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Περίληψη 
Μία νανοδομημένη επιφάνεια υπερτερεί σε ενεργό επιφάνεια συγκριτικά με μία αντίστοιχη 

επίπεδη. Διεργασίες όπως η κατάλυση και η ανίχνευση εξαρτώνται άμεσα από την ενεργό 

επιφάνεια του καταλύτη και του αισθητήρα αντίστοιχα.  

Κίνητρο για την παρούσα εργασία υπήρξε η ανάγκη για δημιουργία τρισδιάστατων νανοδομών 

αποτελούμενων από Οξείδιο του Ψευδαργύρου (ZnO) με σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητας 

των δομών αυτών σε διεργασίες ετερογενούς φωτοκατάλυσης.  

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δύο ήδη γνωστές και καλά μελετημένες μέθοδοι 

συνδυάστηκαν. Η πρώτη είναι η μη γραμμική λιθογραφία (NLL) και είναι ικανή να κατασκευάσει 

τρισδιάστατες δομές με μεγάλη ακρίβεια σε κλίμακα μικρομέτρων. Η δεύτερη είναι η υδατική 

χημική ανάπτυξη η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη κρυστάλλων ZnO σε διάφορες μορφολογίες και 

διαστάσεις ανάλογα τις πειραματικές συνθήκες. Να αναφερθεί ότι οι τρισδιάστατες μικροδομές 

επικαλύφθηκαν με ένα στρώμα Ψευδαργύρου πριν την ανάπτυξη νανοράβδων σε αυτές. Η ύπαρξη 

του στρώματος Ψευδαργύρου λειτούργησε καταλυτικά στην ελεγχόμενη ανάπτυξη των 

νανοράβδων ZnO με ομοιόμορφο τρόπο ακολουθώντας την τρισδιάστατη μορφολογία των δομών. 

Αν και έχει ήδη μελετηθεί ήδη η ελεγχόμενη ανάπτυξη νανοράβδων ZnO σε επίπεδες επιφάνειες, 

κάτι τέτοιο δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως για τρισδιάστατες δομές. 

Για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο η αυξημένη ενεργός επιφάνεια των τρισδιάστατων 

δομών ZnO επηρεάζει τη φωτοκαταλυτική δραστικότητα, μελετήθηκε η αποδόμηση της 

χρωστικής κυανού του μεθυλενίου (ΜΒ) με καταλύτη τις τρισδιάστατες δομές ZnO συγκριτικά 

με μία επίπεδη επιφάνεια ZnO ίδιων διαστάσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όντως οι 

τρισδιάστατες δομές ZnO κατέχουν μακράν καλύτερη αποδοτικότητα, αποδομώντας το 95% της 

χρωστικής, σε σχέση με το επίπεδο στρώμα νανοράβδων ZnO από το οποίο αποδομήθηκε μόλις 

το 40% της χρωστικής στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

Γνωρίζοντας πλέον την μέθοδο ανάπτυξης τρισδιάστατων νανοράβδων ZnO, επιχειρήσαμε τον 

εμπλουτισμός τους με Αργίλιο με απώτερο σκοπό την βελτίωση των ιδιοτήτων αγωγιμότητας. 

Από την προκαταρκτική μελέτη έχουν καθοριστεί οι κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης και έχει 

πιστοποιηθεί η ύπαρξη του Αργιλίου στο κρυσταλλικό πλέγμα.  

 

Λέξεις κλειδιά: Μη Γραμμική Λιθογραφία, Οξείδιο του Ψευδαργύρου, Εναπόθεση με Παλμικό Λέιζερ, 
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1.1. Εισαγωγή 

Με την εξέλιξη της νανοτεχνολογίας καθίσταται όλο και πιο απαιτητική η ζήτηση για μείωση 

των διαστάσεων περίπλοκων συσκευών σε σημείο που οι υπάρχουσες μέθοδοι δεν είναι δυνατό 

να ανταποκριθούν. Είναι λοιπόν αναγκαία η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων κατασκευής δομών 

σε κλίμακα των μερικών νανομέτρων (nm). Τρισδιάστατες μικρο/νανοδομές βρίσκουν ήδη 

εφαρμογή στα πεδία της μικρο-οπτικής (micro-optics), της ηλεκτρονικής (electronics), των 

τηλεπικοινωνιών (communications), της βιοιατρικής (biomedicine), των διατάξεων μικροροής 

(microfluidic devices) και των μεταϋλικών (metamaterials).  

Οι τεχνικές με τις οποίες δύνανται να κατασκευαστούν δομές ποικίλουν αναλόγως με την 

εφαρμογή. Αναφορικά, μικροδομές είναι εφικτό να κατασκευαστούν μέσω της Υπεριώδους 

Λιθογραφίας βυθίσεως (Deep UV Lithography) [1], της Λιθογραφίας Δέσμης Ηλεκτρονίων ή 

Ιόντων (Electron/Ion Beam Lithography) [2,3], της Λιθογραφίας Νανο-αποτύπωσης 

(NanoImprint Lithography) [4], της μικροστερεολιθογραφίας (microstereolothography) [5], της 

Αυτοοργάνωσης Σωματιδίων (self-assembly) [6] και της Πυροσυσσωμάτωσης μέσω λέιζερ (laser 

sintering) [7]. Ωστόσο η Μη Γραμμική Λιθογραφία (NLL), η οποία συχνά αναφέρεται και ως 

απευθείας εγγραφή με laser (DLW), έχει ξεχωρίσει καθώς είναι μία ευέλικτη μέθοδος κατασκευής 

3D μικρο/νανο-δομών με ανάλυση που καταρρίπτει το όριο περίθλασης Abbe (έως και 70nm) [8]. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της μη γραμμικής λιθογραφίας είναι η ποικιλία υλικών που είναι δυνατό 

να χρησιμοποιηθούν καθώς και η πληθώρα των ιδιοτήτων που μπορούν να προσδοθούν στην 

τελική δομή εξ αιτίας αυτού. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο διφωτονικό πολυμερισμό (TPP). 

Πρόκειται για μία φωτοχημική διαδικασία, η εκκίνηση της οποίας γίνεται με την έκθεση ενός 

φωτοευαίσθητου υλικού σε μία ισχυρά εστιασμένη δέση παλμικού laser υπερβραχέων παλμών.  

 

1.2. Διφωτονική Απορρόφηση 

Η ταυτόχρονη απορρόφηση δυο φωτονίων ως ιδέα είχε προταθεί από την Maria Goeppert-

Mayer το 1931 στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής [9]. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

laser υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την πρώτη παρατήρηση του φαινομένου το 1961 από 

τους Kaiser και Garrett [10]. Η διφωτονική απορρόφηση (two photon absorption, TPA) είναι ένα 
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μη γραμμικό φαινόμενο τρίτης τάξης. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα διφωτονικής απορρόφησης 

είναι ανάλογη του τετραγώνου της έντασης του φωτός. Ο συντελεστής απορρόφησης 2 φωτονίων 

είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτόν της απορρόφησης ενός φωτονίου, για αυτό και απαιτούνται 

υψηλές εντάσεις φωτός (μεγάλη συγκέντρωση φωτονίων) έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

παρατήρηση του φαινόμενου. 

 

Εικόνα 1.1 Διαδικασία απορρόφησης ενός φωτονίου στην περιοχή του υπεριώδους (αριστερά) συγκριτικά με την 

απορρόφηση 2 φωτονίων στην περιοχή του υπέρυθρου (δεξιά) 

 

Η δυσκολία της διαδικασίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι όταν απορροφηθεί το πρώτο 

φωτόνιο το μόριο μεταπίπτει σε μία εικονική κατάσταση (Virtual State) της οποίας ο χρόνος ζωής 

είναι της τάξης των μερικών femtosecond. Η παράμετρος αυτή ποικίλει αναλόγως τον 

απορροφητή και αποτελεί μία από τις ενδείξεις της αποτελεσματικότητας του. Για να γίνει 

αποτελεσματικά η διφωτονική απορρόφηση, το δεύτερο φωτόνιο πρέπει να απορροφηθεί μέσα σε 

αυτό το χρονικό πλαίσιο. Πρακτικά λοιπόν πρέπει δυο φωτόνια να συμπίπτουν χωρικά και 

χρονικά. 

 

1.3. Διαδικασία Πολυμερισμού και Φωτοεκκινητής 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στον TPP συνίστανται από τα μονομερή, τα οποία 

θα αποτελέσουν την τελική πολυμερική δομή και από τον φωτοεκκινητή (Photo Initiator, PI). Ο 
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φωτοεκκινητής είναι η οντότητα η οποία απορροφά το προσπίπτον φως και επάγει τον 

πολυμερισμό μέσω μίας αλυσιδωτής αντίδρασης ριζών [11]. 

Ένας φωτοεκκινητής πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά 

i. Πρέπει να είναι πλήρως διαλυτός στο υλικό το οποίο προστίθεται 

ii. Πρέπει να έχει υψηλό συντελεστή απορροφητικότητας 2 φωτονίων και ταυτόχρονα υψηλή 

κβαντική απόδοση παραγωγής ριζών ή κατιόντων (αναλόγως τον τρόπο λειτουργίας του 

κάθε μορίου) 

iii. Οι παραγόμενες ρίζες πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο ενεργειακό περιεχόμενο για να 

γίνει η προσβολή του μονομερούς.  

iv. Πρέπει να είναι διαπερατός στο μήκος κύματος εκπομπής του laser έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η εστίαση της δέσμης σε όλο τον όγκο του υλικού.  

Έπειτα από την απορρόφηση δύο φωτονίων, ο PI διεγείρεται και ένα ποσοστό αυτού 

μετατρέπεται σε ρίζες (1). Μία συναγωνιστική διαδικασία της εκκίνησης είναι ο φθορισμός, που 

επάγεται κατά την αποδιέγερση του PI πριν φτάσει στο στάδιο της παραγωγής ριζών. Οι ρίζες 

αυτές προσβάλλουν τα μονομερή στο περιβάλλον τους και έτσι γίνεται η διάδοση των ριζών ή με 

άλλα λόγια η επιμήκυνση της πολυμερικής αλυσίδας (2). Ο Τερματισμός επέρχεται είτε μέσω 

συνδυασμού δυο ριζών (3α) είτε μέσω της απόσβεσης (quenching)(3β).  

Εκκίνηση  𝑃𝛪 
𝑛∙ℎ𝑣
→   𝑃𝐼∗⟶ 𝑅.     (1) 

Διάδοση  𝑅. +  𝛭 ⟶ 𝑅𝑀.
𝑀
→  𝑅𝑀𝑀.  

𝑀
→…⟶ 𝑅𝑀𝑛

.   (2) 

Τερματισμός 𝑅𝑀𝑛
. +  𝑅𝑀𝑚

.  ⟶ 𝑅𝑀𝑛+𝑚𝑅    (3α) 

   𝑅𝑀𝑛
. + 𝑄 ⟶ 𝑅𝑀𝑛 + 𝑄

∗    (3β) 

Δύο είναι οι κύριοι φωτοχημικοί μηχανισμοί παραγωγής ριζών [12]. Ο πρώτος 

συμπεριλαμβάνει την απόσπαση ενός ατόμου υδρογόνου από το μόριο-δότη (R) και αναφέρεται 

ως abstraction, ενώ ο δεύτερος συμπεριλαμβάνει την φωτολυτική διάσπαση του διεγειρόμενου 

μορίου με ρίζες ως τελικά προϊόντα (cleavage). Στην πρώτη κατηγορία φωτοεκκινητών ανήκουν 

οι Βενζοφαινόνες, οι Κινόνες και οι Ξανθόνες ενώ μία αλειφατική ομάδα είναι απαραίτητη ως 

συνεργητικός παράγοντας. 
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Εικόνα 1.2 Απεικόνιση μοριακών δομών Φωτοεκκινητών που λειτουργούν μέσω abstraction (α) Βενζοφαινόνης (β) 

Κινόνης και (γ) Ξανθόνης και ο ακριβείς ονομασίες τους 

 

Τα μόρια αυτά απορροφούν την κατάλληλη ακτινοβολία έτσι ώστε να μεταβούν σε μία 

διεγερμένη κατάσταση Singlet. Από εκεί μέσω Διασυστηματικής διασταύρωσης (ΙSC) 

μεταβαίνουν σε μία κατάσταση Triplet η οποία είναι ικανή να αποσπάσει ένα άτομο υδρογόνου 

από το μόριο-δότη όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3. Ο φωτοεκκινητής μετατρέπεται σε μια μη 

δραστική ρίζα ενώ το μόριο δότης είναι εκείνο που θα προσβάλλει μετέπειτα το μονομερές και θα 

επάγει την έναρξη της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού [13]. 

 

Εικόνα 1.3 Φωτοχημικός μηχανισμός αντίδρασης της Βενζοφαινόνης με ένα μόριο-δότη 

 

Μία άλλη όχι τόσο διαδεδομένη μορφή φωτοεκκινητών είναι οι κατιονικοί. Οι φωτοεκκινητές 

αυτοί είναι φωτοεπαγόμενα ισχυρά οξέα τα οποία είναι ικανά να πολυμερίσουν εποξείδια και 

βυνιλ εστέρες [12][14]. 

