
 

Rezumat teză 
 

Înlocuirea aluminiului cu cupru electrodepus, a revigorat investigatiile 
asupra procesului de depunere catodică a acestui metal. Studiul procesului de 
depunere catodică a cuprului îşi menţine actualitatea datorită cerinţelor industriei 
electronice de obţinere a unor filme metalice pe plăcile de circuite cu caracteristici 
superioare: filme netede, compacte şi aderente, conductibilitate electrică ridicată. 

Este cunoscut faptul că acest tip de film metalic se obţine doar în prezenţa 
unor agenţi de nivelare – inhibare, majoritatea compuşi organici. Aceştia se adsorb 
la  interfaţa metal – soluţie de electrolit influenţând atât procesul cinetic de reducere 
a ionilor Cu(II), cât şi procesul de cristalizare a cuprului prin inhibarea 
electrodepunerii zonale a acestuia. Acest proces apare ca rezultat al unei ecranării 
locale a metalului de către moleculele organice.  

Depozite cristaline netede, compacte şi aderente au fost obţinute din băi 
acide  de cuprare în prezenţa tioureei. Unul dintre motivele pentru care tioureea 
trebuie înlocuită cu alţi compuşi organici îl reprezintă volumul molecular relativ mic 
al acesteia, datorită căruia, în timpul procesului electrochimic, molecula de tiouree 
este încastrată în depozitul catodic. Prezenţa atomului de sulf în substratul depus, 
nu afectează semnificativ proprietăţile mecanice, dar determină o scădere 
considerabilă a conductivităţii electroce, chiar şi la concentraţii scăzute ale sulfului, 
prin formarea speciei insolubile CuS. De asemenea, compusul oxidat ai tiureei 
(disulfit formamidina) formează diverşi complecşi cu ionii de cupru, influenţând în 
mod direct întregul proces de electrodepunere.  

Ţinând cont de cele relatate mai sus, cercetările noastre au fost focusate 
către alţi compuşi organici care să aibă aceleaşi proprietăţi inhibitoare ale tioureei, 
dar care să nu prezinte dezavantajele acesteia. Având în vedere faptul că o serie de 
compuşi organici care conţin atomi de N în moleculă nu formează complecşi stabili 
Cu(II), ne-am orientat spre folosirea ca agenţi de nivelare compuşi aromatici de 
tipul aminelor, anume: benzilamina, anilina, N-metilanilina, N-etilanilina, N,N-
dimetilanilina, N,N-dietilanilina, o-toluidina, m-toluidina respectiv p-toluidina. 

Informaţii asupra comportării aminelor la interfaţa metal – soluţia de 
electrolit au fost obţinute prin modelare moleculară. Metode computaţionale au fost 
folosite pentru a determina afinitatea faţă de protoni a acestor compuşi, având în 
vedere faptul că în băile cu electrolit acid aminele se găsesc sub forma ionului de 

amoniu +− 3NHR .  

Proprietăţile moleculelor relevante pentru capacitatea de adsorbţie a acestor 
amine la interfaţa metal – soluţie de electrolit sunt dipol momentul, suprafaţa de 
acoperire respectiv volumul molecular. Aceşti parametrii au fost calculaţi cu ajutorul 
unui program Firefly care se bazează pe optimizarea geometriei moleculei organice. 
Din analiza valorilor mari ale dipol momentului obţinute pentru cazul moleculelor 
protonate faţă de cele neprotonate s-a constatat nu numai o adsorbţie a substratului 

organic ci şi o orientare netă a cationului la interfaţă cu gruparea +− 3NH  către 

electrod, favorizând astfel transferul de sarcină. Datorită adsorbţiei puternice a 

ionilor +− 3NHR , precum şi datorită faptului că dipol momentul moleculei neutre are 

o valoare mult scăzută faţă de dipol momentului moleculei protonate, desorbţia 
moleculelor neutre de la interfaţa cupru – soluţie de electrolit şi trecerea acestora în 
masa soluţiei, este un proces rapid.  



