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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα θερμοχρωμικά υλικά στερεάς κατάστασης υποβάλλονται σε μία μετάβαση 

ημιαγωγού-μετάλλου σε μια «κρίσιμη θερμοκρασία», Tc. Αυτή η διπλωματική 

εργασία ξεκινά με την περιγραφή του θερμοχρωμικού φαινομένου σύμφωνα με το 

οποίο οι οπτικές ιδιότητες του υλικού αλλάζουν αναστρέψιμα ως αποτέλεσμα μια 

αλλαγή της θερμοκρασίας. Διάφοροι τύποι του θερμοχρωμισμού θα αναφερθούν με 

έμφαση όμως σ’αυτόν που εμφανίζουν τα υλικά στερεάς κατάστασης. 

Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της χημείας που περιγράφουν την ηλεκτρονική 

δομή και τις ιδιότητες των στερεών, καθώς και την χρονολογική εξελίξη της θεωρίας 

πίσω από τις θερμοχρωμικές μεταβάσεις (όπως, τα αποτελέσματα των 

αλληλεπιδράσεων ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου και τις αλλαγές στη δομική φάση λόγω 

παραμορφώσεων του πλέγματος), που οδήγησε στην ανακάλυψη της μετάβασης από 

ημιαγωγό σε μέταλλο. Παρουσιάζεται μια εκτενής αναφορά των οξειδίων του 

βαναδίου με ιδιαίτερη έμφαση στο διοξείδιο του βαναδίου καθώς η θερμοκρασία 

μετάβασής του είναι πιο κοντά στη θερμοκρασία δωματίου σε σχέση με άλλα υλικά.  

Τα θερμοχρωμικά υλικά στερεάς κατάστασης μπορούν να αξιοποιηθούν σε τομείς 

όπως η μικροηλεκτρονική, στην αποθήκευση δεδομένων, ή σε αρχιτεκτονικό τζάμια 

(smart windows), και γι’ αυτόν τον λόγο απαιτείται να κατασκευαστούν ως λεπτά 

υμέμια για τη χρήση τους σε τέτοιες εφαρμογές. Περιγράφονται πολυάριθμες 

συνθετικές τεχνικές (PVD, η μέθοδος sol-gel, PLD, CVD, και APCVD AACVD), 

που χρησιμοπιούνται για την παρασκευή λεπτών θερμοχρωμικών υμενίων οξειδίων 

βαναδίου. 
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ABSTRACT 

 

Solid-state thermochromic materials undergo semiconductor to metal transitions at a 

‘critical temperature’, Tc. This thesis begins by describing the phenomenon of 

thermochromism, whereby the optical properties of a material change reversibly as a 

result of a change in temperature. The various different types of thermochromism will 

be introduced with a focus on the thermochromism exhibited by solid-state materials. 

The fundamental chemical principles that describe the electronic structure and 

properties of solids, and the chronological developments in the theory behind the 

thermochromic transitions (such as, the effects of electron-electron interactions and 

structural phase changes due to lattice distortions) that led to the discovery of the 

semiconductor-to-metal transition, are presented. An extensive discussion of 

vanadium oxides is presented with a particular focus on vanadium dioxide since its 

transition temperature is closest to room temperature. Solid-state thermochromic 

materials may be exploited in areas such as microelectronics, data storage, or 

intelligent architectural glazing (smart windows), thus are required to be synthesised 

as thin films for use in such applications. The numerous synthetic techniques (PVD, 

sol-gel method, PLD, CVD, APCVD and AACVD), for making vanadium oxide 

thermochromic thin films are also described . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

1.1 Θερμοχρωμικά Υλικά 

 

"Χρωμογενή" υλικά είναι εκείνα τα οποία εμφανίζουν μεταβολές στις οπτικές τους 

ιδιότητες με την επίδραση εξωτερικού ερεθίσματος. Τα χρωμογενή υλικά 

διακρίνονται σε φωτοχρωμικά, θερμοχρωμικά και ηλεκτροχρωμικά, με τα εξωτερικά 

ερεθίσματα να είναι η ακτινοβολία του φωτός (φωτόνια), η μεταβολή της 

θερμοκρασίας, ή ένα εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο, αντίστοιχα. Ετσι, ένα 

θερμοχρωμικό υλικό αλλάζει χρώμα μετά την “‘επίτευξη’’ μια χαρακτηριστικής 

«θερμοκρασίας μετάβασης». Yπάρχει μια θερμοκρασία μετάβασης διαφορετική για 

κάθε υλικό, πάνω από την οποία παρατηρείται η αλλαγή των ιδιοτήτων από 

διηλεκτρικά (μονωτές) σε μεταλλικά-ημιαγώγιμα υλικά.  