Στην παρούσα εργασία τα μονομερή που χρησιμοποιούνται ανήκουν στην κατηγορία των 

ακρυλικών και για τον λόγο αυτό ο φωτοεκκινητής που επιλέχθηκε επάγει τον πολυμερισμό μέσω 

ριζών και συγκεκριμένα μέσω abstraction. Πρόκειται για μία παραλλαγή της «κετόνης του 
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Michler» (Εικόνα 1.4α) η οποία αναφέρεται ως 4,4’ bis(diethylamino) benzophenone (Εικόνα 

1.4β). 

 

Εικόνα 1.4 (α) Michler’s Ketone  (β) 4,4’ bis(diethylamino) benzophenone  

 

Η 4,4’bis(diethylamino)benzophenone είναι παράγωγο της βενζοφαινόνης, με μεγάλη 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα και ικανοποιητική διαλυτότητα σε οργανικό περιβάλλον.  

 

1.4. Διακριτική ικανότητα και όριο περίθλασης Abbe  

Όλες οι διαδικασίες πολυμερισμού που συμπεριλαμβάνουν φως ως εναρκτήριο παράγοντα 

περιορίζονται από το όριο περίθλασης Abbe. Η ιδέα είναι ότι μία μονοχρωματική δέσμη με μήκος 

κύματος λ μπορεί να εστιαστεί μέχρι μία κατώτατη διάμετρο d η οποία ισούται με  

𝑑 =
𝜆

2 ∙ 𝛮𝛢
 

Όπου ΝΑ το αριθμητικό άνοιγμα του φακού εστίασης.  

Οι λόγοι για τους οποίους το πολυμερές έχει διαστάσεις μικρότερες από αυτές που ορίζει η 

παραπάνω εξίσωση είναι οι εξής: 

1. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η απορρόφηση δυο φωτονίων, η οποία επάγει τον 

διφωτονικό πολυμερισμό, απαιτεί υψηλές συγκεντρώσεις φωτονίων. Η συνθήκη αυτή, σε μία 

δέσμη λέιζερ που ακολουθεί Gaussian κατανομή, πληρείται μόνο στο κέντρο της εστίασης 

όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.5, όπου και υπερπηδάται το κατώφλι (threshold) 

διφωτονικής απορρόφησης. 
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Εικόνα 1.5 Σχηματική απεικόνιση της έντασης ως προς την απόσταση από το κέντρο μίας εστιασμένης δέσμης laser 

 

2. Λόγω των ανταγωνιστικών διαδικασιών που συμβαίνουν κατά την εκκίνηση, πρέπει ο ρυθμός 

παραγωγής ριζών να ξεπερνάει ένα συγκεκριμένο όριο έτσι ώστε να πραγματοποιείται ο 

πολυμερισμός.  

Ο TPP εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες του φαινομένου αυτού για την κατασκευή πλήρως 

τρισδιάστατων μικροδομών με ανάλυση μικρότερη από το όριο περίθλασης (sub-diffraction limit 

resolution) [8]. Πιο συγκεκριμένα, για την ταυτόχρονη απορρόφηση 2 φωτονίων απαιτείται μία 

ισχυρά εστιασμένη δέσμη λέιζερ υπερβραχέων παλμών (της τάξης των femtosecond, fs). Ο 

συντελεστή απορρόφησης δύο φωτονίων είναι ανάλογος της έντασης του ακτινοβολούμενου 

φωτός.  

 

1.5. Υλικά TPP 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου του TPP είναι η ποικιλία των υλικών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οργανικά μονομερή, ρητίνες, και υβριδικά υλικά είναι μερικά από 

αυτά. Βιομόρια, όπως ολιγοπεπτίδια, μπορούν να πολυμεριστούν καθώς το αμινοξύ Ιστιδίνη έχει 

την ικανότητα να δημιουργήσει δεσμό έπειτα από ακτινοβόληση με ένα άλλο μόριο Ιστιδίνης, με 

Λυσίνη, Κυστεΐνη, Τριπτοφάνη, Τυροσίνη ακόμα και με Αργινίνη [15][16]. Ολιγομερή 
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γαλακτικού οξέος (PLA) έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τρισδιάστατων δομών μέσω 

TPP, έπειτα από την ομοιοπολική πρόσδεση μεθακρυλικού οξέος σε αυτά [17]. Σε κάθε πεδίο 

εφαρμογής των δομών που κατασκευάζονται με TPP υπάρχει και μία διαφορετική κατηγορία 

υλικών, οι ιδιότητες των οποίων ρυθμίζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες.  

Μία καλά μελετημένη κατηγορία υλικών είναι τα υβριδικά υλικά. Πρόκειται για μονομερή 

οργανικά μόρια τα οποία φέρουν μία ομάδα αλκοξειδίου του πυριτίου (αλκοξυσιλάνιο). Τα υλικά 

αυτά επεξεργάζονται μέσω της μεθόδου sol-gel [18] η οποία αποδίδει υψηλή οπτική καθαρότητα 

και ομοιογένεια στο τελικό προϊόν. Ο όρος sol-gel αποδίδεται στην διεργασία αυτή καθώς το 

αρχικό διάλυμα (sol) σταδιακά μετατρέπεται σε gel μέσω της μερικής υδρόλυσης και της 

επαγόμενης συμπύκνωσης των αλκοξυσιλανίων σε ολιγομερή ανόργανα δίκτυα. Η διαδικασία 

αυτή περιγράφεται στην Εικόνα 1.6. 

 

 

Εικόνα 1.6 Στάδια επεξεργασίας αλκοξυσιλανίων μέσω Sol-Gel. 1. Όξινη υδρόλυση 2. Αλκοολική συμπύκνωση 3. 

Υδατική συμπύκνωση 
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Η απομάκρυνση του νερού και της αλκοόλης που παράγονται από την συμπύκνωση έχει ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία ενός διαυγούς gel υψηλού ιξώδους το οποίο προσφέρει ευκολία στο 

χειρισμό. Ταυτόχρονα η συμπεριφορά του ως στερεό επιτρέπει τον φωτοπολυμερισμό του υλικού 

αυτού με μεγάλη ακρίβεια καθώς δεν ευνοείται η διάχυση των παραγόμενων ριζών.  

Πριν την συμπύκνωση του υλικού, είναι δυνατή η πρόσμιξη του ανόργανου δικτύου με κάποιο 

άλλο μέταλλο όπως το Τιτάνιο[19], το Γερμάνιο [20], το Βανάδιο [21] και το Ζιρκόνιο [22]. Ο 

τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται Στόχος της πρόσμιξης αυτής είναι η βελτιστοποίηση των 

μηχανικών και των οπτικών ιδιοτήτων της τελικής δομής αλλά και η απόδοση νέων 

χαρακτηριστικών στο τελικό πολυμερές [23]. Πολυμερικές δομές που προκύπτουν από αυτή την 

κατηγορία υλικών χαρακτηρίζονται από μηχανική αντοχή και χημική σταθερότητα και μπορούν 

να αντέξουν σε υψηλές θερμοκρασίες.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σύνθεση του φωτοευαίσθητου υλικού που χρησιμοποιήθηκε 

σε αυτή την εργασία, τα μόρια που το συνιστούν φαίνονται στην Εικόνα 1.7.  

 

Εικόνα 1.7 Μόρια που συνιστούν το φωτοευαίσθητο υλικό για την κατασκευή τρισδιάστατων δομών μέσω TPP 

 

Το (3-Methacryloxypropyl)trimethoxysilane ή αλλιώς MAPTMS είναι υγρό σε θερμοκρασία 

δωματίου και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του υλικού. Η υδρόλυση του γίνεται με την προσθήκη 

καταλυτικής ποσότητας οξέος (Εικόνα 1.6-1). Πριν την συμπύκνωση του MAPTMS για την 

κατασκευή του ανόργανου δικτύου (Εικόνα 1.6-2 και 3), στο διάλυμα προστίθεται το 
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Προποξείδιο του Ζιρκονίου ή ZPO. Το ZPO υπόκειται σε μια αντίδραση μεθακρυλίωσης (Εικόνα 

1.8) η οποία προηγείται της ανάμειξης του με το MAPTMS. Η αντίδραση αυτή γίνεται αυθόρμητα 

και εκλύει θερμότητα κατά την υποκατάσταση μίας προπόξυ ομάδας με μία μεθακρυλική ομάδα. 

Το Zr μπορεί να προσδεθεί με έως και 4 μεθακρυλικές ομάδες (MAA) δημιουργώντας ένα 

σύμπλοκο της μορφής Zr(OC3H7)4-x(MAA)x. Tο MAA δύναται να δημιουργήσει δεσμό με το 

μεταλλικό κέντρο είτε ως μονοδοτικός είτε ως διδοτικός είτε ως διδοτικός υποκαταστάτης 

γέφυρας. Ο βαθμός υποκατάστασης εξαρτάται άμεσα από την μοριακή αναλογία του 

Μεθακρυλικού οξέος (MAA) ως προς το ZPO οπότε η αντίδραση με αναλογία 1:1 θα έχει ως 

κύριο προϊόν το Zr(OC3H7)3(MAA). 

 

Εικόνα 1.8 Αντίδραση μεθακρυλίωσης του ZPO με αναλογία mole 1:1 

 

Εφόσον ομογενοποιηθεί το διάλυμα που περιέχει MAPTMS, ZPO και MAA, προστίθεται σε 

αυτό ο φωτοεκκινητής (PI). Τέλος, για την πήξη του υλικού είναι αναγκαία η απομάκρυνση των 

προϊόντων της συμπύκνωσης, έτσι ώστε να μετατοπιστεί η ισορροπία προς την κατεύθυνση του 

σχηματισμού του ανόργανου δικτύου (Εικόνα 1.9). 
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Εικόνα 1.9 Μέρος του υβριδικού ανόργανου δικτύου που δημιουργείται μετά το πέρας του σταδίου της συμπύκνωσης 

 

Η εφαρμογή χαμηλού κενού και η ήπια θέρμανση μπορούν αποτελεσματικά να 

σταθεροποιήσουν το υλικό, μια ιδιότητα πολύ χρήσιμη καθώς με τον τρόπο αυτό επιβραδύνεται 

η διάδοση των ριζών που παράγονται κατά τον φωτοπολυμερισμό. Ταυτόχρονα γίνεται πιο εύκολη 

η διαδικασία της δόμησης.  

Μετά την διαδικασία του πολυμερισμού ακολουθεί η διαδικασία της απομάκρυνσης του μη 

ακτινοβολημένου υλικού. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται developing. Κατάλληλοι διαλύτες είναι 

ικανοί να διαλυτοποιήσουν τις πολυμερικές αλυσίδες που συγκρατούνται έσω του ανόργανου 

δικτύου αλλά δεν επιδρούν με τον ίδιο τρόπο και στο πολυμερικό δίκτυο που συγκρατείται με 

δεσμούς C-C. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η απομόνωση της δομής από το υπόλοιπο 

υλικό. 
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2.1. Εισαγωγή 

Το Οξείδιο το Ψευδαργύρου (ZnO) είναι ένα από τα πιο καλά μελετημένα υλικά στο πεδίο της 

νανοτεχνολογίας και όχι μόνο. Οι οπτικές του ιδιότητες το καθιστούν ένα πολύ ελκυστικό και 

πολλά υποσχόμενο υλικό σε πολλά πεδία με εφαρμογές που ποικίλουν και αυξάνονται συνεχώς. 

Πρόκειται για ένα μη τοξικό/βιο-αδρανές υλικό με ισχυρή φωταύγεια και πληθώρα νανοδομών με 

υψηλή κρυσταλλικότητα. Είναι εύκολο στη σύνθεση του, με χαμηλό κόστος καθώς βρίσκεται σε 

αφθονία στη φύση. Διαθέτει καλές μηχανικές ιδιότητες, με πιο ενδιαφέρουσα την πιεζοηλεκτρική 

συμπεριφορά (η ιδιότητα μίας κρυσταλλικής δομής να δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα κατά την 

εφαρμογή τάσης σε αυτό και το αντίστροφο). Τέλος, εμφανίζει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες 

και χημική σταθερότητα σε ουδέτερο pH γεγονός που το καθιστά υποψήφιο υλικό για βιολογικές 

εφαρμογές.  

Αναφορικά, το ZnO έχει χρησιμοποιηθεί ως αισθητήρας αερίων [1, 2], ως ανιχνευτής 

υπεριώδους ακτινοβολίας [3], ως βιοαισθητήρας [4], ως φωτοάνοδος σε φωτοηλεκτροχημικά 

κελιά για παραγωγή Υδρογόνου [1] [10] [11]. Όσον αφορά την ισχυρή φωταύγεια του, το ZnO 

έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε διόδους εκπομπής φωτός (light emitting diodes, LEDs) [8] αλλά 

και ως ενεργό μέσο για δράση laser [9]. 

