокристалів Cu-Sn-Zn-Te в розчині, 

кожен вид атомів, що входять в склад сполуки, яка синтезується, вводиться в 

реагуючу посудину у вигляді прекурсору. Останній являє собою молекулу 

або комплекс, який містить один або кілька видів атомів, необхідних для 

побудови нанокристалів. У нашому випадку джерелом іонів Cu2+ був розчин 

Cu(NO3)2, Sn2+ — розчин SnCl2 з 4,0 М NaOH, джерелом іонів Zn2+ — 

Zn(CH3COO)2, а іонів Te2- — NaHTe. Нанокристали стабілізували у водному 

колоїді за допомогою тіогліколевої кислоти (TGA). В ході реакції, при якій 

формуються нанокристали Cu-Sn-Zn-Te, які стабілізовані за допомогою TGA, 

колір розчину змінюється від сірого до чорного. 

Для синтезу подвійних та потрійних телуридів, про які повідомлялося 

раніше, переважно використовували газ H2Te як прекурсор телуру [12,36]. 

Однак цей газ надзвичайно токсичний. Тому для використання цього 

прекурсору необхідна не тільки складна і дорога електрохімічна комірка, в 

якій виробляється газ, а й додатковий термостат та балони з інертним газом 

для запобігання викиду токсичного прекурсору в навколишнє середовище. 

Тому спостерігається тенденція до використання, так званого, синтезу в 

одній посудині [8,9,12,14,26]. Проте всі вони дозволяють отримувати 

прекурсори телуру лише в атмосфері аргону. У цій роботі вперше показано 

можливість отримання NaHTe без використання інертного газу. Це помітно 

спрощує синтез і знижує його вартість. Оскільки процес отримання 

прекурсору Te відбувається в шприці, немає необхідності використовувати 

будь-яке додаткове обладнання і не відбувається спонтанного викиду 

прекурсору в навколишнє середовище. Кількість прекурсору, необхідна для 

одного синтезу, отримується за один раз, тому немає надлишку або відходів. 

Запропонований спосіб синтезу є більш простим, дешевим та екологічно 

чистим порівняно з іншими методами отримання прекурсорів телуру. Більш 

того, це дозволило вперше дуже легко отримати нанокристали Cu2SnZnTe4. 
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Таблиця 1. - 

Умови виготовлення зразків. 

Зразок 

№ 

(NaOH), 

мл 

Te 

прекурсор 

Номінальне 

значення Te 

прекурсора 

1 0,64 

2 0,1 

NaHTe Стехіометрія 

3 0,64 

4 0,1 

NaHTe нестача 

5 0,64 

6 0,1 

Te + 

NaBH4 

надлишок 

 

Як видно з рисунку 2.1, (а), в раманівських спектрах трьох зразків 

 
Рисунок 3.1.- ПЕМ зображення, яке показує співіснування НК 

нормального розміру та надмалих кристалічних кластерів 

проявляються різкі піки приблизно на 160 та 320 см-1, які відрізняються 

від піків кремнієвої підкладки, на яку осаджена плівка, та від піків побічних 

продуктів синтезу (позначені зірочками) і, таким чином, можуть бути 

попередньо віднесені до фази CZTTe. Наявність у зразках кристалічних 

нанокристалів з розмірами у діапазоні десятків нанометрів було доведено за 
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допомогою досліджень просвічуючою електронною мікроскопією (ПЕМ) 

(рисунок2.1,(б)). Дещо дивує, що смуги на рентгенограмах зразків 

нанокристалів досить широкі (рисунок2.1, (c)). Однак, це можна пояснити не 

стехіометрією нанокристалів, виявленою в спектрах XPS, які аналізуються 

нижче, а також відносно великою часткою ультрамалих нанокристалів, 

знайдених у більшості зразків (рисунок 3.1). Край поглинання плівок 

синтезованих сполук, знаходиться на рівні приблизно 0,8–0,9 еВ 

(рисунок2.1d (d)) і добре узгоджується з очікуваним значенням для 

Cu2ZnSnTe4 [17, 30]. Крім того, з огляду на високу ймовірність утворення 

вторинних фаз при синтезі четверної сполуки Cu2ZnSnTe4, встановлену 

раніше для сполук цього класу CZTS і CZTSe [27, 28, 41, 42], походження 

піків на частотах 160 і 320 см−1, значення частот яких можуть відповідати 

вторинним фазам CZTTe 

 а б 

Рисунок 3.2 (а). -  Раманівські спектри (λexc = 532 нм) 

синтезованих НК CZTTe (зразок № 1) при помірній потужності лазера 

(нижня крива), при підвищеній потужності лазера (середня крива) і після 

освітлення протягом кількох хвилин при підвищеній потужності (верхня 

крива).  