Σε γενικές γραμμές, θερμοχρωμισμός είναι οι εξαρτώμενες από τη θερμοκρασία 

μεταβολές, στις οπτικές ιδιότητες του υλικού. Τυπικά, το θερμοχρωμικό φαινόμενο 

συμβαίνει σε ένα εύρος θερμοκρασιών, το οποίο παρατηρείται ως μια σταδιακή 

αλλαγή του χρώματος, δηλαδή μιλάμε για συνεχή θερμοχρωμισμό. Ο ασυνεχής 

θερμοχρωμισμός συνεπάγεται αλλαγή στη δομική φάση του υλικου στη θερμοκρασία 

μετάβασης του. Αυτή η αλλαγή φάσης μπορεί να είναι πρώτης ή δεύτερης τάξης, και 

μπορεί να είναι αναστρέψιμη ή μη, όπως διέπεται από τη θερμοδυναμική του 

συστήματος . 

Το θερμοχρωμικό φαινόμενο εμφανίζεται σε ένα μεγάλο πλήθως τεχνολογικών 

εφαρμογών, όπως, σε θερμόμετρα, σε εφαρμογές της κλωστουφαντουργίας, ως 

επίστρωση σε καλλύματα θερμοκηπίων, σε αισθητήρες θερμοκρασίας για την 

ασφάλεια, για σήμανση με λέιζερ, ή για προειδοποιητικά σήματα. Συνήθως την 

ικανότητα να αλλάζουν χρώμα αντιστρεπτά με την θερμοκρασία την εμφανίζουν 

ανόργανα υλικά και κυρίως οξείδια μετάλλων μετάπτωσης, και ενώσεις όπως υγροί 

κρύσταλλοι , συζευγμένα ολιγομερή , λευκοβαφές. Οι θερμοχρωμικές βαφές που 

έχουν αναπτυχθεί βασίζονται κατά κύριο λόγο σε οργανικές ενώσεις, οι οποίες 

παρουσιάζουν μη αναστρέψιμες αλλαγές στο χρώμα κατά τη θέρμανση.[1] 
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Σχήμα 1: Παραπάνω εμφανίζεται μία πραγματική εφαρμογή των θερμοχρωμικών 

υλικών στην οποία παρατηρείται η οπτική αλλαγή όσο η Τ μεγαλώνει. 

 

1.2 Οξείδια Μετάλλων Μετάπτωσης και Θερμοχρωμική Συμπεριφορά 

 

Tο μοντέλο της μη αλληλεπίδρασης των ελευθερων ηλεκτρονίων της ηλεκτρονικής 

δομής των στερεών από τον Wilson και Fowler το 1931 περιγράφει επιτυχώς τη 

διάκριση μεταξύ μετάλλων και μη μετάλλων στο απόλυτο μηδέν. Οι μονωτές με 

μικρό ενεργειακό χάσμα μεταξύ της ζώνης αγωγιμότητας και της ζώνης σθένους θα 

είναι ημιαγωγοί όταν υπάρχει θερμική διέγερση των ηλεκτρονίων. 

 

Ωστόσο, τα ευρήματα για τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης που υφίστανται ως 

μονωτές από τους de Boer και Verway (1937) παρόλο που παρουσιάζουν εν μέρη 

συμπληρωμένα τα 3d τροχιακά, επιβεβαιώνουν την ανεπάρκεια της απλής θεωρίας 

ζωνών λόγω του ότι δεν έλαβαν υπόψη την άπωση των ηλεκτρονίων. Μετά από αυτή 

τη διαπίστωση, ο Peierls (1937) τόνισε τη σημασία της αλληλεπίδρασης 

ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου (electron-electron correlation), δηλώνοντας ότι η 

ισχυρή αποστηκή δύναμη  Coulomb μεταξύ των ηλεκτρονίων θα μπορούσε να είναι η  

αιτία  της μονωτικής συμπεριφοράς, όπου σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα ηλεκτρόνια 

βρίσκονται στις "σωστές" θέσεις.  