Στην πλειοψηφία των εφαρμογών του Οξειδίου του Ψευδαργύρου, σημαντικό ρόλο στην 

αποδοτικότητα του παίζει η ενεργός του επιφάνεια, γι’ αυτό και προτιμάται η χρήση νανοδομών 

ZnO και όχι συμπαγείς μονοκρυσταλλικές επιφάνεις. Είναι γνωστό ότι η ενεργός επιφάνεια ενός 

υλικού αυξάνει κατακόρυφα όταν από συμπαγές μετατρέπεται σε νανοσωματίδια. Ωστόσο σε μία 

δισδιάστατη επιφάνεια υπάρχει περιορισμός στην αύξηση αυτή. Γεννάται λοιπόν η ανάγκη για 

ακόμα δραστικότερα συστήματα ZnO σε εφαρμογές της νανοτεχνολογίας που η αύξηση των 

διαστάσεων δεν αποτελεί επιλογή. Μέχρι στιγμής έχει προταθεί η δευτερογενής ανάπτυξη 

νανοράβδων ZnO πάνω σε ήδη υπάρχουσες δομές τετράποδα ZnO [10]. 
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Στην παρούσα εργασία, προτείνεται μία νέα μέθοδος κατασκευής τρισδιάστατων νανοδομών 

ZnO. Συνδυάζοντας την ικανότητα του TPP να κατασκευάζει λεπτομερείς, πολύπλοκες 

τρισδιάστατες δομές και την δυνατότητα επίστρωσης μεταλλικού Zn μέσω του PLD σε 

οποιαδήποτε επιφάνεια, επιτεύχθηκε η ανάπτυξη νανοράβδων ZnO που ακολουθούν τη 

μορφολογία της τρισδιάστατης δομής χωρίς να χάνεται κανένα της χαρακτηριστικό. 

 

2.2. Χαρακτηριστικά του ZnO 

Το ZnO είναι ένας ημιαγωγός με ευρύ ενεργειακό χάσμα (band gap) 3.37 eV σε θερμοκρασία 

25οC. Ως επί το πλείστον σχηματίζει κρυσταλλικές δομές τύπου wurtzite με εξαγωνικό σχήμα. 

Κάθε άτομο Ψευδαργύρου περιβάλλεται από τέσσερα άτομα Οξυγόνου σε ελαφρά 

παραμορφωμένο τετραεδρικό κρυσταλλικό πλέγμα. Ο παράλληλος με τον άξονα c δεσμός Zn-O 

(1.90 Å) είναι ελάχιστα μικρότερος από τους άλλους τρείς (1.98 Å) [11]. Η δομή wurtzite του ZnO 

μπορεί απλά να περιγραφεί ως μια σειρά δύο εναλλασσόμενων επιπέδων, ένα  που αποτελείται 

από  ιόντα Ο2- και ένα από ιόντα Zn2+, τα οποία στοιβάζονται εναλλάξ κατά μήκος του άξονα c. 

Εικόνα 2.1. Διαδικασία σύνθεσης διακλαδισμένων ZnO (αριστερά). Εικόνα Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου από 

διακλαδισμένες τετράποδες δομές(δεξιά). Εικόνες από [10] 
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Εικόνα 2.2 Σχηματική απεικόνιση κρυσταλλικών διατάξεων ZnO. Εικόνες από [11] και [12], 

 

Το σημείο τήξης του ZnO είναι 1975οC, και η πυκνότητα του συμπαγούς κρυστάλλου είναι 

5.67g/cm3. Το ZnO λόγω της έλλειψης κεντροσυμμετρίας στον wurtzite εμφανίζει πιεζοηλεκτρική 

δράση. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο η εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να 

επιφέρει συμπίεση ή επιμήκυνση στο κρυσταλλικό πλέγμα και το αντίστροφο. 

 

Εικόνα 2.3 Απεικόνιση πιεζοηλεκτρικής δράσης του ZnO. (a) Σχηματική απεικόνιση πιεζοηλεκτικού φαινομένου σε 

τετραεδρικά διευθετημένη κρυσταλλική δομή πριν(πάνω) και μετά (κάτω) την εφαρμογή τάσης. (β) Διάγραμμα 

πειραματικών δεδομένων μέτρησης πιεζοηλεκτρικού συντελεστή [13]. 
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2.3. Εμπλουτισμός ZnO 

Είναι εφικτή η τροποποίηση των οπτικών, ηλεκτρικών και μηχανικών ιδιοτήτων του ZnO εάν 

εμπλουτιστεί κατάλληλα με άλλα στοιχεία. Παραδείγματος χάριν το Άζωτο μπορεί να 

αντικαταστήσει το Οξυγόνο και το Αργίλιο το Ψευδάργυρο στο κρυσταλλικό πλέγμα. Με αυτό 

τον τρόπο μπορεί να αποκτήσει τις κατάλληλες ιδιότητες που απαιτούνται για την εκάστοτε 

εφαρμογή. Για παράδειγμα, η μετατόπιση του ενεργειακού χάσματος προς μεγαλύτερα μήκη 

κύματος (red shift) έτσι ώστε να απορροφάται πιο αποτελεσματικά το ορατό φως μπορεί να 

καταστήσει μια φωτοχημική διεργασία πιο αποδοτική. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πρόσμιξη 

Αζώτου [5]. Η πρόσμιξη με Θείο [14] μπορεί να αποτρέψει την διάβρωση που υπόκειται το ΖnO 

σε διάλυμα ηλεκτρολυτών κατά την έκθεση του στο φως και ταυτόχρονα να μειώσει τον ρυθμό 

με τον οποίο γίνεται η επανασύνδεση του ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής. Με άλλα λόγια, όσον αφορά 

την εφαρμογή του ZnO σε φωτοχημικές διεργασίες όπως η διάσπαση νερού για παραγωγή 

υδρογόνου, ο εμπλουτισμός και στις δύο περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να 

συντελέσει στην δημιουργία πιο αποδοτικών συστημάτων. 

Το ZnO εμφανίζει αγωγιμότητα η οποία αποδίδεται σύμφωνα με την βιβλιογραφία στις 

ατέλειες του κρυσταλλικού πλέγματος που δημιουργεί είτε η ύπαρξη Υδρογόνου είτε η 

λανθασμένη διευθέτηση των ατόμων Zn και Ο [15]. Πέραν τούτου, έχουν υπάρξει αρκετές 

αναφορές στην αύξηση της αγωγιμότητας του ZnO έπειτα από εμπλουτισμό του κρυσταλλικού 

πλέγματος με Al [6], [16], [17]. Ο Ψευδάργυρος έχει φορτίο 2+ μέσα στο πλέγμα ενώ το Αργίλιο 

3+. Η αντικατάσταση του Zn με Al αποδίδει στο πλέγμα μία οπή, η οποία αυξάνει την 

κινητικότητα των ηλεκτρονίων. Ταυτόχρονα, η ιοντική ακτίνα των δυο αυτών ατόμων είναι 

παρόμοια, γεγονός που επιτρέπει την διατήρηση της κρυσταλλικής δομής wurtzite.  

Έχει αναφερθεί ότι ο εμπλουτισμός με Μαγνήσιο (Mg) αυξάνει το ενεργειακό χάσμα ενώ το 

Κάδμιο (Cd) έχει το αντίθετο αποτέλεσμα [15]. Η ύπαρξη Κοβαλτίου (Co) στο κρυσταλλικό 

πλέγμα ελαττώνει τον χρόνο απόκρισης του ZnO ως ανιχνευτή φωτός, ενώ έχει παρατηρηθεί 

αύξηση 185.7% στο ρεύμα που δημιουργείται υπό ακτινοβόληση του ZnO όταν σε αυτό 

εφαρμόζεται εξωτερικό μαγνητικό πεδίο[18]. 
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2.4. Μέθοδοι ανάπτυξης δομών ZnO 

Ο τρόπος ανάπτυξης και οι πρόδρομες χημικές ενώσεις του ZnO αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες στην τελική μορφολογία και τις ιδιότητες των κρυσταλλικών δομών. Αναφορικά 

μερικοί ήδη υπάρχοντες μέθοδοι ανάπτυξης ZnO στην έρευνα αλλά και την βιομηχανία είναι οι 

εξής: 

 Χημική εναπόθεση ατμών (Chemical Vapor Deposition, CVD) [19] 

 Επίταξη Ατμών (Vapor Phase epitaxy) [20] 

 Εναπόθεση με Παλμικό Λέιζερ (PLD) [21] 

 Αέριο-Υγρό-Στερεό (Vapor-Liquid-Solid, VLS) [22] 

 Ηλεκτροεναπόθεση (Εlectrodeposition) [23] 

 Μεταφορά Αερίου (Gas transport) 

 Φυσική εναπόθεση ατμών (Physical Vapor Deposition, PVD) [19] 

 Επιμετάλλωση με Δέσμη Ιόντων(Ion Beam Sputtering, IBS) 

 Χημική Ανάπτυξη από υγρή φάση 

 Υδατοθεριμική/διαλυτοθερμική (Hydrothermal/Solvothermal Chemical Growth) [24]  

 Υδατική χημική ανάπτυξη (Aqueous Chemical Growth, ACG) [25] 
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Εικόνα 2.4 Σχηματική απεικόνιση ανάπτυξης νανοκρυστάλλων ZnO μέσω της διαδικασίας (a) Vapor-Liquid solid, (β) 

Φυσική εναπόθεση ατμών, (γ)Χημική εναπόθεση ατμών. Εικόνες από [19]. 

 

Η πλειοψηφία των διαδικασιών αυτών απαιτούν ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή/και πίεσης. 

Υπάρχει επίσης η απαίτηση για καταλύτη σε πολλές από αυτές τις μεθόδους με αποτέλεσμα το 

τελικό προϊόν να μην είναι καθαρό.  

 

2.4.1. Υδατική Χημική Ανάπτυξη 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ανάπτυξη τω νανοκρυστάλλων μέσω της υδατικής 

χημικής ανάπτυξης (Aqueous Chemical Growth, ACG). Πρόκειται για μία ευέλικτη, απλή, 

χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης μέθοδο σύνθεσης νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου 

υπό ήπιες συνθήκες. Δεν απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη ZnO 

σε θερμοευαίσθητες επιφάνειες. Είναι ευέλικτη και δεν απαιτεί κανενός είδους περίπλοκη 

πειραματική διάταξη. Η μορφολογία των κρυστάλλων εξαρτάται από το pH του διαλύματος, τις 

πρόδρομες ενώσεις, το χρόνο αντίδρασης και τη θερμοκρασία. Η πιο συνηθισμένη μορφολογία 
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που αποκτά το ZnO με την μέθοδο αυτή είναι οι νανοράβδοι με κρυσταλλικότητα τύπου wurtzite. 

Παρόλα αυτά έχουν αναφερθεί αρκετές άλλες μορφολογίες αλλάζοντας το pH [1], το άλας του 

Ψευδαργύρου ή την θερμοκρασία ανάπτυξης. Η φύση του wurtzite είναι αυτή που ευνοεί την 

ανάπτυξη στον c άξονα καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το κρυσταλλικό πλέγμα του αποτελείται 

από διαστρωματωμένες επαναλαμβανόμενες επιφάνειες Ο2- και Zn2+. Ποιοτικά η πρόσδεση 

ιόντων Zn2+ σε μία επιφάνεια, επιφέρει την πρόσδεση ιόντων Ο2- και ου το καθεξής. 

 

Εικόνα 2.5 Σχηματική απεικόνιση της ανάπτυξης νανοράβδων οξειδίου του ψευδαργύρου με υδατική χημική ανάπτυξη 

και την βοήθεια μεταλικού στρώματος ψευδαργύρου ως seed layer. Εικόνα από [25] 

 

Για την αντίδραση αυτή απαιτείται ένα υδατοδιαλυτό άλας Ψευδαργύρου, ένας αναγωγικός 

παράγοντας και μία επίστρωση Zn ή ZnO που λειτουργεί ως πυρήνας (seed layer). Ως πρόδρομη 

ένωση Zn μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Zn(NO3)2, το ZnCl2, το Zn(SO4), το Zn(O2CCH3)2 ή το 

ZnBr2. Ως αναγωγικός παράγοντας έχει χρησιμοποιηθεί το NaOH, το KOH και το ΝΗ3. 

Διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των δύο παραγόντων οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Επίσης η συγκέντρωση των δυο αυτών παραγόντων παίζει καθοριστικό ρόλο στην μορφολογία 

και την κρυσταλλικότητα του ZnO. 

Η πυρήνωση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους αναλόγως την εφαρμογή. Κύριο ζητούμενο 

είναι η ομοιόμορφη επίστρωση μίας επιφάνειας με Zn ή ZnO έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει 

η ανάπτυξη καλά διατεταγμένων, ως προς την επιφάνεια, νανοράβδων ZnO. Μερικές μέθοδοι 

δημιουργίας του seed layer είναι η εναπόθεση μέσω εξάτμισης [25], το sol-gel [26] , το LIFT [27] 

και το PLD [28]. Η μορφή του seed layer καθορίζει την τελική διάταξη των νανοράβδων όπως 

περιγράφεται στην Εικόνα 2.6. Μία ομοιόμορφη επίστρωση από το seed layer θα επιφέρει 

ομοιόμορφη ανάπτυξη καλά διατεταγμένων νανοράβδων ενώ η σποραδική επίστρωση 
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σωματιδίων (ή νανοσωματιδιων) θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη συστάδων από 

νανοράβδους ZnO που έχουν μορφολογία άνθους. 