Поява піків за рахунок фотоіндукованого Te відзначено 

блакитними стрілками(б). Еволюція раманівських спектрів НК  CZTTe 

після процедури очищення (докладніше в тексті)слід було дослідити 

більш  детально. Проаналізувавши експериментальні раманівські 
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спектри, було  встановлено, що дійсно в них немає піків, які 

відповідають ZnTe (205 см−1) [43–45], Cu2−xTex(120–130 см−1) [46], 

Cu2SnTe3 (76, 115, 123, 142 і 190 см−1) [47], CuO (290, 345 і 630 см−1) 

[48,49] або Cu2O (218 см−1) [50] (рисунок 3.2, (b)). 

Через наявність у розчину, в якому відбувається синтез, сірковмісного 

стабілізатора (тіогліколевої кислоти) не слід виключати утворення сульфідів. 

Наприклад, TGA сприяє утворенню тонкої оболонки CdS на нанокристалах 

CdSe невеликого розміру [51]. Однак жоден з потенційних сульфідів немає 

раманівських піків в області близько 160 см-1 (див. [28] та посилання в 

ньому). Жодного ZnS або ZnO не було виявлено при застосуванні 

резонансного УФ-збудження випромінюванням з λexc = 325 нм раманівських 

спектрів (рисунок 4).Добре відомо, що при збудженні спектрів 

випромінюванням з λexc = 325 нм, в раманівських спектрах проявляються 

смуги від незначного вмісту ZnS або ZnO як вторинні фази в CZTS та інших 

сульфідах [24,52]. 

 
Рисунок 3.4 - Раманівські спектри CZTTe НК при λexc = 325 нм. 

Різких піків, що відповідають чистому ZnS (350 см−1) або ZnO (580см−1), 

не виявлено. Спостережувана особливість біля 330–340 см−1 може бути 

пов’язана з Zn-S-подібними коливаннями в ґратці НК CZTTe.  
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Походження особливості близько 450–470 см−1 потребує 

подальших досліджень. 

Важливо зазначити, що наявність елементарного телуру завжди 

необхідно ретельно перевіряти як можливе походження раманівських піків у 

спектрах телуридів, оскільки він може зустрічатися у вигляді 

нанокристалічних включень, кластерів з кількома атомами або аморфної 

фази. Через величезний переріз раманівського розсіювання елементарного 

Te, навіть крихітні включення або моношари на поверхні об’ємного телуриду 

можуть призвести до інтенсивного раманівського піку, порівняно з 

інтенсивністю основної (телуридної) фази. Проте частоти характерних 

раманівських піків елементарного Te різних форм і модифікацій добре відомі 

(120 і 140 см−1) [50–51], і вони не спостерігаються в нашому спектрі. Лише 

після інтенсивного лазерного опромінення зразка, що призводить до розпаду 

нанокристалу, у раманівських спектрах можна виявити спектральні 

особливості елементарного Te (рисунок 3, (а, b)). Положення піку аморфного 

Te (a-Te), ~160 см−1 [60–62], збігається з положенням основного 

раманівського піку нанокристалів CZTTe у цьому дослідженні. Однак 

особливість a-Te є значно ширшою і не очікується, що для неї будуть 

характерні численні обертони, які проявляються для кристалічної 

напівпровідникової решітки [61]. 
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а  б 

Рисунок 3.5-(a). Раманівські спектри (λexc = 514,7 нм) 

свіжовиготованих плівок синтезованих НК CZTTe (зразок № 1), тих 

самих НК після очищення та осаду іншого синтезованого НК колоїду (№ 

4) (б).- Спектри плівок синтезованих НК CZTTe зразків після одного 

тижня зберігання на повітрі. Зірочки вказують на піки, що виникають із 

залишків синтезу 

 

Віднесення моди 160 см-1 до CZTTe також підтверджується тим, що 

цей пік проявляється в спектрі (рисунок3.2(b)) зразка нанокристалу після 
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видалення надлишку (вільних) лігандів і залишків синтезу, таких як солі, 

гідроксиди тощо (див. розділ «Матеріали та методи дослідження»).  