 

 

Μετάβαση MOTT: O Mott το 1949 πρότεινε ότι τα ηλεκτρόνια που υφίστανται 

αποστικές δυνάμεις Coulomb έχουν αντίθετο spin και βρίσκονται στην 3d ζώνη για 
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το ίδιο ιόν. Περιέγραψε τη μετάβαση ημιαγωγού-μετάλλου με το να φαντάζεται 

κανείς μία κρυσταλλική σειρά/αλυσίδα από άτομα ενός ηλεκτρονίου με μία 

μεταβλητή σταθερά πλέγματος, b. Για μεγάλες τιμές του b το υλικό θα είναι 

μονωτικό, και για μικρές τιμές θα είναι μεταλλικό. Έτσι, το b έχει μία κρίσιμη τιμή, 

b0, στην οποία λαμβάνει χώρα η μετάβαση. Εάν το b είναι μεγαλύτερο από b0, 

απαιτείται μία ενέργεια ενεργοποίησης για να σχηματίσει ένα ζεύγος μεταφορέων. 

Όταν το b γίνεται μικρότερο του b0, η ενέργεια ενεργοποίησης μειώνεται. Αυτή η 

πτώση στην ενέργεια ενεργοποίησης είναι μια ασυνεχής μετάβαση (Σχ. 2), διότι ένα 

ηλεκτρόνιο και μία θετική οπή μπορούν να σχηματίσουν ένα ζεύγος λόγω της έλξης 

Coulomb. Το 1961, ο Mott πρότεινε περαιτέρω ότι η μετάβαση μεταξύ της βασικής 

μονωτικής κατάστασης και της βασικής αγώγιμης κατάστασης , χρησιμοποιώντας μια 

προσέγγιση ζώνη, εμφανίζεται απότομα σε b0 για κάθε υλικό. Αυτό είναι γνωστό ως 

"μετάβαση/μετάπτωση Mott" .[2] 

 
Σχήμα 2: Μεταβολή της ενέργειας ενεργοποίησης (ε) έναντι μιας σταθεράς 

πλέγματος (1 / b), (α-) συνεχή αλλαγή και (b-) ασυνεχή αλλαγή. 

 

 

H υπόθεση Μοtt έχει γίνει γνωστή ως μικρής εμβέλειας μοντέλο μιας ζώνης. Ο 

Hubbard  ανέπτυξε τη θεωρία το 1963, όπου οι ιοντικές αλληλεπιδράσεις Coulomb 

μεγάλης εμβέλειας είναι επίσης, ‘’παραμελημένες’’ και είναι σημαντικές μόνο όταν 

τα ηλεκτρόνια είναι στο ίδιο άτομο. Ως εκ τούτου, με την ποσοτική κατεργασία της 

μετάβασης Mott, βρέθηκε ότι σε μια κρίσιμη αναλογία του εύρους ζώνης προς την 

ενέργεια Coulomb, το ενεργειακό χάσμα έχει μειωθεί στο μηδέν λόγω ηλεκτρονικών 

αληλεπιδράσεων στις μερικώς γεμάτες  ζώνες και έτσι μία μετάβαση από μονωτή σε 

μέταλλο λαμβάνει χώρα. 
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Δεν αποτελούν  όλες οι μεταβάσεις ημιαγωγού - μετάλλου , αποτέλεσμα 

αλληλεπιδράσεων ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου. Η φύση της μετάβασης μπορεί να 

εξηγηθεί εν μέρη από τη θεωρία των μη αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων, δεδομένου 

ότι οι αλλαγές στην κρυσταλλική δομή μπορούν επίσης να οδηγήσουν στο 

σχηματισμό της ζώνης χάσματος .Οι οπτικές ιδιότητες τους έδειξαν επίσης μεγάλη 

μειώση της διαπερατότητας και αύξηση της αντανάκλασης καθώς διέρχεται το υλικό 

από τη θερμοκρασία μετάβασης.  

 

Το 1967 οι Adler και Brooks διαπίστωσαν ότι τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης 

μπορεί να είναι μονωτές, ημιαγωγοί, μέταλλα ή και να υφίστανται μεταβάσεις 

μετάλλων σε αμέταλλα. Ανακάλυψαν επίσης ότι η θεωρία ζωνών μπορεί να 

προσαρμοστεί για να εξηγήσει τα περισσότερα από τα υλικά που εμφανίζουν 

μεταβάσεις από μέταλλο σε αμέταλλο. Διαπιστώθηκε επίσης ότι συμβαίνει μία 

πλεγματική παραμόρφωση στο μεταβατικό σημείο, προκαλώντας ένα διάκενο 

ενέργειας μεταξύ κατηλλειμένων και κενών στοιβάδων. Καθώς η θερμοκρασία 

αυξάνεται, η διαφορά ενέργειας μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης 

αγωγιμότητας μειώνεται γραμμικά με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που βρίσκονται 

διεγερμένα σ’όλο το κενό (χάσμα) . Αυτο το αποτελέσμα δείχνει  την ταχεία 

εξαφάνιση της παραμόρφωσης, και ως εκ τούτου το χάσμα ζωνών. Το υλικό είναι 

τότε μεταλλικό. 