 

 

Εικόνα 2.6 Σχηματική απεικόνιση ανάπτυξης νανοράβδων ZnO σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις πυρήνωσης. Από 

[29] 

 

Η ύπαρξη ΝΗ3 στο διάλυμα από την έναρξη της αντίδρασης μπορεί να επιταχύνει την 

αντίδραση και να επιφέρει πολύ γρήγορα τον κορεσμό. Επιπροσθέτως έχει αναφερθεί ότι υψηλή 

συγκέντρωση ΝΗ3 δύναται να διαβρώσει το seed layer με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι πλέον 

εφικτό να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη νανοράβδων. Γι’ αυτό μία εναλλακτική πηγή NH3 είναι η 

εξαμέθυλο τετραμίνη (ΗΜΤΑ) με συντακτικό τύπο (CH2)6N4. 

 

Εικόνα 2.7 Μοριακή δομή HMTA 

 

Το ΗΜΤΑ αποσυντίθεται σταδιακά υπό υψηλή θερμοκρασία και αποδίδει Αμμωνία και 

Φορμαλδεΰδη. Η διαδικασία της αποσύνθεσης του HMTA αλλά και της σύνθεσης ZnO κατά την 

ACG περιγράφεται παρακάτω [24]. 
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2.5. Δομές ZnO 

Το ZnO μπορεί να πάρει διάφορες μορφές ανάλογα με τον τρόπο και τις συνθήκες ανάπτυξης 

του. Μηδενικής διάστασης (0D) δομές θεωρούνται οι νανοσυστάδες (nanoclusters) και τα 

νανοσωματίδια. Μονοδιάστατες δομές (1D) είναι οι νανοσωλήνες και οι νανοράβδοι, 

δισδιάστατες δομές (2D) nanoplates και layers και τέλος 3D τα νανοτετράποδα. Άλλες πιο σπάνιες 

και περίπλοκες δομές είναι τα nanobelts, nanoflowers, nanosprings και nanorings. Μερικές από 

αυτές τις δομές φαίνονται στην Εικόνα 2.8. 

Γενικότερα το ZnO, λόγω της ευελιξίας στη σύνθεση του, διαθέτει μια πληθώρα επιλογών όσον 

αφορά τη σύνθεση του και ταυτόχρονα μία μεγάλη ποικιλία όσον αφορά την τελική δομή των 

κρυστάλλων.  

Οι νανοδομές υπερτερούν σε σχέση με το συμπαγές ZnO αν και το τελευταίο έχει πολύ καλές 

οπτικές ιδιότητες. Όσον αφορά την χρήση του ZnO ως αισθητήρα, οι νανοδομές έχουν σαφώς 

μεγαλύτερη ενεργό επιφάνεια, επιτρέποντας περισσότερα μόρια ανιχνεύσιμης ουσίας να 

προσροφώνται. Φως που προσπίπτει σε επιφάνεια με καλά διατεταγμένες νανοράβδους ZnO 

μπορεί να ανακλαστεί περισσότερες από μια φορές στην επιφάνεια τους λόγω της μορφολογίας 

τους, αυξάνοντας την πιθανότητα απορρόφησης και μειώνοντας κατά συνέπεια την 

ανακλαστικότητα τους. 
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Εικόνα 2.8 Εικόνες Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου από ασυνήθιστες δομές ZnO.Από [30] 

 

2.6. Φωτοκαταλυτική δράση ZnO 

Το ZnO είναι γνωστό ότι εμφανίζει φωτοκαταλυτική δράση [31]. Η απορρόφηση ενός 

φωτονίου από τον κρύσταλλο μπορεί να επιτρέψει την επαγωγή οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 

σε μόρια που έχουν προσροφηθεί στην επιφάνεια του. Ο μηχανισμός της φωτοκαταλυτικής 

δράσης αποτελείται από τα εξής στάδια  όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία [32] 

1. Απορρόφηση ενός φωτονίου από το ZnO και δημιουργία ενός εξιτονίου (ζεύγος 

ηλεκτρονίου-οπής) 

(𝑍𝑛𝑂) + ℎ𝑣 → 𝑒𝐶𝐵
− + ℎ𝑉𝐵

+  

2. Προσρόφηση και αναγωγή μοριακού οξυγόνου στην επιφάνεια του ZnO  

(𝑂2)𝑎𝑑𝑠 + 𝑒𝐶𝐵
− → 𝑂2

−• 

3. Εξουδετέρωση ΟΗ- από τις φωτο-οπές και παραγωγή ΟΗ•     

(𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻−)𝑎𝑑𝑠 + ℎ𝑉𝐵
+ → 𝐻+ + 𝑂𝐻• 
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4. Εξουδετέρωση Ο2
•-  

𝑂2
−• + 𝐻+ → 𝐻𝑂2

•  

5. Σχηματισμός Υπεροξειδίου του Υδρογόνου από αυτοοξειδοαναγωγή του Οξυγόνου 

2𝐻𝑂2
−• → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2 

6. Αποσύνθεση H2O2 και αναγωγή Οξυγόνου 

𝐻2𝑂2 + 𝑒
− → 𝑂𝐻• +𝑂𝐻− 

7. Οξείδωση του οργανικού αντιδρώντος μέσω αλλεπάλληλων προσβολών από ρίζες ΟΗ• 

𝑅 + 𝑂𝐻• → 𝑅′• + 𝐻2𝑂 

8. Άμεση οξείδωση από αντίδραση με οπές 

𝑅 + ℎ𝑉𝐵
+ → 𝑅•+ → 𝜋𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝛼 𝛼𝜋𝜊𝛿ό𝜇𝜂𝜎𝜂𝜍 

 

 

 

Εικόνα 2.9 Συνοπτικά η φωτοκαταλυτική δράση του ZnO. Έπειτα από την απορρόφηση του φωτονίου, δημιουργείται 

ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής. Η οπή λειτουργεί ως οξειδοτικός παράγοντας ενώ το ηλεκτρόνιο ως αναγωγικός. Η 

διακεκομμένη γραμμή συμβολίζει τον ανασυνδυασμό του εξιτονίου. 
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2.6.1. Φωτοκαταλυτική αποδόμηση Κυανού του Μεθυλενίου 

 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η φωτοκαταλυτική αποδόμηση της χρωστικής κυανό του 

Μεθυλενιου (ΜΒ) καθώς πρόκειται για βιομηχανικό απόβλητο. Η πλήρης αποδόμηση του ΜΒ 

έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή του C σε CO2 ενώ τα ετεροάτομα Αζώτου και Θείου 

μετατρέπονται σε ανόργανα ιόντα όπως Νιτρικό ή Αμμώνιο και Θειικό αντίστοιχα. 

Στον ρυθμό αποδόμησης της χρωστικής αυτής, σημαντικό ρόλο κατέχει η ροή φωτονίων, το 

μήκος κύματος της ακτινοβολίας που απορροφάται, η πίεση Οξυγόνου, η θερμοκρασία, τα δομικά 

χαρακτηριστικά του καταλύτη και το pH του διαλύματος. Το τελευταίο επηρεάζει την ιοντική 

φύση της επιφάνειας του καταλύτη, διαφοροποιώντας έτσι την αλληλεπίδραση του με τα 

αντιδρώντα καθώς η προσρόφηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη της 

αντίδρασης. 

 

 

Εικόνα 2.10 Μηχανισμός ηλεκτρονιακής αναδιοργάνωσης κατά τη μετατροπή της θειομάδας του προσροφημένου MB 

σε σουλφοξείδιο παρουσία καταλύτη TiO2 

 

Η αποδόμηση του ΜΒ έχει ως αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό του διαλύματος και την 

δημιουργία κάποιων άλλων ενδιάμεσων προϊόντων. Τα ενδιάμεσα αυτά στάδια έχουν αναφερθεί 

στην [32] και φαίνονται στην Εικόνα 2.11. 
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Εικόνα 2.11 Μονοπάτι αποχρωματισμού της χρωστικής Methylene Blue όπως περιγράφεται στην αναφορά  [32] 
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3.1. Διφωτονικός Πολυμερισμός 

3.1.1. Προετοιμασία φωτοευαίσθητου υλικού για TPP 

Το φωτοευαίσθητο υλικό από το οποίο συνίστανται οι δομές παρασκευάζεται μέσω μίας 

διαδικασίας που ονομάζεται sol-gel. Ένα αλκοξείδιο του πυριτίου, το methacryloxy propyl 

trimethoxy silane (MAPTMS) και ένα αλκοξείδιο του Ζιρκονίου, το προποξείδιο του Ζιρκονίου 

(ZPO, 70% σε 1-προπανόλη) αναμειγνύονται για να δημιουργήσουν ένα υβριδικό ανόργανο 

δίκτυο όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1.5. Το MAPTMS διαθέτει μία μεθακρυλική 

ομάδα ικανή να πολυμεριστεί και να δημιουργήσει ένα δίκτυο που συνδέεται με δεσμούς C-C. 

Μέσα στο ανόργανο δίκτυο βρίσκεται παγιδευμένος ο φωτοεκκινητής. Πρόκειται για ένα 

οργανικό χρωμοφόρο μόριο το οποίο διασπάται σε ρίζες υπό έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.  

Αρχικά το πυριτιούχο μονομερές MAPTMS υδρολύεται με την χρήση 10% w/w HCl 0.1M. Το 

υλικό αναδεύεται έως ότου ολοκληρωθεί η αντίδραση, γεγονός που υποδεικνύεται από την 

μετατροπή του διαλύματος από θολό σε διαυγές. 

Σε ένα άλλο δοχείο αναμιγνύεται το μεθακρυλικό οξύ (ΜΑΑ) με το ZPO σε μοριακή αναλογία 

1:1. Ο σκοπός αυτής της ανάμειξης είναι να γίνει αντικατάσταση ενός προπόξυ υποκαταστάτη του 

Zr με ένα μεθακρυλικό. Αυτό θα οδηγήσει στην χημική πρόσδεση του Ζιρκονίου στο πολυμερές 

κατά τη διαδικασία του διφωτονικού πολυμερισμού. Αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση, το ήδη 

υδρολυμένο MAPTMS προστίθεται σταδιακά και υπό ανάδευση στο δοχείο σε αναλογία mole 4:1 

ως προς το Ζr.  

Αφού γίνει η πλήρης ομογενοποίηση των δυο διαλυμάτων προστίθεται ο φωτοεκκινητής σε 

ποσοστό 1% w/w ως προς τα μονομερή, δηλαδή το MAPTMS και τα MAA. Σε αυτή την 

περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η ένωση 4,4’-bis(diethylamino)benzophenone. Το υλικό είναι πλέον 

ευαίσθητο στο φως γι’ αυτό κατά την επεξεργασία του προστατεύεται πλήρως από την 

ακτινοβολία περιβάλλοντος. Τέλος προστίθεται μικροποσότητα H2O σε αναλογία mole 1:2 ως 

προς το MAPTMS ώστε να παρεμποδίζεται η πλήρης συμπύκνωση του υλικού μέσα στο δοχείο 

φύλαξης του. 

Τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του υλικού είναι η διήθηση. Η διήθηση έγινε με την 

βοήθεια ειδικών φίλτρων με πόρους διαμέτρου 0.2 μm. Το υλικό εισήχθη σε σύριγγα κατάλληλης 
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χωρητικότητας και στο άκρο της τοποθετήθηκε το φίλτρο. Το υλικό που διαπέρασε το φίλτρο 

τοποθετήθηκε σε καθαρό δοχείο και φυλάχθηκε σε σκοτεινό και ψυχρό μέρος μέχρι την χρήση 

του. 

 

Εικόνα 3.1 Διάγραμμα σύνθεσης φωτοευαίσθητου υβριδικού υλικού 

 

3.1.2. Προετοιμασία δειγμάτων TPP 

Ως υπόστρωμα για τα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν στρογγυλές καλυπτρίδες μικροσκοπίου 

διαμέτρου 15mm και πάχους περίπου 100μm. Πριν την προετοιμασία των δειγμάτων, τα 

υποστρώματα αυτά υπόκεινται σε μία διαδικασία που ονομάζεται σιλανοποίηση. Κατά τη 

διαδικασία αυτή οι καλυπτρίδες βυθίζονται σε 40 mL διχλωρομεθάνιο και 500μL MAPTMS αφού 

πρώτα καθαριστούν με αιθανόλη. Στη συνέχεια αφήνονται στους υπερήχους για 4h και τέλος 

ξεπλένονται με αιθανόλη. Ως αποτέλεσμα ένα στρώμα MAPTMS έχει δημιουργηθεί στην 

επιφάνεια του γυαλιού.  