 
Modificarea acestor condiţii a fost asigurată de folosirea unui electrod disc 

rotitor. Astfel s-a constatat că la polarizarea catodică a electrodului, odată cu 
creşterea vitezei de rotaţie, a rezultat dispariţia picului de oxidare a Hads, fără o 
modificare a procesului de formare şi degajare a H2. Motivul pentru care nu s-a mai 
înregistrat picul de oxidare a Hads, s-a datorat faptului că toate moleculele de H2 de 
pe suprafaţa electrodului au părăsit sistemul. 

Curbele de polarizare trasate pe electrodul de Pt au arătat că aminele suferă 
un proces de oxidare la potenţiale apropiate de + 1 V vs Ag/AgCl datorită faptului că 
pe Pt suprapotenţialul de degajare a O2 este foarte mare. De asemenea se poate 
constata că aminele studiate nu pot fi reduse catodic, condiţii în care, în procesul de 
depunere a Cu din băi acide aminele nu vor suferi transformări nici la catod, nici la 
anod întrucât potenţialul anozilor nu poate fi deplasat spre valori suficient de 
pozitive fiind stopat de ionizarea cuprului metalic. 

Întrucât reproductibilitatea curbelor potenţiodinamice este limitată, a fost 
necesară trasarea voltamogramelor care să reflecte comportarea electrochimică a 
cuprului în condiţiile reale în care s-a făcut studiul asupra efectelor de inhibare / 
nivelare ale compuşilor organici selectaţi. Rezultatele obţinute referitoare la 
comportarea electrochimică a cuprului sunt raportate la cele semnalate în literatura 
de specialitate. 

Polarizarea anodică a Cu în soluţie de H2SO4 a arătat că odată cu deplasarea 
potenţialului spre valori mai pozitive faţă de potenţialul corespunzător curentului 
zero se înregistrează o creştere pronunţată a curentului determinat de ionizarea Cu 
la Cu2+, creştere urmată de proces de inhibare datorat formării pe suprafaţa 
metalului a unui strat pasivator de CuHSO4 (la interior – aflat în contact cu 
suprafaţa electrodului) / CuSO4 (la exterior – aflat în contact cu soluţia de 
electrolit). Un detaliu interesant al curbei de polarizare îl reprezintă apariţia unui pic 
anodic, mai puţin pronunţat, dar perfect reproductibil, datorat faptului că, la 
micşorarea polarizării anodice, stratul de pasivare începe să se dizolve. În momentul 
în care cuprul metalic ajunge din nou în contact cu soluţia de electrolit, curentul 
înregistrează o uşoară creştere, după care începe să scadă rapid întrucât potenţialul 
este deplasat spre valoarea de echilibru. 

 Polarizarea catodică a scos în evidenţă apariţia a două picuri catodice foarte 
apropiate, de intensitate redusă, datorate dizolvării stratului pasivator şi reducerii 
speciilor Cu(I) şi Cu(II) de la suprafaţa metalului. Faptul că picurile catodice s-au 
dovedit a fi mult mai puţin intense decât picul anodic de formare a oxizilor de Cu, 
atestă că stratul pasivator se dizolvă fizic în soluţia de electrolit, iar cea mai mare 
parte dintre speciile oxidate dizolvate difuzează în masa soluţiei. La potenţiale mai 
negative, începe procesul de degajare a hidrogenului. 

În vederea identificării aminelor cu efectul inhibitor cel mai pregnant în 
procesul de electrodepunere a cuprului din soluţii de electrolit acide, a fost studiată 
influenţa acestora prin voltametrie liniară şi ciclică. Stabilirea condiţiilor optime de 
detaliere a efectului aminelor pe care acestea îl au asupra procesului catodic de 
formare a unor depozite metalice de cupru, constă în caracterizarea iniţială a 
procesului de reducere a ionilor Cu2+, în absenţa oricărui aditiv. Analiza curbelor de 
polarizare scoate în evidenţă faptul că agentul inhibitor nu suferă transformări de 
natură chimică, ci doar influenţează desfăşurarea procesului catodic de depunere a 
cuprului. Deoarece în mediu acid aminele sunt protonate, polarizarea catodică va 
favoriza adsorbţia substratului organic în detrimentul ionilor de Cu2+, motiv pentru 
care curentul de pic atribuit depunerii cuprului metalic scade la introducerea 
compusului organic.  