 
Рисунок 3.6. -  Репрезентативний спектр раманівського розсіяння 

CZTTe НК (зразок №1) у широкому спектральному діапазоні та зі 

збільшеною частиною спектру (на вставці), що показує три обертони 

головного піку 

Заслуговує на увагу те, щофотоіндуковане утворення елементарного Te 

сильно пригнічено для очищених зразків (це слідує з порівняннярисунків3 

(a,b)). Це може бути пов’язано з видаленням самого джерела Te або 

видаленням певної сполуки, яка каталізує процес його фотоіндукованої 

кристалізації чи відновлення. Для встановлення точної причини може 

знадобитися детальне додаткове дослідження. 
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Рисунок 3.7.-  Порівняльна діаграма раманівського спектрів для 

НК CZTTe (зразок №1) при двох збудженнях і різних потужностях 

лазера 

Додатковим аргументом для віднесення спостережуваних раманівських 

мод до ґраткових фононів нанокристалів CZTTe є порівняльний аналіз 

спектрів як синтезованих, так і очищених нанокристалів, а також 

спостереження за довготривалою стабільністю цих двох зразків. Спектри 

нанокристалів із синтезованого та очищеного зразка (№ 1) показують 

ідентичні спектри (рисунок 3.5, (а)),які також збігаються зі спектром осаду 

іншого зразка нанокристалів (№ 4), який сам по собі втратив колоїдну 

стабільність. При вимірюванні тих самих трьох плівок нанокристалів після 

одного тижня зберігання на повітрі не відбулося суттєвих змін порівняно з 

синтезованим №l та осадженим №4 зразками, тоді як для очищеного зразка 

№l інтенсивність впала, а пік став ширшим і зміщений вниз (рисунок 3.5, 

(b)).  
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Рисунок 3.8. -  Раманівські спектри CZTTe НК при різних 

потужностях лазера λ exc = 785 нм: (а) зразок №2 після однієї стадії 

очищення, (б) один раз очищений №3 і №4; (c) початковий 

(неочищений) №1. Інтенсивність в деяких спектрах ділиться на 

коефіцієнт 3 або 10 

Ці спостереження можна пояснити лише частковою деградацією 

очищених нанокристалів, які були позбавлені додаткового захисту від 

окислення. Необхідно звернути увагу на істотне збільшення напівширин смуг 

(FWHM) з часом у спектрах різних синтезованих зразків (рисунок 1, (a)), а 

також деяка низькочастотна асиметрія піку є ознаками просторового 

обмеження фононів, що доводить походження цього піку від нанокристалів 

CZTTe. Нарешті, нанокристали, синтезовані в різних умовах (Таблиця 1),  
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Рисунок 3.9. -  Огляд XPS-спектрів НК CZTTe (зразок №1) для 

синтезованого зразка та зразків, підданих одному та двом циклам 

очищення. Сигнал Au походить від поверхневого шару підкладки, який 

використовується для осадження НК для вимірювань XPS 

проявляють не тільки різну форму ліній основного раманівського піку, 

що є дуже «розумною» поведінкою для нанокристалів, але також відмінності 

в фотоіндукованому утворенні Te (рисунок8).  

За аналогією з CZTS і CZTSe, XRD піки відповідних потрійних і 

подвійних вторинних фаз, такі як Cu2SnTе3 і ZnTe, не можна відрізнити від 

фаз CZTTe, тому важливість раманівської спектроскопії для підтвердження 

фази для CZТТe така ж висока, як і для інших четверних халькогенідів. 