Για την προετοιμασία των δειγμάτων, μία σταγόνα υλικού εναποτίθεται στο κάθε τζάμι και 

τοποθετείται σε θάλαμο κενού έτσι ώστε να απομακρυνθεί ο διαλύτης και να γίνει συμπύκνωση 

του σε gel. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 24h. Εναλλακτικά η ξήρανση του δείγματος γίνεται 

σε θερμαντική πλάκα στους 70οC για 1h.  
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3.1.3. Πειραματική Διάταξη TPP 

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από ένα laser Ti:Sapphire που εκπέμπει ακτινοβολία στα 

800 nm. Η διάρκεια παλμού είναι 80 fs και ο ρυθμός επανάληψης του είναι 80 MHz. Η δέσμη 

καθοδηγείται σε ένα εξασθενητή έτσι ώστε να ρυθμίζεται η ισχύς της και καταλήγει στο κλείστρο 

το οποίο ελέγχει την διαδικασία της δόμησης. Στην οπτική διαδρομή παρεμβάλλεται επίσης και 

ένα τηλεσκόπιο του οποίου η λειτουργία είναι να διευρύνει την διάμετρο της δέσμης. Η διεργασία 

αυτή έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εστίαση της δέσμης. Τέλος, η δέσμη καταλήγει στο 

σύστημα galvo το οποίο αποτελείται από 2 καθρέπτες που είναι ικανοί να την κατευθύνουν σε 

οποιοδήποτε σημείο στο xy επίπεδο με πολύ μεγάλη ταχύτητα (έως και 200mm/sec). Τέλος η 

δέσμη εξέρχεται από το galvo και εστιάζεται με την βοήθεια ενός φακού μικροσκοπίου στο 

φωτοευαίσθητο υλικό. Το μέγεθος της δομής εξαρτάται από το αριθμητικό άνοιγμα του φακού 

που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. 

 

Εικόνα 3.2 Πειραματική διάταξη του συστήματος Galvo. 

 

Το δείγμα τοποθετείται σε μία βάση η οποία είναι ικανή να κινείται και στις τρεις διαστάσεις. 

Εάν ο φακός που χρησιμοποιείται έχει αριθμητικό άνοιγμα (numerical aperture ή NA)μεγαλύτερο 

του 1 (πχ ο φακός μεγέθυνσης x100 με NA=1.4) τότε ανάμεσα στον φακό και το δείγμα 
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παρεμβάλλεται κατάλληλο έλαιο με δείκτη διάθλασης ίδιο με το γυαλί του δείγματος έτσι ώστε 

να μην υπάρχουν απώλειες που οφείλονται στην αλλαγή του δείκτη διάθλασης. Η κίνηση των 

καθρεπτών του galvo και η κίνηση της βάσης ελέγχεται από υπολογιστή με κατάλληλο λογισμικό 

(Samlight και Nano) 

Μία άλλη πειραματική διάταξη που επιτρέπει την κατασκευή πιο λεπτομερών δομών 

ονομάζεται nanocube και φαίνεται στην Εικόνα 3.3. Αποτελείται από μία πιεζοηλεκτρική βάση η 

οποία είναι ικανή να μετακινείται και στους τρεις άξονες με μεγάλη ακρίβεια. Στην διάταξη αυτή 

η δέσμη παραμένει ακίνητη και η πιεζοηλεκτρική βάση μετακινείται έτσι ώστε να κατασκευαστεί 

η δομή. Αν και η ακρίβεια σε αυτή τη διάταξη είναι αρκετά μεγάλη, υπάρχουν περιορισμοί όσον 

αφορά την ταχύτητα σάρωσης και το μέγεθος που μπορεί να έχει μία δομή.  

 

Εικόνα 3.3 Πειραματική διάταξη nanocube 

 

Στην βάση και των δυο αυτών συστημάτων βρίσκεται προσαρμοσμένη μία πηγή ερυθρού 

φωτός LED η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση της δόμησης κατά την διάρκεια του 

πειράματος. Όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες, ένας διχρωικός καθρέπτης ανακλά την 

ακτινοβολία του laser αλλά αφήνει να διέλθει η ακτινοβολία που προέρχεται από το LED. Η 

απεικόνιση πραγματοποιείται μέσω μίας CCD κάμερας. Το πολυμερές έχει ελαφρώς διαφορετικό 
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δείκτη διάθλασης από το μη πολυμερισμένο υλικό. Ως αποτέλεσμα, η δομή εμφανίζεται στην 

οθόνη του υπολογιστή ως σκιά.  

 

3.1.4. Διαδικασία Κατασκευής Δομών 

Η καλυπτρίδα με το συμπυκνωμένο υλικό τοποθετείται στην βάση της πειραματικής διάταξης. 

Εφόσον γίνει η κατάλληλη ευθυγράμμιση του δείγματος, η βάση μετακινείται στον άξονα z έτσι 

ώστε να βρεθεί η διεπιφάνεια γυαλιού-υλικού. Στη συνέχεια ρυθμίζεται η ισχύς της δέσμης και 

δίνεται η εντολή στον υπολογιστή που ελέγχει την πειραματική διάταξη να ξεκινήσει η διαδικασία 

του πολυμερισμού.  

Η διαδικασία της δόμησης γίνεται σταδιακά, σαρώνοντας κάθε φορά την επιθυμητή περιοχή 

στο xy επίπεδο. Μετά τα πέρας της σάρωσης, η βάση μετακινείται στον z άξονα και 

επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Στο τέλος, μέσα στον όγκο του δείγματος έχει δημιουργηθεί 

μέσω του πολυμερισμού ή επιθυμητή τρισδιάστατη δομή.  

Για την απομόνωση της δομής, το δείγμα βυθίζεται σε διάλυμα 30% v/v 4-methyl-2-pentane 

σε 2-προπανόλη. Στο διάλυμα αυτό απομακρύνονται οι πολυμερικές αλυσίδες που συγκροτούν το 

ανόργανο δικτύο και το μόνο που μένει αδιάλυτο είναι το φωτοπολυμερισμένο υλικό δεσμευμένο 

πάνω στο γυάλινο υπόστρωμα. Τέλος το δείγμα ξεπλένεται με 2-προπανόλη για την απομάκρυνση  

και αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου να στεγνώσει. 

 

3.2. Ανάπτυξη επιστρώσεων με Ψευδάργυρο 

3.2.1. Πειραματική διάταξη εναπόθεσης με παλμικό λέιζερ 

(PLD) 

Ως πηγή ακτινοβολίας χρησιμοποιείται ένα excimer laser KrF που εκπέμπει στα 248nm. Η 

διάρκεια παλμού είναι 30ns και ο ρυθμός επανάληψης ρυθμίζεται στα 10Hz. Η δέσμη οδηγείται 

στον θάλαμο κενού αφού πρώτα διέλθει από φακό εστίασης με 30cm εστιακή απόσταση. Ο 

θάλαμος διαθέτει ένα παράθυρο από quartz έτσι ώστε να διέρχεται η UV ακτινοβολία της δέσμης, 
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μία βάση για τον στόχο και μία βάση για το δείγμα στο οποίο θα εναποτίθεται το πλάσμα. Η 

διάταξη μέσα στον θάλαμο αναπαρίσταται στην Εικόνα 3.4. Η βάση του στόχου περιστρέφεται 

έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κρατήρας στην επιφάνεια του, γεγονός που θα επηρέαζε τον ρυθμό 

της εναπόθεσης και τη διάδοση του πλάσματος. Η βάση για το δείγμα έχει την δυνατότητα να 

μετακινείται έτσι ώστε να ρυθμίζεται η απόσταση από τον στόχο. Να σημειωθεί ότι όσο πιο 

μεγάλη είναι η απόσταση στόχου-δείγματος τόσο πιο μικρά σωματίδια εναποτίθενται.  

 

Εικόνα 3.4 Διάταξη θαλάμου PLD. Εικόνα από [1] 

 

Δυο αντλίες είναι συνδεδεμένες με τον θάλαμο. Η πρώτη είναι μία περιστροφική αντλία. Με 

την αντλία αυτή δημιουργείται ένα αρχικό κενό της τάξης των 10-3mbar. Το κενό αυτό είναι 

απαραίτητο για την λειτουργία ης δεύτερης αντλίας. Η δεύτερη είναι μία στροβιλομοριακή αντλία 

που περιστρέφεται με 56 krpm και είναι ικανή να φτάσει την πίεση του θαλάμου στα 10-8mbar. Ο 

προσδιορισμός του πολύ υψηλού κενού γίνεται με μετρητή τύπου pirani. 
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3.2.2. Πειραματική διαδικασία PLD 

Το δείγμα που πρόκειται να επιστρωθεί με Zn τοποθετείται στην βάση του και ρυθμίζεται η 

απόσταση από το στόχο στα 5.5cm. Ο στόχος τοποθετείται επίσης στην βάση του και στερεώνεται 

στον άξονα περιστροφής. Ως στόχοι χρησιμοποιήθηκαν δισκία Zn (GoodFellow, 99.95+%) 

διαμέτρου 15mm και πάχους 1mm. Αφού σφραγιστεί ο θάλαμος, τίθεται σε λειτουργία η 

περιστροφική αντλία. Όταν δημιουργηθεί στον θάλαμο κενό της τάξης των 10-2mbar τίθεται σε 

λειτουργία και η δεύτερη αντλία. Η στροβιλομοριακή αντλία αφήνεται να δημιουργήσει κενό από 

10-6 έως 10-7mbar. 

 

 

Εικόνα 3.5 Το εσωτερικό του θαλάμου PLD κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης Zn σε 3D δομές. Δεξιά βρίσκεται ο 

στόχος Zn ο οποίος αποδομείται και το πλάσμα αυτού φαίνεται ως έντονη λάμψη. Αριστερά βρίσκεται τοποθετημένο 

σε απόσταση 5.5cm δείγμα το οποίο φέρει στην επιφάνεια του μια συστάδα από δομές που καταλαμβάνουν 0.5x0.5cm2. 

Εξ αιτίας της διάχυτης ακτινοβολίας UV στο θάλαμο, οι δομές είναι ορατές μέσω του φθορισμού που προκαλείται από 

τον φωτοεκκινητή. 

 

Όταν επιτευχθεί το κατάλληλο κενό (10-7 mbar) τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός 

περιστροφής του στόχου και έπειτα η εναπόθεση ξεκινάει. Ο ρυθμός επανάληψης είναι 10Hz και 

η πυκνότητα ενέργειας είναι 3J/cm2 . Έπειτα από 2000 παλμούς έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα 

ψευδαργύρου 30-40nm. Ο θάλαμος επανέρχεται σταδιακά σε ατμοσφαιρική πίεση και το δείγμα 

είναι έτοιμο για την αντίδραση ανάπτυξης οξειδίου του ψευδαργύρου. 



Κεφάλαιο 3ο   Πειραματικές μέθοδοι και τεχνικές 

40 

 

3.3. Ανάπτυξη νανοράβδων ZnO 

3.3.1. Οξείδιο του Ψευδαργύρου  

Έπειτα από την επίστρωση Ψευδαργύρου το δείγμα βυθίζεται σε υδατικό διάλυμα που περιέχει 

0.02Μ Zn(NO3)2·6H2O και NH4OH (28% wt ΝΗ3 σε Η2Ο) σε περίσσεια 0.45Μ σύμφωνα με 

προηγούμενες εργασίες [2], [3]. Το διάλυμα θερμαίνεται στους 95οC υπό ανάδευση και η διάρκεια 

της αντίδρασης είναι ανάλογη του επιθυμητού μήκους των νανοράβδων. Συγκεκριμένα η διάρκεια 

κυμαίνεται από 30min έως 5h.  

Το δείγμα στην αντίδραση αυτή τοποθετείται κοιτώντας προς τα κάτω, σε 45ο γωνία. Η 

ανάπτυξη των νανοράβδων προάγεται με τον σχηματισμό δεσμού ανάμεσα στον Zn της 

επιφάνειας και των OH- του διαλύματος. Έπειτα ιόντα Zn2+ προσδένονται στην πλούσια σε 

Οξυγόνο επιφάνεια και έτσι προάγεται ο σχηματισμός της κρυσταλλικής δομής wurtzite. Στον 

όγκο του διαλύματος δημιουργούνται επίσης κρύσταλλοι οξειδίου του ψευδαργύρου, η ανάπτυξη 

των οποίων γίνεται γρηγορότερα με αποτέλεσμα από ένα σημείο της αντίδρασης και μετά να 

καθιζάνουν στο ποτήρι ζέσεως. Ο σκοπός της τοποθέτησης του δείγματος υπό αυτό τον τρόπο 

είναι η  αποφυγή της εναπόθεσης των μεγάλων κρυστάλλων πάνω στο δείγμα λόγω της βαρύτητας.  

Πέραν της διαδικασίας που περιεγράφηκε, δοκιμάστηκαν και διάφορες άλλες παραλλαγές της 

υδατικής αυτής αντίδρασης με διάφορους συνδυασμούς πρόδρομων ενώσεων. Για παράδειγμα 

δοκιμάστηκε η αντικατάσταση του NH4OH με ίση συγκέντρωση NaOH και παρόλο που 

διατηρήθηκαν ίδιες οι υπόλοιπες συνθήκες, η αντίδραση δεν ήταν επιτυχημένη. Άλλες 

παραλλαγές που δοκιμάστηκαν αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω (Πίνακας 3.1). 