 

Η μετάπτωση φάσης μπορεί να είναι πρώτης ή δεύτερης τάξης στη φύση . Η «τάξη» 

της φάσης έχει ταξινομηθεί με βάση του θερμοδυναμικό δυναμικo, (για παράδειγμα, 

η ελεύθερη ενέργεια επιφάνειας Gibbs, G) και τα παράγωγά του κατά τη μετάβαση. 

Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής φάσης, η ελεύθερη ενέργεια του στερεού 

παραμένει συνεχής, αλλά θερμοδυναμικές ποσότητες, όπως η εντροπία, ο όγκος και η 

θερμοχωρητικότητα εμφανίζουν ασυνεχή μεταβολή. Εάν η πρώτη παράγωγος του G, 

σε σχέση με μία θερμοδυναμική μεταβλητή, είναι ασυνεχής , η μετάβαση ονομάζεται 

«πρώτης τάξης». Αν τα πρώτα παράγωγα είναι συνεχή, αλλά τα δεύτερα 

(τουλάχιστον ένα απο αυτά) είναι ασυνεχή , η μετάβαση έχει χαρακτηρίζεται ως 

«δεύτερης τάξης», όπως για παράδειγμα, ένα κρίσιμο σημείο σε ένα διάγραμμα 

φάσης. 

 

Σε μία 1ης τάξης μετάβαση όπου οι επιφάνειες G(p,T) της αρχικής και τελικής 
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κατάστασης τέμνονται απότομα ,η εντροπία και ο όγκος δείχνουν μοναδική 

συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία λανθάνουσα θερμότητα. Εναλλακτικά, 

στις μεταβάσεις 2ης τάξης, η θερμοχωρητικότητα, η συμπιεστότητα, ή θερμική 

διαστολή εμφανίζουν μοναδική συμπεριφορά, και έτσι δεν συνεπάγεται λανθάνουσα 

θερμότητα, δεδομένου ότι η αλλαγή στην εντροπία είναι συνεχής. Ο Landau εισήγαγε 

την έννοια μιας παραμέτρου τάξης, ξ, η οποία είναι ένα μέτρο της τάξης που 

προκύπτει από την μετάβαση φάσης. Σε μια μετάβαση 1ης τάξης, η αλλαγή στην 

παράμετρο ξ είναι ασυνεχής, αλλά σε μια μετάβαση 2ης τάξης, είναι συνεχής, ως εκ 

τούτου, η αλλαγή στην παράμετρο ξ είναι επίσης συνεχής.Ο Landau υποστήριξε ότι 

σε μια 2ης τάξης (ή δομική) μετάβαση φάσης, το G δεν είναι μόνο συνάρτηση του p  

και Τ, αλλά επίσης εξαρτάται και από το ξ. Αυτός συνεπώς θεώρησε το G ως μια 

σειρά των δυνάμεων του ξ γύρω από το σημείο μετάπτωσης , όπου η παράμετρος της 

τάξης φαίνεται να εξαφανίζεται πάνω στην κρίσιμη θερμοκρασία, Tc. Επιπλέον, ο 

Landau θεώρησε ότι οι ταυτόχρονες αλλαγές στη συμμετρία από μια φάση μεγάλης 

συμμετρίας σε μια φάση χαμηλής συμμετρίας κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης 

φάσης ,έχουν μια παράμετρο τάξης που σχετίζεται. 

Οι Adler και Brooks τεκμηρίωσαν δύο μοντέλα για τον πιθανό μηχανισμό της 

μετάβασης ημιαγωγού σε μέταλλο.[3] 

Το ένα υποδηλώνει ότι το χάσμα ζωνών προκύπτει από τον διαχωρισμό της πρώτης 

ζώνης Brillouin  από μια αντισιδηρομαγνητική αλληλεπίδραση ανταλλαγής, δίνοντας 

έτσι μια μετάβαση 2ης τάξης. Στην προσέγγιση του γραμμικού συνδυασμού των 

ατομικών τροχιακών (LCAO) της θεωρίας ζωνών, η πρώτη ζώνη Brillouin δίνει το 

φάσμα των διανυσμάτων κύματος, k, που είναι απαραίτητα προκειμένου να 

δημιουργηθούν όλα τα δυνατά, ευδιάκριτα ποσά Bloch  των ατομικών τροχιακών.  