Незважаючи на дуже чіткі рентгенограми мікрокристалічного (об'ємного) 

кестериту Cu2ZnSnTe4, досить широкі раманівські смуги в області 122 та 137 

см-1спостерігалися у роботі[30]. Автори стверджують, що ці піки пов’язані з 

повністю симетричними А-модами фононів CZTTe на основі оцінки частот 

раманівських фононів у CZTTe за допомогою чотириатомної лінійної моделі 

ланцюга  і раманівських частот Cu2ZnSiTe4, як повідомлялося раніше. Ці два 

піки, як ми вже згадували, знаходяться дуже близько до відомих характерних 

мод елементарного Te при 120 і 140 см-1, і вони спостерігалися в нашому 
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експерименті при опроміненні нанокристалів CZTTe при підвищеній 

потужності лазера. Тому, швидше за все, спектр, про який повідомляється в 

роботі [30] не є характерним для нанокристалів CZTTe, але вказує на 

наявність елементарного Te. 

 
Рисунок 10. XPS-спектри Te3d (а) і Cu2p (б) високої роздільної 

здатності НК CZTTe (зразок № 1) для синтезованих НК та тих, які 

піддалися одному та двом циклам очищення (верхні графіки). Два 

графіки внизу показують порівняльну відповідність спектрів S2p 

синтезованих (c) і очищених (d) НК, що підтверджує видалення вільних 

лігандів очищенням 

Результати розрахунків динаміки решітки DFT CZTTe дають глибше 

уявлення про походження його основного (характеристичного) піку. 

Оскільки властивості динаміки ґратки четверних сполук зі структурою 

кестериту на даний момент зрозумілі, включно з моделями коливань 

конкретних оптичних мод (див., наприклад, [40]), згадаємо лише, що три 

повністю A-симетричні моди (передбачається, що моди CZTTe будуть 

начастотах 129, 117 і 113 см-1, що значно нижчі в порівнянні з відповідними 
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сполуками Se та S [17, 24, 28]). Однак, подібно до сульфідів і селенідів, у 

CZTTe також очікується кілька мод з частотами, що перевищують частоти A-

мод: поперечні оптичні  коливання B-симетрії (144, 154, 173 см-1) і E-симетрії 

(134, 141, 152 і 169 см-1). Важливо, що ці останні моди є полярними, тобто 

демонструють поперечно-поздовжнє (TO-LO) розщеплення внаслідок 

електростатичної взаємодії. 

 
Рисунок 3.2. -Еволюція XPS-спектрів Sn3d (a, c) і Te3d (b, d) зразка 

CZTTe НК №1 (a, b) і №4 (c, d) після наступного 30-секундного 

розпилення іонами Ar+ у трьох режимах – низький потік іонів 200 еВ 

(“Ar+ № 1”), із потоком середньої інтенсивності іонів 500 eВ (“Ar+ № 2”), 

та з високоінтенсивним потоком іонів 1000 eВ (“Ar+ № 3”) 

Таким чином, беручи до уваги виникнення надзвичайного процесу 

багатофононного розсіювання, як показано на рисунку3.6, одна з мод B-

симетрії (з розрахованими LO компонентами на 152 і 155 см-1) є хорошими 

кандидатами для пояснення походження експериментально спостережуваних 

особливостей. 

У попередніх дослідженнях методом раманівської спектроскопії 

багатокомпонентних халькогенідів металів зі структурою кестериту було 



37 

достовірно встановлено, що обертони можна спостерігати не тільки для 

«основних» неполярних мод A-симетрії [35] (завдяки впливу деформаційного 

потенціалу), але й для поздовжніх оптичних ( LO) моди полярної B-симетрії, 

зумовлених Фрьоліховською (електро-оптичною) взаємодією. Більше того, 

експериментально можна було спостерігати комбінацію цих мод вищого 

порядку [30]. Здається, що принципова відмінність CZTTe у порівнянні з 

його аналогами Se та S пояснюється значно меншою шириною забороненої 

зони сформованої сполуки та особливими резонансними умовами, які 

відображено в дуже специфічному резонансному раманівському спектрі. 