Πίνακας 3.1 Συνθήκες ανάπτυξης ZnO nanorods με ACG  

Άλας Ψευδαργύρου Βάση Χρόνος Nanorods 

Zn(NO3)2·6H2O 0.02M NH4OH 0.46M 1-5 ώρες   

Zn(NO3)2·6H2O 10-20mM HMTA 10-20mM 0.5 -7 ώρες   

Zn(ac)2·2H2O 0.02M HMTA 0.1M 2 ώρες   

Zn(NO3)2·6H2O 0.02M NaOH 0.46M 2-5 ώρες   
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3.3.2. ZnO εμπλουτισμένο με Al 

Στην περίπτωση του εμπλουτισμού των κρυστάλλων ZnO με Al, ακολουθήθηκε η ίδια 

πειραματική διαδικασία, με τις συγκεντρώσεις της Αμμωνίας και Ανόργανου άλατος να 

παραμένουν ίδιες. Ένα ποσοστό του Zn(NO3)2·6H2O αντικαθίσταται με AlCl3 ή Al(NO3)2 μέσα 

στο διάλυμα έτσι ώστε να επιτευχθεί ο εμπλουτισμός. Συγκεκριμένα συντέθηκαν νανοράβδοι με 

πρόσμιξη από 1 έως 10% mol σε Αl. Συνοπτικά οι συνθήκες ανάπτυξης των εμπλουτισμένων 

νανοράβδων αναφέρονται στον Πίνακα 3.2. 

Πίνακας 3.2 Συνθήκες ανάπτυξης AZO με Υδατική Χημική Ανάπτυξη 

Άλας Ψευδαργύρου Άλας Αργιλίου Βάση Χρόνος nanorods 

Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ 1% AlCl3 0.46M NH4OH ½-2 ώρες   

Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ 2% AlCl3 0.46M NH4OH ½ -5 ώρες   

Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ 2% AlCl3 0.02-0.2Μ HMTA 2 ώρες   

Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ 5% AlCl3 0.46M NH4OH ½ ώρα   

Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ 10% AlCl3 0.46M NH4OH ½-2 ώρες   

Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ 2%Al(NO3)3·9H2O 0.46M NH4OH 1 ώρα   

Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ 5%Al(NO3)3·9H2O 0.46M NH4OH 1 ώρα   
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4.1. Ανάπτυξη Νανοράβδων Οξειδίου του Ψευδαργύρου 

4.1.1. Ανάπτυξη ZnO με ΗΜΤΑ  

4.1.1.1. Χωρίς Seed layer 

Η πρώτη προσέγγιση ανάπτυξης νανοράβδων οξειδίου του Ψευδαργύρου συμπεριελάμβανε 

ένα ισομοριακό διάλυμα HMTA και Zn(NO3)2 0.01Μ σε υδατικό διάλυμα. Η αντίδραση γινόταν 

σε κλειστό μπουκάλι το οποίο βρισκόταν σε θάλαμο θέρμανσης με θερμοκρασία στους 95οC. Τα 

δείγματα δεν είχαν επιστρωθεί με Ψευδάργυρο και η εναπόθεση οφειλόταν αποκλειστικά στην 

καθίζηση των κρυστάλλων γι’ αυτό και τα δείγματα τοποθετούνταν στον πάτο του μπουκαλιού, 

με την προς επίστρωση επιφάνεια προς τα πάνω. Ελέγχθηκε η χρονική εξέλιξη της αντίδρασης και 

παρατηρήθηκε άμεση σχέση του μεγέθους και του πλήθους των κρυστάλλων με την διάρκεια της 

αντίδρασης όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.1. 

 

Εικόνα 4.1 Απεικόνιση χρονικής εξέλιξης της ανάπτυξης ZnO με HMTA 

 

Οι κρύσταλλοι που απομονώθηκαν από τη διαδικασία αυτή ήταν αρκετά μεγάλοι γεγονός που 

οφείλεται στον τρόπο απομόνωσης τους. Στο γυάλινο υπόστρωμα εναποτίθενται οι κρύσταλλοι 

των οποίων το μέγεθος επιτρέπει την καθίζηση τους. Ως αποτέλεσμα, μικρότερου μεγέθους 

κρύσταλλοι δεν είναι δυνατό να επικαλύψουν την επιφάνεια του δείγματος.  
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Μία σειρά από πειράματα έγιναν και σε 3D δομές. Η διάρκεια ανάπτυξης των κρυστάλλων 

ZnO ορίστηκε στις 3 ώρες καθώς από εκεί και έπειτα παρατηρείται πλήρης επικάλυψή της 

επιφάνειας του υποστρώματος. Λαμβάνοντας υπόψιν τον τρόπο επίστρωσης και το μέγεθος των 

ράβδων που αναπτύσσονται με την μέθοδο αυτή, επιλέχθηκαν δομές με παράλληλη επιφάνεια ως 

προς το υπόστρωμα και διαστάσεις ανάλογες των κρυστάλλων. Μοναδικός στόχος ήταν να 

παρατηρηθεί εάν τυχόν τα τοιχώματα των δομών λειτουργήσουν ως ικριώματα για την πλήρη 

επικάλυψη τους με ZnO. Όπως είναι προφανές από την Εικόνα 4.2, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί 

να οδηγήσει σε πλήρη επικάλυψη των δομών με ZnO. 

 

 

Εικόνα 4.2 Δομές έπειτα από την ανάπτυξη ZnO με HMTA 

 

Συμπερασματικά, άτακτα διατεταγμένοι ράβδοι μεγάλου μεγέθους ZnO αναπτύχθηκαν και 

εναποτέθηκαν στο δείγμα λόγω βαρύτητας, χωρίς καμία χημική πρόσδεση στην επιφάνεια είτε 

του τζαμιού είτε των δομών. Μεγάλο ποσοστό μπορεί να απομακρυνθεί με εκπλύσεις, γεγονός 

που δεν είναι ενθαρρυντικό όσον αφορά εφαρμογές κατάλυσης σε διάλυμα [1]. Πιο σημαντικό 

από όλα είναι η αδυναμία επικάλυψης των δομών σε όλες τις διαστάσεις. 
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4.1.1.2. Με Seed layer Zn 

Ένα στρώμα μεταλλικού Ψευδαργύρου εναποτέθηκε σε υποστρώματα πυριτίου μέσω PLD. Σε 

αυτή την περίπτωση τα υποστρώματα τοποθετήθηκαν προς τα κάτω και η συγκέντρωση του 

άλατος Ψευδαργύρου ορίστηκε στα 0.02Μ. Η αντίδραση διήρκησε 2 ώρες και τα υποστρώματα 

ξεπλύθηκαν διεξοδικά με απιονισμένο νερό. Η ανάπτυξη των νανοράβδων έγινε με δύο 

διαφορετικούς τρόπους. Στον πρώτο χρησιμοποιήθηκε Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ και ΗΜΤΑ 0.02Μ 

ως πρόδρομη ένωση Ψευδαργύρου και στον δεύτερο Zn(ac)2·2H2O 0.02Μ και ΗΜΤΑ 0.1Μ. Η 

αύξηση στην ποσότητα του ΗΜΤΑ έγινε έτσι ώστε να προσομοιωθούν οι συνθήκες στην 

περίπτωση της ανάπτυξης με NH4OH, όπου επικρατεί περίσσεια ΟΗ-. Στις Εικόνες 4.3 και 4.4 

απεικονίζονται οι νανοράβδοι που δημιουργήθηκαν από το Νιτρικό Ψευδάργυρο και τον Οξικό 

Ψευδάργυρο αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 4.3 Νανοράβδοι ZnO ανεπτυγμένοι με Zn(NO3)2 και HMTA σε ισομοριακό διάλυμα 0.02Μ έπειτα από 2 ώρες 

 

Στην Εικόνα 4.3 είναι προφανές ότι οι νανοράβδοι ZnO που αναπτύχθηκαν με την βοήθεια του 

Νιτρικού Ψευδάργυρου δεν καλύπτουν ομοιόμορφα την επιφάνεια του πυριτίου. Παρόλο που η 

ποιότητα των νανοράβδων είναι καλή, η επίστρωση τους στην επιφάνεια του δείγματος είναι 

αρκετά τυχαία γεγονός που υποδεικνύει πρόβλημα στο στάδιο της πυρήνωσης. 
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Εικόνα 4.4 Νανοράβδοι ZnO ανεπτυγμένοι με Zn(ac)2·2H2O και HMTA έπειτα από 2 ώρες 

 

Στην Εικόνα 4.4 φαίνεται το αποτέλεσμα της ανάπτυξης νανοράβδων ZnO με Οξικό 

Ψευδάργυρο και HMTA. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρατηρείται ανομοιομορφία ή έλλειψη 

τακτικότητας ως προς την επίστρωση αλλά η ομοιογένεια των νανοράβδων δεν είναι 

ικανοποιητική.  

Από τα παραπάνω δεδομένα, δεν μπορούμε να εξαγάγουμε με βεβαιότητα το συμπέρασμα ότι 

το HMTA δεν είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη ZnO σε επιστρωμένη με Zn επιφάνεια. 

Μπορούμε να πούμε όμως ότι λόγω της σταδιακής παραγωγής NH3 (έπειτα από την αποσύνθεση 

του HMTA, Κεφ. 2.4.1) η πυρήνωση αλλά και η ανάπτυξη των κρυστάλλων είναι πιο δύσκολα 

ελεγχόμενη στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει seed layer. Η έλλειψη επαναληψιμότητας 

υπό τις συνθήκες αυτές μας οδήγησε στην αντικατάσταση του HMTA με Αμμωνία. Ταυτόχρονα 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη του seed layer είναι απαραίτητη για την διάταξη των 

νανοράβδων στην επιφάνεια των δομών. 
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4.1.2. Ανάπτυξη με NH3 και Zn(NO3)2 

Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα του Zn seed layer και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 

ανάπτυξης που αναφέρονται σε προηγούμενες εργασίες [2][3] επιτεύχθηκε η ανάπτυξη 

νανοράβδων οξειδίου του ψευδαργύρου σε τρισδιάστατες δομές. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη 

των νανοράβδων πραγματοποιήθηκε σε υδατικό διάλυμα Zn(NO3)2·6H2O 0.02Μ με Αμμωνία σε 

περίσσεια 0.46Μ. Υπό αυτές τις συνθήκες κατέστη δυνατή η απομόνωση δομών με πλήρη 

επικάλυψη ZnO σε όλες τις πτυχές της εκάστοτε δομής. 

 

Εικόνα 4.5 ZnO νανοράβδοι σε γυαλί με Zn seed layer έπειτα από 5 ώρες αντίδρασης (α) κάτοψη και (β) διατομή του 

στρώματος ZnO  

Οι νανοράβδοι χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια και ομοιομορφία (όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 4.5) και μεγάλο βαθμό καθαρότητας όπως αποδεικνύεται από το EDX. Στην περίπτωση 

των τρισδιάστατων δομών , η διάταξη τους ακολουθεί πλήρως τη γεωμετρία της δομής γεγονός 

που οφείλεται ως επί το πλείστο στην καλή επίστρωση του seed layer από το PLD. Η μέθοδος 

αυτή βασίζεται στην παραγωγή πλάσματος και στην διάδοση του σε περιβάλλον κενού. Πλάσμα 

το οποίο δημιουργείται κατά την αποδόμηση του στόχου μεταλλικού Ψευδαργύρου μεταφέρεται 

και επικαλύπτει ομοιογενώς την εκάστοτε επιφάνεια ή τρισδιάστατη μικροδομή. 
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Εικόνα 4.6 Τρισδιάστατη δομή πλήρως επικαλυμμένη με νανοράβδους ZnO έπειτα από 2 ώρες, από διάφορες οπτικές 

γωνίες (α),(β). Λεπτομέρεια δομής από κάτοψη(γ),(ε), λεπτομέρεια από πλάγια όψη (δ) και πλευρική απεικόνιση της 

δομής αυτής(στ). 
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Στην Εικόνα 4.6 φαίνεται η επιτυχής επίστρωση μίας τρισδιάστατης δομής υπό διάφορες 

οπτικές γωνίες και μεγεθύνσεις, οδηγώντας στο αναμφίβολο συμπέρασμα ότι η επικάλυψη είναι 

επιτυχής. Η κατεύθυνση της ανάπτυξης δεν είναι πλέον δισδιάστατη αλλά ακολουθεί πιστά την 

τοπολογία της τρισδιάστατης δομής. Όπως είναι εμφανές στην παραπάνω εικόνα, η δομή, παρόλο 

που δεν είναι συμπαγής, έχει επιβιώσει έπειτα από την έκθεση της σε υψηλό κενό και την βύθιση 

της σε υδατικό διάλυμα στους 95οC για 2 ώρες γεγονός που αναδεικνύει την μηχανική αντοχή του 

φωτοευαίσθητου υλικού. Η αρχική απόσταση μεταξύ των γραμμών της δομής είχε καθοριστεί στα 

10μm. Εφόσον δεν μπορούμε να ξέρουμε το πάχος της αρχικής δομής, όπου επιστρώθηκαν οι 

νανοράβδοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια το ύψος τους. Από την Εικόνα 4.6(γ) όμως, 

με όση ακρίβεια μας επιτρέπεται μπορούμε να πούμε ότι κάθε γραμμή έχει πάχος 3.75μm. Μέσα 

σε αυτή τη διάσταση περιλαμβάνεται το πάχος της δομής και δύο στρώματα νανοράβδων ZnO. 

 

 

Εικόνα 4.7 Δομή γεωμετρίας woodpile με περιοδικότητα 15μm επικαλυμμένη με νανοράβδους ZnO 
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4.1.2.1. Εξάρτηση ανάπτυξης νανοράβδων από pH και θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία και το pH που απαιτείται για την βέλτιστη ανάπτυξη νανοράβδων ZnO  έχουν 

μελετηθεί εκτενώς σε αρκετές εργασίες.  Πρόκειται για δύο σημαντικούς παράγοντες όσον αφορά 

την μορφολογία και την ομοιογένεια του τελικού προϊόντος της υδατικής χημικής ανάπτυξης.  