Περιοδικές διευθετίσεις των ατόμων πρέπει να ικανοποιούν την εξίσωση του Bloch 

(Εξίσωση 1), η οποία κατασκευάστηκε από τo συμπλήρωμα των ατομικών 

τροχιακών.   

 

                          ------------ (1) 

Όπου u (x)είναι κάθε συνάρτηση που είναι περιοδική και δεν πρέπει να μεταβληθεί 

κατά τη μετακίνηση από το ένα άτομο στο άλλο μέσα σε ένα πλέγμα. Ο όρος exp 

(ikx)ρυθμίζει το πλάτος του κύματος.  

Όλες οι συναρτήσεις έχουν και μια κυματική μορφή,και έτσι ένα κρυσταλλικό 
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τροχιακό έχει μήκος κύματος που καθορίζεται από τον κβαντικό αριθμό, k, που είναι 

επίσης γνωστός ως κυματάριθμος, όπου το μήκος κύματος, λ = 2 π/ k.  

Καθώς η αγωγιμότητα εξαρτάται από την κίνηση των ηλεκτρονίων των κρυστάλλων, 

η εξίσωση της συνάρτησης Bloch εφαρμόζεται επίσης στη θεωρία των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων, όπου το k είναι ανάλογο με την ορμή ενός ηλεκτρονίου. 
Το δεύτερο μοντέλο ότι υποδηλώνει το χάσμα ζωνών απορρέει από την 

παραμόρφωση της κρυσταλλικής δομής σε χαμηλότερη συμμετρία Αυτό δίνει μια 

μετάβαση πρώτης τάξης. Το χάσμα ζώνης που σχηματίστηκε πρέπει να μειωθεί με 

θερμική διέγερση, και έτσι σε μια δεδομένη θερμοκρασία λαμβάνει χώρα η μετάβαση 

στη μεταλλική κατάσταση. Σε γενικές γραμμές, είτε ειναι πρώτης τάξης είτε δεύτερης 

τάξης οι μεταβάσεις είναι δυνατό να συμβούν για αντισιδηρομαγνήτες και 

παραμορφομένους κρυστάλλους, αν και οι αντισιδηρομαγνήτες είναι πιο πιθανό να 

υποβληθούν σε μια μετάβαση δεύτερης τάξης. Τα ευρήματα από τους Alder και 

Brooks βοήθησαν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τη μελετη του Morin σχετικά 

με τις αγωγιμότητες των οξειδίων του τιτανίου και του βαναδίου περιγράφοντας τα 

εξής: όταν η ελεύθερη ενέργεια της μεταλλικής κατάστασης πέσει κάτω από το 

τοπικό ελάχιστο για την ημιαγώγιμη κατάσταση, θα υπάρχει ως επακόλουθο μία 1ης 

τάξης μετάβαση. Ωστόσο, η συνεχής ύπαρξη του τοπικού ελαχίστου μέχρι τη 

θερμοκρασία μετάπτωσης της δεύτερης τάξης μπορεί να οδηγήσει σε μετασταθή 

κατάσταση. Πειραματικά, αυτό το τοπικό ελάχιστο της ελεύθερης ενέργειας θα 

εμφανιστεί ως μια υστέρηση, όταν το υλικό θερμαίνεται στην ημιαγώγιμη 

κατάσταση. Η υστέρηση δεν θα συμβεί όταν η μετάβαση είναι δεύτερης τάξης. Ως εκ 

τούτου, η διάταξη της μετάβασης μπορεί σαφώς να προσδιοριστεί απευθείας από τα 

δεδομένα της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του Morin, αναφέροντας ότι V2Ο3, VO και 

VO2 υπόκεινται σε μεταβάσεις πρώτης τάξης, ενώ το Ti2O3 παρουσιάζει μια 

μετάβαση δεύτερης τάξης.[1] 

 

1.3   Βασικά Χαρακτηριστικά  και  Ιδιότητες Οξειδίων του Βαναδίου 

 