 
Creşterea concentraţiei aminei a determinat o creştere a polarizării 

electrodului. Totodată s-a constatat o micşorare a curentului de pic, care este cu 
atât mai pronunţată cu cât concentraţia aminei este mai mare, fapt care se 
datorează creşterii suprafeţei ecranate de moleculele agentului de nivelare. 
Reprezentările grafice au aratat că suprapotenţialul catodic creşte în mod diferit, 
funcţie de natura adaosului organic, odată cu creşterea concentraţiei acestuia, dar şi 
cu creşterea volumului corespunzător a compuşilor organici. 

Un parametru care influenţează procesul global de depunere a Cu este 
coeficientul de transfer de masă. Scăderea valorii acestuia, de la aproximativ 10-5 
cm s-1 (valoare obţinută în absenţa aditivilor) la valori de ordinul 10-6 cm s-1 (în 
prezenţa aminelor), a fost atribuită adsorbţiei moleculelor organice şi modificării atât 
a naturii soluţiei de electrolit (prin modificarea densităţii, vâscozităţii şi a 
coeficientului de difuzie), cât şi a transportului soluţiei la interfaţa electrodului, dar 
mai ales a modificării geometriei electrodului. 

O altă observaţie constatată la adăugarea aminelor în soluţia de electrolit a 
constat în modificarea gradului de acoperire a electrodului cu substrat organic, când 
s-a constatat că, cel mai mic grad de acoperire se înregistrează în cazul folosirii a 
0,5 mL L-1 benzilamină iar cel mai mare în cazul folosirii a 3,0 mL L-1 o-toluidină, 
gradul de acoperire θ crescâd aproape liniar cu concentraţia aminei studiate. 
Determinarea gradului de acoperire s-a făcut ţinând cont de faptul că la polarizarea 
catodică, adaosul aminelor în soluţia de electrolit determină modificarea 
suprapotenţialului catodic (creşterea acestuia) datorită ecranării zonale a suprafeţei 
electrodului prin adsorbţia moleculelor aminelor. În acest mod a fost evidenţiată o 
scădere a coeficientului de difuzie a ionilor Cu2+ la adăugarea aminelor în soluţia de 
electrolit, mai pronunţată în cazul folosirii aminelor cu grad de acoperire al 
suprafeţei mai mare.  

Unul dintre parametrii care caracterizează cinetica procesului de reducere a 
ionilor de Cu2+ la Cu metalic controlat de etapa de transport a ionilor Cu2+ la 
electrod este grosimea stratului de difuzie. Prezenţa aminelor în soluţia de electrolit 
a coincis cu scăderea curentului catodic în momentul aplicării treptei de potenţial,  
urmare a scăderii concentraţiei ionilor de Cu2+ de la interfaţa electrodului, datorată 

în mod corespunzător adsorbţiei ionilor +− 3NHR . 

În vederea confirmării parametrilor determinaţi din date voltametrice, 
procesul catodic a fost studiat şi prin spectroscopie de impedanţă electrochimică. 
Modelarea spectrelor de impedanţă s-a realizat pe baza circuitului electric 
echivalent, constând din rezistenţa ohmică a soluţiei RS, în serie cu un subcircuit 
format dintr-un element cu fază constantă CPE, conectat în paralel cu rezistenţa la 
transfer de sarcină Rts şi un element de difuzie Warburg. Elementul cu fază 
constantă descrie deviaţia de la comportarea capacitivă ideală şi este definit prin 
intermediul a doi parametri, T care este proporţional cu capacitatea dublului strat şi 
n un exponent cu valori cuprinse între 0 şi 1 ce descrie (abaterea de la comportarea 
capacitivă) unghiul de fază al CPE. Elementul de difuzie Warburg este definit cu 
ajutorul a trei parametrii, W-R  rezistenţa Warburg la difuziune, W-T constanta de 
timp a difuziunii şi W-P un exponent a cărui valoare este 0,5 pentru o valoare finită 
a grosimii stratului de difuziune. S-a constatat că adaosul compuşilor organici în 
soluţia de electrolit coincide cu adsorbţia acestora la suprafaţa electrodului de cupru, 
fenomen indicat de scăderea parametrului capacitiv T şi de creşterea valorilor 
rezistenţei la transfer de sarcină Rts. În conformitate cu legea lui Fick, densitatea 
fluxului de ioni ce ajunge la interfaţa electrodului este dată de difuzia ionilor şi 
conductivitatea acestora. Singurul mod de transport al ionilor la interfaţa 