Η θερμοκρασία αποτελεί καταλυτικό παράγοντα όσον αφορά την επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των νανοκρυστάλλων. Παρόλα ταύτα είναι κρίσιμης σημασίας, η θερμοκρασία να παραμείνει 

σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντίδρασης καθώς, αυξομειώσεις είναι ικανές να προκαλέσουν 

αλλαγή στον ρυθμό ανάπτυξης και κατά συνέπεια την αναλογία ύψους/διαμέτρου. Στην Εικόνα 

4.8 παρουσιάζεται μία από τις δομές που επιστρώθηκαν με νανοράβδους ZnO ακολουθώντας τη 

διαδικασία που περιγράφεται για την Εικόνα 4.6. Μοναδική διαφορά υπήρξε η αποτυχία 

διατήρησης της θερμοκρασίας στους  95οC. Λόγω της τυχαιότητας που εμπεριέχεται στο σφάλμα 

αυτό δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί επαναληπτικό πείραμα έτσι ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής 

αιτία του αποτελέσματος αυτού. Δια της εις άτοπων επαγωγή όμως μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι η ελεγχόμενη θέρμανση με θερμοζεύγος απέτρεψε την ανάπτυξη ανομοιομορφιών.  

 

Εικόνα 4.8 Αποτελέσματα ανάπτυξης νανοράβδων ZnO με αυξομειώσεις στην θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της 

αντίδραση. Πλάγια όψη της δομής (α) και (δ),και λεπτομέρειες από κάτοψη σε διάφορες μεγεθύνσεις (β), (γ), (ε) και (στ) 
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Το pH της αντίδρασης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά την υδατική χημική 

ανάπτυξη του ZnO. Η ύπαρξη ΟΗ- ιόντων στο διάλυμα της αντίδρασης αποτελεί την κινητήριο 

δύναμη της αλληλουχίας αντιδράσεων που οδηγούν στο σχηματισμό του κρυστάλλου αλλά 

ταυτόχρονα παρεμβαίνει στην ποιότητα του seed layer διαβρώνοντας το εάν η συγκέντρωση του 

υπερκεράσει ένα συγκεκριμένο όριο. Προς αποφυγή της διάβρωσης του seed layer ένα από τα 

πρώτα πειράματα που διεξήχθησαν με αμμωνία, την περιείχαν σε μοριακή αναλογία 1:1 ως προς 

το Νιτρικό Ψευδάργυρο καθώς αυτή είναι και η αναλογία που ενδείκνυται στην βιβλιογραφία για 

την αντίδραση με ΗΜΤΑ. Από την παρακάτω εικόνα είναι προφανές ότι κρίνεται αναγκαία η 

ύπαρξη περίσσειας OH- για τον λόγο αυτό και επιλέχθηκε η συγκέντρωση 0.46Μ ΝΗ4ΟΗ (28% 

wt σε H2O) η οποία ανεβάζει την τιμή του pH  σε 10.4. 

 

 

Εικόνα 4.9  Λεπτομέρεια από 3D δομή στην οποία απέτυχε να γίνει ανάπτυξη νανοράβδων ZnO ακόμα και μετά από 

την επίστρωση Zn ως seed layer λόγω ανεπαρκούς ποσότητας OH-στην αντίδραση 

 

4.2. Έλεγχος φωτοκαταλυτικής δραστικότητας ZnO 

Είναι γνωστό ότι το ZnO κατέχει ιδιότητες φωτοκαταλύτη με πολλαπλές λειτουργίες. Έχει ήδη 

αναφερθεί η επιτυχής αποδόμηση της χρωστικής Μπλε του Μεθυλενίου (MB) με ετερογενή  

καταλύτη TiO2 [4] αλλά και ZnO [5] μεταξύ άλλων. Είναι προφανές ότι ένας καταλύτης με μεγάλη 

ενεργό επιφάνεια έχει τη δυνατότητα να προσροφήσει μεγαλύτερο αριθμό μορίων και κατά 

συνέπεια να έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα από έναν άλλο με μικρότερη επιφάνεια. Για να 
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επιβεβαιώσουμε τον ισχυρισμό αυτό και να δείξουμε ότι οι νανοράβδοι που αναπτύσσονται πάνω 

στις δομές είναι λειτουργικοί ακολουθήσαμε την τυπική διαδικασία φωτοκατάλυσης του MB. Για 

να γίνει η σύγκριση μεταξύ επίπεδης και τρισδιάστατης επίστρωσης δημιουργήθηκαν δύο 

δείγματα. Στο πρώτο μία περιοχή 5×5mm2 καλύφθηκε με νανοράβδους ZnO. Το δεύτερο δείγμα 

είχε τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις αλλά είχαν κατασκευαστεί πάνω σε αυτή μία συστάδα από 7×7 

δομές, 49 στο σύνολο, η παράταξη των οποίων φαίνεται στην Εικόνα 4.10.  

 

 

Εικόνα 4.10 (α) Κάτοψη από μέρος της 3D επιφάνεια 5x5mm2 (β)πλάγια όψη κι (γ) λεπτομέρεια από τη δομή που 

επιλέχθηκε να κατασκευαστεί για τον έλεγχο της φωτοκατάλυσης των νανοράβδων ZnO 

 

Το μέγεθος της κάθε δομής ήταν 510×600μm και η απόσταση μεταξύ των δομών ήταν 100μm. 

Η διάμετρος του κάθε κύκλου ήταν 50μm, κάθε στρώμα αποτελούταν από 10 στήλες με 8 ή 9 

κύκλους στην κάθε στήλη και κάθε δομή αποτελούταν από 4 τέτοια στρώματα. Ο συνολικός 

χρόνος κατασκευής και των 49 αυτών δομών ήταν 30 λεπτά.   

Ο έλεγχος των διαστάσεων των δειγμάτων έγινε στο στάδιο της δημιουργίας του seed layer 

μέσω PLD. Στα δείγματα αυτά τοποθετήθηκε η ίδια ακριβώς μάσκα έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμα 

τα αποτελέσματα της καταλυτικής απόσπασης του MB. Και τα δυο δείγματα τοποθετήθηκαν στο 
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ίδιο δοχείο όπου και έγινε η ανάπτυξη των νανοράβδων με ACG σε διάστημα 2 ωρών. Το 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης πάνω σε δομές φαίνεται στην Εικόνα 4.11. 

 

 

Εικόνα 4.11 Η δομική μονάδα επανάληψης έπειτα από επίστρωση με νανοράβδους ZnO  

 

Όσον αφορά τον έλεγχο της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας, η ποσοτικοποίηση της 

αποδόμησης έγινε με την λήψη φασμάτων UV-Vis στην περιοχή των 220-800 nm. Η χρωστική 

MB απορροφά στην περιοχή αυτή με λmax = 665nm. Από την ολοκλήρωση μίας ορισμένης 

περιοχής γύρω από την κορυφή αυτή, είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθεί η χρονική εξέλιξη της 

αποδόμησης.  
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Εικόνα 4. 12 Φάσμα UV-Vis Κυανού του Μεθυλενιου από πείραμα φωτοκαταλυτικής αποδόμησης 

 

Αναλυτικότερα, σε υδατικό διάλυμα MB με αρχική συγκέντρωση 5.410-7 mol/L (20 ppm) και 

pH 5.5 τοποθετήθηκε το κάθε δείγμα και ακτινοβολήθηκε για 60 λεπτά, κατά την διάρκεια των 

οποίων γινόταν η λήψη φασμάτων κάθε 10 λεπτά. Η ακτινοβόληση έγινε με την χρήση λάμπας 

UV με μέγιστο μήκος κύματος στα 365nm και ένταση ακτινοβολίας ~10mW/cm2. Η καμπύλη 

απορρόφησης της χρωστικής στα 665 nm ολοκληρώθηκε σε κάθε περίπτωση και η ποσοστιαία 

μείωση που υπολογίστηκε από τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται στην Εικόνα 4.13 
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Εικόνα 4.13 Κανονικοποιημένη μέτρηση της  απορρόφησης του υδατικού διαλύματος MB στα λmax=665nm έπειτα από 

ακτινοβόληση με UV σε επιφάνεια ZnO (―■―), σε 3D δομές ZnO (―●―) και σε απουσία ZnO(―▲―) 

 

Από την παραπάνω γραφική αναπαράσταση των δεδομένων είναι εμφανές ότι το δείγμα με τις 

3D δομές εμφανίζει πολύ καλύτερη δραστικότητα συγκριτικά με το επίπεδο δείγμα. Όσον αφορά 

τις δομές με νανοράβδους ZnO στην επιφάνεια τους, η αποδόμηση έφτασε στο 92% μετά από 60 

λεπτά ακτινοβόλησης ενώ ακόμα και μετά από 30 λεπτά το ποσοστό αποδόμησης ήταν 66%. 

Αντίστοιχα, για τους ίδιους χρόνους ακτινοβόλησης στο επίπεδο στρώμα ZnO τα ποσοστά 

αποδόμησης ήταν 40% και 26.5%. Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η 

αύξηση στην ενεργό επιφάνεια μέσω των 3D δομών δημιουργεί μία δραστικότερη εκδοχή του 

ίδιου καταλυτικού συστήματος, στις ίδιες διαστάσεις, αυξάνοντας απλά τον λόγο επιφάνειας-

όγκου. Να σημειωθεί ότι η φωτόλυση της χρωστικής απουσία ZnO μετρήθηκε ότι ήταν 1.2% 

έπειτα από 60 λεπτά ακτινοβόληση, ενώ έπειτα από 5 ώρες, το ποσοστό αυτό έφτασε στο 9%.  
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Η σταθερά της αποδόμησης του MB μετρήθηκε μέσα από την προσαρμογή των πειραματικών 

δεδομένων με την Εξίσωση 1. 

ln (
𝐶𝑡

𝐶0
) = −𝑘𝑡    Εξίσωση 1. 

Όπου k η σταθερά της αντίδρασης, Ct η συγκέντρωση του MB ανά πάσα χρονική στιγμή t και 

C0 η αρχική συγκέντρωση του ΜΒ.  Έτσι υπολογίστηκε ότι ο ρυθμός αποδόμησης για το δείγμα 

με τις 3D δομές είναι 0.0398 min-1 ενώ η αντίστοιχη ποσότητα στο επίπεδο δείγμα ZnO είναι 

0.0091 min-1.  
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slope: -0.0398
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t/C
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Equation y = a + b*x

Weight No Weighting

Residual Sum 
of Squares

0.00419 0.06053

Pearson's r 0.80931 0.67594

Adj. R-Square 0.99996 0.99919

Value Standard Error

B
Intercept 4.6 --

Slope -0.0091 2.77042E-4

C
Intercept 4.6 --

Slope -0.03982 0.00105

slope: -0.0091

 

Εικόνα 4.14 Διάγραμμα υπολογισμού σταθεράς ταχύτητας για την φωτοκαταλυτική αποδόμηση του MB. Η κλίση της 

γραμμικής προσαρμογής των πειραματικών δεδομένων αντιπροσωπεύει την σταθερά k από την Εξίσωση 1. 
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4.3. ΖnO εμπλουτισμένο με Αργίλιο 

4.3.1. Εμπλουτισμός με AlCl3 

Το πρώτο άλας Αργιλίου που δοκιμάστηκε για τον εμπλουτισμό των νανοράβδων ZnO ήταν το 

AlCl3. Στην περίπτωση αυτή, αναπτύχθηκαν επιτυχώς νανοράβδοι AZO σε όλα τα ποσοστά 

εμπλουτισμού αλλά όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.15 αναπτύχθηκαν και άλλης μορφολογίας 

κρυσταλλικές δομές. Για την ακρίβεια, παρατηρήθηκε η ανάπτυξη δισκίων εξαγωνικού σχήματος 

σε όλη την έκταση της επιφάνειας. Το γεγονός ότι η ποσότητα των δισκίων αυτών εξαρτάται από 

το ποσοστό εμπλουτισμού μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το άλας Αργιλίου είναι αυτό που 

προκαλεί τον σχηματισμό των δομών αυτών. Το πιο πιθανό είναι ότι τα ιόντα Χλωρίου που 

προέρχονται από το AlCl3  ευνοούν την ανάπτυξη του κρυσταλλικού πλέγματος προς αυτή την 

κατεύθυνση [6]. Ο ισχυρισμός αυτός υποστηρίζεται επίσης και από την έλλειψη δισκίων από τα 

υπόστρωμα AZO που αναπτύχθηκαν με Al(NO3)3. 
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Εικόνα 4.15 Νανοράβδοι AZO που αναπτύχθηκαν με AlCl3 σε ποσοστό 1%(α)(β), 2% (γ)(δ) και 5%(ε)(στ) σε διάστημα 

1 ώρας 
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Εικόνα 4.16 (α) Οριζόντια σχηματισμένο δισκίο AZO. (β) Το πάχος ενός τυπικού δισκίου είναι 112nm σε δείγμα με 

ποσοστό εμπλουτισμού 5%. 