Τα οξείδια μετάλλων μετάπτωσης εμφανίζουν μια κρίσιμη θερμοκρασία μετάβασης, 

Tc πάνω από την οποία παρατηρούνται αλλαγές των ιδιοτήτων τους από διηλεκτρικά 

(μονωτές) σε μεταλικά ημιαγώγιμα. Ο Adler (1968) διαπίστωσε ότι το κύριο εμπόδιο 

κατά τη μελέτη των υλικών αυτών ήταν η δυσκολία στην ανάπτυξη καθαρών, 
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στοιχειομετρικών κρυστάλλων, και ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε ότι οι αρχικές 

ηλεκτρικές μετρήσεις που λήφθηκαν δεν συνδέονταν με τις ιδιότητες των υλικών, 

λόγω των μεγάλων συγκεντρώσεων των ατελειών του πλέγματος και των 

ακαθαρσιών. Λόγω της εξέληξης των τεχνικών ανάπτυξης κρυστάλλικών υλικών και 

του εξοπλισμού, οι στοιχειομετρικοί κρύσταλλοι οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης (και 

σουλφιδίων) ταξινομήθηκαν ως μέταλλα ή ημιαγωγοί και μονωτές που μπορούν να 

υποβληθούν σε μεταβάσεις ημιαγωγού-μεταλλου. Κατά συνέπεια, τα μέταλλα 

χαρακτηρίζονται από μία χαμηλή αντίσταση (10-2 – 10-6 Ωcm) σε θερμοκρασία 

δωματίου, και καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, αυξάνεται και η αντίσταση 

γραμμικά. Οι ημιαγωγοί και οι μονωτές έχουν υψηλότερες αντιστάσεις (103 – 1017 

Ωcm) σε θερμοκρασία δωματίου, οι οποίες μειώνονται εκθετικά με την αύξηση της 

θερμοκρασίας . 

 

Τα οξείδια βαναδίου εμφανίζουν θερμοχρωματικές ιδιότητες και αξιοποιούνται σε 

πολλές τεχνολογικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρικές συσκευές και συσκευές με οπτικές 

ιδιότητες κ.α. Η φυσική στερεάς κατάστασης των οξειδίων του βαναδίου 

επικεντρώνεται γύρω από τις μεταβάσεις μέταλλου-μονωτή και τις μεταβάσεις φάσης 

συναρτήση  της θερμοκρασίας.Ιδιαίτερα τοVO2 και V2O3  εμφανίζουν εξαιρετικά 

δομικά και ηλεκτρικα χαρακτηριστικά. Το VO2 εμφανίζει μια Τκρ στους 68o C που 

είναι πιο κοντά στην θερμοκρασία άνεσης για τον άνθρωπο. [4],[5],[6],[7],[8] 

 

1.3.1 Φυσικές Ιδιότητες Βαναδίου 

 

Το Βανάδιο είναι ένα μέταλλο μετάπτωσης με ατομικό αριθμό 23 και ατομική μάζα 

του 50.9414g.mol-1. Το σημείο τήξεως του βαναδίου είναι 1910 0C και το σημείο 

βρασμού του είναι 3407 0C. Υπάρχουν πέντε ισότοπα του βαναδίου. Το βανάδιο είναι 

ένα σπάνιο, μαλακό, όλκιμο γκρι-λευκό στοιχείο που υπάρχει σε συνδυασμό με 

ορισμένα μέταλλα και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ορισμένων 

κραμάτων. Η προστατευτική μεμβράνη οξειδίου επί της επιφανείας του βαναδίου το 

κάνει να μπορεί να αντιστέκεται στην αλλαγή φάσης. Οι κοινές οξειδωτικές 

καταστάσεις του στοιχείου αυτού περιλαμβάνουν +2, +3, +4 και +5 . οξείδωση του 

βαναδίου οδηγεί στην παραγωγή οξειδιίων του βαναδίου με διαφορετικά χρώματα, 

θερμοκρασία μετάπτωσης, σημείο τήξεως και σημείο ζέσεως. [9] 
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Οξείδια Βαναδίου Κρυσταλλογραφικά 

πλέγματα 

Κρίσιμη 

Θερμοκρασίας, 

Tc  (0C) 

Χρώμα 

V2O3 Μονοκλινές -123 black 

V2O5 Ορθορομβικό 257 yellow 

VO2(M1) Μονοκλινές 68 dark blue 

V6O13 Μονοκλινές -123 και -218  

V5O9(R) Τετραγωνικό -138  

Πίνακας 1:  Χαρακτηριστικές ιδιότητες οξειδίων του βαναδίου. 