 
electrodului este difuzia, datorită diferenţelor dintre potenţialele chimice, curentul 
faradaic fiind funcţie de radicalul frecvenţei unghiulare. Acest tip de dependenţă este 
similar dependenţei curentului ce trece prin elementul Warburg (elementul 
impedanţei Warburg este rezultatul legii a II-a a lui Fick). 

Caracterizarea morfologică şi structurală a depunerilor de Cu s-a făcut prin 
moscoscopie electronică de scanning cuplată cu EDAX şi prin analize FTIR. Aşa cum 
era de aşteptat, se constată că la adăugarea substratului organic în soluţia de 
electrolit are loc scăderea dimensiunilor particulelor metalice depuse la catod. Acest 
fenomen corespunde electroadsorbţiei moleculelor organice, deja încărcate cu 
sarcini pozitive datorită protonării în mediul electrolitic, pe microvârfurile de la 
suprafaţa catodică, acele zone în care densităţile de curent sunt maxime. În urma 
adsorbţiei moleculelor organice, ionii de Cu2+ nu se pot reduce decât în zonele 
rămase neecranate. Analiza hărţilor chimice FTIR a scos în evidenţă faptul că aceşti 
compuşi organici influenţează formarea straturilor metalice, dar nu şi compoziţia 
acestora. S-a constatat că, la fel ca şi în cazul analizelor EDAX, substraturile 
metalice obţinute în prezenţa acestor amine, nu conţin niciun fel de urme organice. 

Studiul influenţei aminelor aromatice asupra proceselor catodice a relevat 
faptul că aceste substanţe influenţează viteza reacţiei de degajare a hidrogenului.  

Mecanismul propus  pentru reacţia de degajare a hidrogenului presupune 
defaşurarea a trei etape consecutive, în care prima etapă e lentă, următoarele 
desfăşurându-se la echilibru.  

Parametrii cinetici corespunzători procesului de degajare a hidrogenului au 
fost determinaţi prin metoda Tafel, când s-a constatat că, de exemplu, valoarea 
pantei Tafel obţinută în absenţa benzilaminei de -106 mV decadă-1, a fost mai mică 
decât valoarea teoretică (-118 mV decadă-1) corespunzătoare unui mecanism de 
degajare a hidrogenului din soluţii acide, datorită faptului că procesul determinant îl 
constituie reacţia lentă. Din analiza valorilor parametrilor cinetici, s-a putut observa 
că, în ambele cazuri (cu şi fară adaos organic), panta Tafel creşte cu temperatura, 
in concordanţă cu ecuaţia Butler-Volmer. Cu toate acestea, efectul tempraturii 
asupra valorii densităţii de curent de schimb este diferită; acesta scade prin 
creşterea temperaturii. 

Datele cinetice au fost de asemenea confirmate prin spectroscopie de 
impedanţă electrochimică. Pe baza rezultatelor obţinute, s-a dedus că aminele sunt 
adsorbite la intrefaţa cupru – soluţie de electrolit. S-a constatat că, prin adsorbţia 
aminelor scăderea suprafeţei de contact electrod – soluţie de electrolit a avut loc o 
accelerare a procesului de degajare al hidrogenului, demonstrând că aminele  
participă în mod direct în mecanismul de degajare a hidrogenului, prin transportul 
protonilor din masa soluţiei la interfaţă. 

Se poate astfel aprecia perspectiva extinderii acestor studii asupra altor 
compuşi organici şi materiale catodice. Astfel de efecte catalitice ar permite 
scăderea energiei specifice consumate într-un astfel de proces. De asemenea, 
perspectivele studierii acestor compuşi ca inhibitori ai procesului de depunere 
catodică a cuprului, constau în perfecţionarea unei reţete practice de depunere a 
cuprului şi încercarea aplicării acesteia în domeniul fabricării de circuite imprimate.  
 
 