Збудження  

 
Рисунок 2.   XPS спектри Te 3d двічі очищених НК зразків № 1, № 

3 і № 4, що демонструють кращу стабільність № 4 до окислення. (b) 

Спектри S2p зразка НК № 1 як синтезований (початковий) та після 

однієї та двох стадій очищення. Спектри демонструють зменшення 

внеску вільних лігандів та збільшення інтенсивності, пов'язаної з 

поверхнево зв'язаними молекулами TGA 

раманівських спектрів в нанокристалах CZTTe випромінюванням з різними 

довжинами хвиль (λexc), а саме 514.7,633 і785 нм, не виявило помітних змін у 

формі раманівських ліній, хоча деякий зсув піків та асиметрію можна 

побачити при збудженні спектрів лазерним випромінювання з червоної 

ділянки спектру порівняно із зеленим випромінюванням (рисунок 3.8).  
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Елементний аналіз синтезованих CZТТe за допомогою XPS виявив 

домінуючий внесок C, O, S та Na, майже без будь-яких слідів НК-елементів 

(див. рис.3.9, нижня крива), що є звичною ситуацією для цього тип 

колоїдного синтезу, який використовує значний надлишок стабілізатора для 

забезпечення утворення нанокристалів у воді. Після стандартної процедури 

очищення, піки, які зумовлені певними елементами у нанокристалах, 

набувають більшої інтенсивності (середня крива) і стають домінуючими 

після повторного очищення (верхня крива). 

Більш детально ефект очищення можна проаналізувати за XPS-

спектрам елементів з високою роздільною здатністю (рисунок10). Зокрема, у 

спектрі Te3d синтезованих зразків не видно піку, пов'язаного з 

нанокристалами. Спектр після першого очищення виявляє чіткий дублет, що 

походить від нанокристалу. На другому етапі очищення, очевидно, 

видаляється забагато захисної оболонки ліганду з нанокристалу і, таким 

чином, призводить до сильного окислення  поверхні Te аж до TeO2. 

Зауважимо, що нанокристали, синтезовані в різних умовах, демонструють 

різні ефекти очищення в цьому відношенні, як видно з порівняння спектрів 

Te3d зразків нанокристалів № 1, № 3 і № 4 (рисунок3.12, (a)). Вплив 

очищення на стан стабілізації нанокристалів лігандом (тіогліколева кислота, 

TGA) добре видно на спектрах S2p (рисунок12). Таким чином, відношення 

вільних молекул TGA до тих, які зв’язані з поверхнею нанокристалів, різко 

зменшується після першого етапу очищення відповідно до результатів для 

інших нанокристалів, синтезованих аналогічним шляхом [28]. Другий етап 

очищення змінює це співвідношення значно менше, але водночас зменшує 

абсолютну інтенсивність обох компонентів (розглядається як нижче 

відношення сигнал/шум у нормалізованих спектрах на рисунку12(b)), що 

вказує на втрату лігандів, зв'язаних з поверхнею нанокристалів. Це 

спостереження пояснює окислення поверхні Te після другого очищення (що 

було розглянуто вище). 
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Спектри S2p дають додаткову дуже важливу інформацію про структуру 

нанокристалів, отриману в цій роботі, яку навряд чи можна отримати іншими 

методами. Наші нещодавні дослідження сульфідних нанокристалів, 

стабілізованих тіолами, продемонстрували, що атоми Сульфуру, які є 

частиною решітки нанокристалу (тобто S2-), можна ідентифікувати за 

окремим компонентом у спектрах S2p з енергією зв’язку (BE) для S2p3/2 

160,5-161,5 еВ [51]. Видається дивним, але наявність товстої сульфідної 

оболонки була висновлена з XPS S2p і раманівських спектрів також для 

селенідних нанокристалів, синтезованих аналогічним чином. Однак для 

CZTTe, S2-компонент не виявляється в спектрах навіть після другого етапу 

очищення, що вказує на те, що утворення сульфідного шару з використанням 

тіолових іонів Сульфуру малоймовірне для багатокомпонентного телуриду. 