 

1.3.2 V2O5 

 

Το πεντοξείδιο του βαναδίου, V2O5, έχει βρεθεί ότι εμφανίζει θερμοχρωμική 

συμπεριφορά και υποβάλλεται σε μια μετάβαση φάσης ημιαγωγού-μετάλλου σε 

θερμοκρασία 530 Κ (257 οC) . Επιπλέον, δεδομένου ότι οι οπτικές και οι ηλεκτρικές 

ιδιότητές του σχετίζονται, το πεντοξείδιο βαναδίου κατέχει επίσης ηλεκτροχρωμικές 

ιδιότητες, εμφανίζοντας αλλαγή στο χρώμα από μπλε σε πράσινο και κίτρινο σε ένα 

χρονικό διάστημα περίπου δύο δευτερολέπτων. Τα ηλεκτροχρωμικά υλικά 

χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να διατηρήσουν αναστρέψιμες και μόνιμες 

αλλαγές των οπτικών ιδιοτήτων τους σε απόκριση προς εφαρμοζόμενη τάση. Ως εκ 

τούτου, το φαινόμενο του ηλεκτροχρωμισμού προσφέρει ένα σχετικά απλό μέσο 

παραγωγής μεταβαλλόμενης μετάδοσης φωτός μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων  

 

Η δομή του V2O5 προσδιορίστηκε από τον Bachmann (1961) . Κάτω από τη 

θερμοκρασία μετάβασης σε ημιαγώγιμη κατάσταση, η ενέργεια χάσματος είναι είναι 

~ 2,24 eV και η δομή είναι ορθορομβική, που αποτελείται από γωνίες και ακμές VO6 

οκταέδρων. Η διάταξη των οκταεδρων είναι ακανόνιστη, δεδομένου ότι αποστάσεις 

V-O ποικίλλουν (Σχ. 4) . Η ορθορομβική δομή έχει μεγαλή απόσταση V-O κατά 

μήκος του κρυσταλλογραφικού άξονα c, επομένως, η δομή μπορεί να περιγραφεί από 

ένα στρώμα τετραγωνικών πυραμίδων VO5 (~ 0,44 nm, με πέντε άτομα οξυγόνου να 

περιβάλλουν το άτομο του βαναδίου) [10],[11],[12],[13]. 
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Σχήμα 4: Αριθμός ένταξης βαναδίου στην δομή του πεντοξειδίου του βαναδίου. Οι 

δεσμοί V-Och σχηματίζουν συρρικνωμένες αλυσίδες στην b-κατεύθυνση, αυτοί 

συνδέονται με δεσμούς με τα Obr , ‘‘έλκοντας’’ άτομα στην a-κατεύθυνση. Τα 

στρώματα σχηματίζονται από την αλληλεπίδραση των αδύναμων δεσμών βαναδυλίου 

V-Ov στην c-κατεύθυνση. Στο σχήμα διακρίνεται επίσης, η ορθορομβική 

κρυσταλλική δομή του V2O5 υποδεικνύοντας την παρεμβολή ενδιάμεσων μορίων 

μεταξύ των στρωμάτων VO5 τετραγωνικών πυραμίδων, με αποτέλεσμα τις 

ηλεκτροχρωμικές του ιδιότητες ii) Απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

στρωμάτων σε ορθορομβικό V2O5 . 

 

Η δομή του V2O5 το καθιστά εξαιρετικά κατάλληλο για την παρεμβολή των 

κατιόντων, με συνέπεια την εφαρμογή του σε θερμικά ενεργοποιημένες 

ηλεκτροχρωμικές συσκευές. Οι οπτικές του ιδιότητες στη κατάσταση χαμηλής 

θερμοκρασίας έχουν χαρακτηριστεί αρκετά καλές, ωστόσο η μεταλλική κατάσταση 

έχει διερευνηθεί πολύ λίγο . 
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1.3.3  V2O3  

 

Σε θερμοκρασία δωματίου, τριοξείδιο του βαναδίου, V2O3 ,έχει τη δομή κορουνδίου 

με ρομβοεδρική συμμετρία Σχήμα 5. Τα ιόντα του βαναδίου είναι διατεταγμένα σε V-

V ζεύγη κατά μήκος του άξονα c, κάθετα προς το παραμορφωμένο εξαγωνικό πλέγμα 

στο ab βασικό επίπεδο των μεταλλικών ιόντων, όπου μόνο δύο από τις τρεις 

διαδοχικές τομές καταλαμβάνονται από V3+ ιόντα. Κάθε V3+ (3d2) ιόν περιβάλλεται 

από Ο2- ιόντα, σχηματίζοντας ένα παραμορφωμένο οκτάεδρο γύρω από κάθε κατιόν. 