 

Οι μετρήσεις LIBS που έγιναν σε δείγμα νανοράβδων που αναπτύχθηκε με 2% AlCl3 

αποδεικνύουν την ύπαρξη Al στο κρυσταλλικό πλέγμα αφού ακόμα και μετά τον 7ο παλμό υπάρχει 

ατομική εκπομπή από αυτό. Να αναφερθεί ότι ο κάθε παλμός που προσπίπτει στο δείγμα 

απομακρύνει μία μικρή ποσότητα υλικού με αποτέλεσμα την απεικόνιση της σύστασης του υλικού 

αυτού σε όλο του το βάθος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο πρώτος παλμός αντιπροσωπεύει την 

επιφάνεια του στρώματος νανοράβδων AZO ενώ ο έβδομος αντιπροσωπεύει το σημείο του 

στρώματος που βρίσκεται προσκολλημένο στην επιφάνεια του γυαλιού.  
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Φάσμα 4.1 Φάσματα LIBS από ΑΖΟ 2% σε γυαλί  

 

Η εμφάνιση της διπλής γραμμής Ασβεστίου στα 393 και 397nm στο παραπάνω φάσμα 

οφείλεται κυρίως στην πρόσμιξη του γυάλινου υποστρώματος με αυτό. Ωστόσο μικρής έντασης 

κορυφές παρατηρούνται και στην επιφάνεια (1ος παλμός) το οποίο προέρχεται από το νερό της 

αντίδρασης ή και από τις εκπλύσεις.  

 

Φάσμα 4.2 Σύγκριση φασμάτων LIBS μεταξύ ZnO και AZO μετά τον πρώτο παλμό(αριστερά) και μετά από τον τέταρτο 

(δεξιά) 
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Από το Φάσμα 4.2 φαίνεται ότι ακόμα και στην ανάπτυξη του καθαρού ZnO είναι έντονη η 

ύπαρξη Ασβεστίου. Αυτό αποτελεί ένα από τα μειονεκτήματα της Υδατικής χημικής ανάπτυξης. 

Ωστόσο, υψηλότερης καθαρότητας νερό μπορεί να αποτελέσει μία εύκολη λύση για το πρόβλημα 

αυτό. 

Έχοντας ως οδηγό την ένταση της διπλής κορυφής του ασβεστίου που συζητήθηκε παραπάνω, 

είναι δυνατό να αναγνωρίσουμε σε ποιο σημείο σταματάει να γίνεται λήψη φασμάτων από το 

δείγμα και ξεκινάει το υπόστρωμα. Δεν είναι λοιπόν λανθασμένο να θεωρήσουμε ότι έως και την 

ρίψη του 4ου παλμού, λαμβάνουμε ακτινοβολία που προέρχεται από την αποδόμηση του 

δείγματος. Να σημειωθεί ότι το σήμα που λαμβάνεται από τον 5ο παλμό και μετά θεωρείται ότι 

προέρχεται από την περιφέρεια της δέσμης οπότε δεν δύναται να αποδώσει πληροφορίες για την 

σύσταση του δείγματος.  

 

Εικόνα 4.17 Φάσμα LIBS από δείγμα AZO (αριστερά). Διάγραμμα αναλογικών εντάσεων Al(@309nm) ως προς 

Zn(@334nm) για τους 4 πρώτους παλμούς (δεξιά) 

 

Από την αναλογία των εντάσεων των γραμμών εκπομπής του Αργιλίου και του Ψευδαργύρου 

στα 309 και 334 nm αντίστοιχα μπορούμε να εξάγουμε πληροφορίες για την ομοιογένεια του 

όγκου του δείγματος. Από την Εικόνα 4.17 και το διάγραμμα των αναλογιών Al/Zn παρατηρείται 

πτώση της αναλογίας αυτής και συγκεκριμένα παρατηρείται χαμηλότερη συγκέντρωση ατόμων 

Αργιλίου στο εσωτερικό του δείγματος. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  

ενσωμάτωση του Αργιλίου στο κρυσταλλικό πλέγμα είναι εσφαλμένη. 
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Αν και ποιοτικά πλέον γνωρίζουμε την ύπαρξη Αργιλίου στο κρυσταλλικό πλέγμα, δεν είναι 

δυνατό μέσω της φασματοσκοπίας LIBS να αποφανθούμε σε τι ποσοστό έχει ενσωματωθεί το Al. 

Δημιουργείται λοιπόν η ανάγκη για περεταίρω ποσοτική μελέτη των κρυσταλλικών δομών ΑZO. 

Επίσης η ανάπτυξη κρυστάλλων σε μορφή εξαγωνικών δισκίων η οποία σχετίζεται με την ύπαρξη 

AlCl3 στο περιβάλλον της αντίδρασης γεννά νέα ερωτήματα όσον αφορά τον μηχανισμό 

σχηματισμού των κρυστάλλων και τις ιοντικές αλληλεπιδράσεις που οδηγούν στο ανομοιογενές 

αυτό αποτέλεσμα. 

 

 

4.3.2. Εμπλουτισμός με Al(ΝΟ3)3·9H2O 

 

Στην περίπτωση αυτή, η ανάπτυξη των νανοράβδων ΑΖΟ έγινε με Al(ΝΟ3)3·9H2O. Σκοπός 

ήταν ο περιορισμός του αριθμού των διαφόρων άλλων ιόντων στο υδατικό διάλυμα της 

αντίδρασης. Επίσης, με την απομάκρυνση των ιόντων Cl- από την αντίδραση καθίσταται δυνατό 

να προσδιοριστεί κατά πόσο τα ιόντα αυτά συμμετέχουν στην ανάπτυξη των εξαγωνικών δισκίων 

που παρατηρήθηκαν προηγουμένως. Εφόσον το άλας Ψευδαργύρου που χρησιμοποιείται περιέχει 

ήδη Νιτρικά ιόντα, αναμενόμενο ήταν ότι θα εξαλειφθεί η ανάπτυξη των δισκίων που 

παρατηρήθηκε στην περίπτωση του AlCl3. 
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Εικόνα 4.18 Νανοράβδοι ΑΖΟ ανεπτυγμένοι με Al(ΝΟ3)3·9H2O σε ποσοστό εμπλουτισμού 2%(α)(β) και 5%(γ)(δ) έπειτα 

από 2 ώρες 

Πράγματι, η ανάπτυξη των νανοράβδων AZO με ποσοστό εμπλουτισμού 2 και 5% έγινε 

επιτυχώς όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.18. Παρατηρήθηκε ότι συγκριτικά με τους νανοράβδους 

ZnO οι νανοράβδοι AZO έχουν μικρότερη διάμετρο γεγονός που συμφωνεί και με την 

βιβλιογραφία [6]. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η ύπαρξη περίσσειας κατιόντων στο περιβάλλον, 

οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις αυτών, ευνοεί την ανάπτυξη νανοράβδων με μεγάλη 

αναλογία μήκους-διαμέτρου. Ωστόσο, η παρατήρηση αυτή δεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

ενσωμάτωση του Αργιλίου στο κρυσταλλικό πλέγμα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την μελέτη 

των κρυσταλλικών αυτών δομών μέσω LIBS. 
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Συμπεράσματα και Προοπτικές 
 

Στην εργασία αυτή αναδείχθηκε η μέθοδος κατασκευής τρισδιάστατων δομών νανοράβδων 

Οξειδίου του Ψευδαργύρου. Η μέθοδος αυτή αποτελείται από μία αλληλουχία τριών τεχνικών, 

δύο από τις οποίες συμπεριλαμβάνουν την χρήση λέιζερ. Αρχικά ο Διφωτονικός πολυμερισμός 

είναι υπεύθυνος για την κατασκευή τρισδιάστατων δομών με πολύ καλά καθορισμένη 

μορφολογία. Η σύσταση των πολυμερικών δομών που κατασκευάζονται με την τεχνική αυτή 

χαρακτηρίζονται από μηχανική αντοχή. Η δημιουργία ενός στρώματος μεταλλικού Ψευδαργύρου 

στις δομές αυτές, μέσω εναπόθεσης με παλμικό λέιζερ, κατέχει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα 

ανάπτυξη των νανοράβδων οξειδίου του ψευδαργύρου με ελεγχόμενο τρόπο όπως αποδείχθηκε. 

Τέλος, οι νανοράβδοι αναπτύχθηκαν σε βασικό διάλυμα παρουσία ενός άλατος Ψευδαργύρου σε 

μία υδατοθερμική αντίδραση χαμηλής θερμοκρασίας. Η τεχνική αυτή αναφέρεται ως Υδατική 

Χημική Ανάπτυξη. Οι δομές ZnO που κατασκευάστηκαν χαρακτηρίζονται από ομοιογενή 

επίστρωση νανοράβδων που ακολουθούν την μορφολογία των αρχικών δομών διατηρώντας τα 

τρισδιάστατα χαρακτηριστικά τους.   

Η μελέτη της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των τρισδιάστατων δομών ZnO διεξήχθη 

συγκριτικά με ένα επίπεδο στρώμα νανοράβδων ZnO ίδιων διαστάσεων. Από τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων αποδόμησης της χρωστικής του μεθυλενίου είναι δυνατό να εξάγουμε το 

συμπέρασμα ότι οι τρισδιάστατες δομές ZnO εμφανίζουν κατακόρυφη αύξηση στην 

αποδοτικότητα της διεργασίας αυτής. Η αυξημένη ενεργός επιφάνεια που διαθέτουν οι 

τρισδιάστατες δομές έναντι της επίπεδης επιφάνειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην 

συμπεριφορά αυτή.  

Η αποδόμηση του κυανού του μεθυλενίου δεν είναι η μόνη φωτοχημική διεργασία που 

διενεργείται από το ZnO. Υψηλό ενδιαφέρον εμφανίζει η δράση του ZnO ως καταλύτη στην 

φωτοχημική αλλά και την ηλεκτροχημική απόσπαση του H2O με απώτερο σκοπό την παραγωγή 

Υδρογόνου. Το Η2 είναι ένα πολλά υποσχόμενο καύσιμο με οικολογική σημασία καθώς η καύση 

του παράγει μόνο H2O. Εφόσον η φυσική αφθονία του H2 είναι πολύ χαμηλή (1ppm), η 

απομόνωση του από την ατμόσφαιρα δεν αποτελεί επιλογή. Για τον λόγο αυτό οι έως τώρα μελέτες 

έχουν στραφεί στην ανεύρεση μεθόδων απόσπασης H2O. Κατά την ηλεκτρόλυση του H2O 
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εκλύεται H2 αλλά η διαδικασία αυτή δεν είναι αποδοτική από οικολογικής και από οικονομικής 

άποψης. Η φωτοκαταλυτική απόσπαση του νερού από ZnO έχει ήδη μελετηθεί. Ο εμπλουτισμός 

του ZnO με Άζωτο, έχει αποδειχθεί ότι επιτρέπει την πιο αποδοτική απορρόφηση της ηλιακής 

ακτινοβολίας και κατά συνέπεια την πιο αποδοτική παραγωγή Υδρογόνου. Πέραν τούτου, 

υποθέτουμε ότι η διάσπαση H2O από τρισδιάστατες δομές νανοράβδων ZnO δύναται να 

αποτελέσει μία ακόμη λύση στην κατασκευή αποδοτικών συστημάτων παραγωγής H2. 

Η πρόσμιξη του Οξειδίου του Ψευδαργύρου με Αργίλιο εξυπηρετεί στη δημιουργία θετικών 

φορτίων στο κρυσταλλικό πλέγμα καθώς, όπως έχει προαναφερθεί, η οξειδωτική κατάσταση του 

Al είναι 3+ σε αντίθεση με το Ψευδάργυρο που βρίσκεται στη 2+. Οι οπές που δημιουργούνται, 

αυξάνουν την κινητικότητα των ηλεκτρονίων με αποτέλεσμα την μείωση της αντίστασης στην 

αγωγή ρεύματος. Με τον εμπλουτισμό του ZnO μπορούν να κατασκευαστούν αγώγιμες, 

τρισδιάστατες δομές νανοράβδων AZΟ.  

Τα πρώτα αποτελέσματα ανάπτυξης νανοράβδων AZO είναι ενθαρρυντικά καθώς αποδείχθηκε 

η ύπαρξη αργιλίου στο κρυσταλλικό πλέγμα. Η μόνη παράμετρος ελέγχου του εμπλουτισμού έως 

τώρα υπήρξε το ποσοστό Αργιλίου ως προς το Ψευδάργυρο που προστέθηκε στο υδατικό διάλυμα 

ανάπτυξης νανοράβδων. Ωστόσο το πραγματικό ποσοστό εμπλουτισμού πιθανότατα να είναι 

διαφορετικό. Το επόμενο βήμα στην μελέτη του εμπλουτισμού είναι ο προσδιορισμός της 

βέλτιστης αναλογίας Al:Zn καθώς η αύξηση του Αργιλίου αυξάνει την αγωγιμότητα αλλά 

ταυτόχρονα μειώνεται η ποιότητα των νανοκρυστάλλων. Απώτερος στόχος του εμπλουτισμού του 

ZnO με Αργίλιο είναι η εφαρμογή των τρισδιάστατων νανοράβδων ΑΖΟ ως αισθητήρες αερίων 

με υψηλή διακριτική ικανότητα.  
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