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Streszczenie 

W rozprawie został krótko scharakteryzowany proces otrzymywania cienkich warstw 

metali z grupy 3d (Ŝelaza, kobaltu, niklu, miedzi oraz cynku), z nowego elektrolitu, w skład 

którego wchodzi aceton oraz niewielkie ilości wody i chlorowodoru. 

Przedstawione zostały zalety i wady procesu osadzania oraz elektrolitu. Uznano 

za celowe ustalenie lokalnej struktury jonu Ŝelaza w tej klasie elektrolitów. 

Przeprowadzono pomiary subtelnej struktury absorpcji promieniowania rentgenowskiego, 

pomiary widm mössbauerowskich zamroŜonych roztworów oraz pomiary rozpraszania 

Ramana. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na zaproponowanie spójnego modelu 

solwatacji jonu Ŝelaza w badanych elektrolitach. Pomiary absorpcyjne potwierdziły 

koordynację oktaedryczną jonów Fe w elektrolicie wodnym. Wyniki uzyskane dla 

elektrolitów acetonowych wskazują na współistnienie w rozworze oktaedrycznego kompleksu 

z otoczeniem wodnym oraz tetraedrycznego kompleksu FeCl4, obdarzonego ładunkiem 

elektrycznym –2e lub –e, gdzie e jest elementarnym ładunkiem elektrycznym (dodatnim). 

W tym przypadku spektroskopia absorpcji promieniowania rentgenowskiego okazuje się 

nieczuła na stopień utlenienia jonu Fe i w celu ustalenia konfiguracji elektronowej uŜyto 

spektroskopii mössbauerowskiej. Wyniki otrzymane dzięki spektroskopii Mössbauera 

wskazują na zmianę stopnia utlenienia z Fe(II) na Fe(III) części jonów Ŝelaza w roztworach 

z duŜą zawartością acetonu. Przy uŜyciu spektroskopii ramanowskiej zaobserwowano 

symetryczne drgania kompleksu z otoczeniem tetraedrycznym. Pomiary ramanowskie 

potwierdzają niezaleŜnie ilościowe dane uzyskane z analizy pomiarów absorpcyjnych oraz 

mössbauerowskich. 

W rozprawie wskazano równieŜ obszary działalności, w których elektrolity na bazie 

acetonu mogłyby znaleźć zastosowania. 
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Abstract 

Process of electrodeposition of 3d transition metals (iron, cobalt, nickel, copper and zinc) 

from the newly developed electrolyte consisting of acetone and a small amounts of water and 

hydrogen chloride was described. 

The advantages and disadvantages of the deposition process and the electrolyte were 

presented. It was decided to determine the local structure of the iron ion in this class 

of electrolytes. 

Analysis of the X-ray absorption spectroscopy, Mössbauer and Raman spectroscopy 

allowed to propose a consistent model of iron ion solvation shell in the studied electrolytes. 

Absorption measurements confirmed the octahedral coordination of the Fe ions in the water-

based solutions. The results obtained for acetone rich electrolytes indicate the coexistence of 

octahedral complex with water molecules and tetrahedral FeCl4 complex, with electric charge 

–2e or –e, where e is the elementary charge (positive). In this case X-ray absorption 

spectroscopy was found to be insensitive to the oxidation state of Fe ions. In order to 

determine the electron configuration, Mössbauer spectroscopy was used. The results obtained 

by Mössbauer spectroscopy indicate a change in the degree of oxidation of Fe(II) to Fe(III) 

ions of iron in the acetone rich solutions. Using Raman spectroscopy symmetric vibrations 

were observed characteristic for tetrahedral complex. Results of quantitative analysis of the 

X-ray absorption and Mössbauer data were confirmed independently by Raman spectroscopy. 

The possible areas of applications of the acetone-based electrolytes were proposed. 