Поверхневий шар TeO2, виявлений на подвійно очищених нанокристалах, 

має товщину менше нм і може бути видалений м’яким розпиленням у 

вакуумній камері. На рисунку11 показаний ефект наступного 30-секундного 

розпилення за допомогою Ar+іонів в трьох режимах - з низьким потоком 

іонів 200 еВ (№l), з потоком іонів середньої інтенсивності 500 еВ (№2) і з 

високою інтенсивністю потік іонів 1000 еВ (№3). Te3d BE 572,9 еВ, що 

спостерігається для плівкових зразків, лежить між значеннями, зазначеними 

для елементарних Te і Te в з'єднанні з металами 1681. Зменшення Te під час 

розпилення його оксидів іонами є добре встановленим фактом в 

літературі[52]. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що під час 

напилення окисленої поверхні CZTTe ми частково отримуємо відновлення 

Te, а не повне видалення оксидного шару та оголення чистої поверхні 

CZTTe. Небхідно зазначити, що ефект нестехіометрії та відповідний ефект 

змішаної валентності [16] можуть бути відповідальними за більш широку 

варіацію BE елементів у нанокристалах порівняно зі стехіометричними 

поверхнями об’ємних зразків. У роботі [16]3d5/2 BE 572,8 еВ був приписаний 

до Tе2- в Cu5Sn2Te7, що свідчить про відсутність змішаної валентності Tе2- і 

Te1-. Спектри Sn3d (BE 3d5/2 486,5 еВ) виявили Sn4+ як основний стан 
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окислення олова в цій сполуці, лише з незначним внеском Sn2+ (5%), що 

відноситься до SnTe як вторинної фази. Для 5 нм Cu2ZnInTe4НКTe3d5/2 

спостерігали при 572,8 еВ [52] . 

З огляду на результати XPS, визначення елементного складу наявних 

нанокристалів CZTTe є досить складним, як це вже було помічено раніше для 

нанокристалів інших багатокомпонентних систем, наприклад, CZTS [28]. 

Оскільки XPS є дуже чутливою до поверхні зразків методикою, XPS-спектри 

зумовлені верхніми шарами(декілька нанометрів) НК плівок з експоненційно 

спадаючим внеском від більш глибоких шарів. У випадку синтезованих 

нанокристалів (без очищення) наявність надлишку лігандів та інших 

залишків синтезу виключає спостереження за піками нанокристалів 

(рисунок11, нижня крива). Один етап очищення призводить до достатньо 

сильних XPS-сигналів усіх елементів, крім олова (рисунок11, середня крива). 

Після другого етапу очищення спостерігається чіткий сигнал олова 

(Рисунок11, верхня крива), але на компонентний склад НК, визначений із 

XPS, може вплинути часткове окислення поверхні НК (Рисунок10, верхні 

графіки). Проте можна впевнено зробити наступні висновки щодо складу 

нанокристалів за даними XPS (в ат. % +/- 3): Cu:Zn:Sn:Te:S =35:17:9:9:30. По-

перше, нанокристали досить нестехіометричні, подібно до CZTS, CTS, CTSe 

та інших сполук, синтезованих методом колоїдною хімії у водному 

розчині[28]. Проте дефіцит Sn тут менш виражений, ніж для аналога CZTS, 

синтезованого нещодавно аналогічним методом [28,35]. Очевидно, ріст 

CZTTe відбувається в хімічно інших умовах, які є більш сприятливими для 

вбудовування більшої кількості Sn в решітку. Незважаючи на те, що, як 

випливає з даних XPS, наведених вище, олово, очевидно, неоднорідно 

розподілено всередині нанокристалів, ймовірно, що призводить до меншої 

кількості Sn на зовнішній частини нанокристалу. 
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ВИСНОВКИ 

1. Запропоновано шлях синтезу НК Cu-Zn-Sn-Te (CZTTe) на основі 

низькотемпературного колоїдного синтезу у розчіні тіогліколевої кислоти  

у воді, який є оригінальним і недорогим. 

2. Багатохвильова раманівська спектроскопія використовується як основний 

метод структурної характеризації, що доповнювалася такими методами як 

ПЕМ, XRD, XPS та IЧ спектроскопією.  

3. Показано, що найбільш інтенсивна мода в експериментальному 

раманівському спектрі при 160 см-1 є характеристичною модою для НК 

CZTTe і віднесена до фононної моди полярної симетрії. 

4.  Склад НК сильно відхиляється від стехіометрії Cu2ZnSnTe4, визначеної 

методом XPS. Це характерно для багатокомпонентних НК, синтезованих у 

воді, тим не менш, раманівські спектри демонструють помітно вузьку 

ширину основного фононного піку, а також проявляють розсіювання смуг 

вищого порядку аж до четвертого. Обидва фактори є вагомими ознаками 

хорошої якості нанокристалів, що підтверджується результатами ПЕМ 

високої роздільної здатності.  
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