Άμεση ενημέρωση σχετικά με την ηλεκτρονική δομή του V2 O3 έχει ληφθεί από 

φασματοσκοπικές μελέτες φωτοεκπομπής και απορρόφησης x-ray από το 1970.  

 

 

 
Το V2O3 ανακαλύφθηκε από τον Foex το 1946, και θεωρείται ότι είναι το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός σύστηματος όπου τα ηλεκτρόνια που υποβάλλονται 

σε μια μετάβαση Mott-Hubbard. Πρόσφατα, η έννοια της 3d-ligand των τροχιακών 

συστημάτων υβριδισμού και συστημάτων μεταφοράς φορτίου κρίθηκε πιο σκόπιμη, 

δεδομένου ότι ο υβριδισμός μεταξύ του 3d τροχιακού του V και του 2p τροχιακού 

του Ο μπορεί να αλλάξει σημαντικά τις μεταβάσεις της φάσης , έτσι ώστε η μονή 

Hubbard ζώνη δεν μπορεί να κρατήσει. Κατά συνέπεια, είναι συχνά δεδομένο ότι ο 

Σχήμα 5: (α) θέσεις ατόμων βαναδίου για την  
φάση του κουρουνδίου V2Ο3  στα πρωτόγονα 
ρομβοεδρικά (γεμάτοι κύκλοι) και στα μη 
πρωτόγονες εξαγωνικές κυψέλες (κύκλοι). (β) η 
ρομβοεδρική Brillouin ζώνη (συνεχείς γραμμές) 
και ένα ισοδύναμο εξαγωνικού τύπου (γ) η δομή 
κορούνδιο ως συνδεδεμένο δίκτυο VO6 
οκταεδρικό με  κενές θέσεις (που προέρχεται από 
με μια κενή θέση στο 1/3 θέσεων κατιόντων), 
μειώνοντας το χώρο συμμετρίας ομάδας από 
P63/mmc στην R c 
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μηχανισμός μετάβασης ημιαγωγών σε μέταλλο μπορεί να είναι ενδιάμεσα μεταξύ του 

Mott-Hubbard μοντέλου και του μοντέλου μεταφοράς φορτίου . 

Η πρώτη τάξης μετάβαση ημιαγωγού σε μέταλλο πραγματοποιείται σε T ~150Κ  (-

123  C), απ μα χαμηλ θερμοκρασα αντισιδηρομαγνητικ μονοκλιν φση σε 

μία ρομβοεδρική παραμαγνητική μεταλλική φάση . Η μονοκλινής παραμόρφωση 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια μετατόπιση των ζευγών κατιόντος στο βασικό επίπεδο 

κορουνδίου προς ένα άλλο. Η απόσταση V-V κατά μήκος του εξαγωνικό άξονα c 

είναι μεγαλύτερη στη μονοκλινή μονωτική φάση σε σχέση με την ρομβοεδρική 

μεταλλική φάση, και η σημασία αυτού του δεσμού είναι ακόμα ένα θέμα συζήτησης . 

Παρ 'όλα αυτά, δεν υπάρχει η γενική συναίνεση ότι το μοντέλο Hubbard της μονής 

ζώνης περιγράφει επαρκώς τη μετάβαση ημιαγωγού-μετάλλου στο V2O3 λόγω της 

πολυπλοκότητας των τροχιακών του[1]. 

 

1.3.4 V6O13 

Το V6O13 είναι ένα οξείδιο μικτού σθένους με 4V4+ (3d1) και 2V5+ (3d0),έχει μια 

πολυεπίπεδη μονοκλινή κρυσταλλική δομή, παρόμοια με εκείνη του V2O5. Η 

σύνθεση του καθαρού V6O13 σε θερμοκρασία δωματίου γίνεται μεκατανομή VO6 

οκταέδρων,που είναι διατεταγμένα σε εναλλασσόμενα μονά και διπλά στρώματα 

στην ομάδα χώρου C2 / m (Σχήμα 6). Υπάρχουν τρία κρυσταλλογραφικά μη 

ισοδύναμα άτομα βαναδίου και επτά μη ισοδύναμα άτομα οξυγόνου στη δομή του 

V6O13 .[14] 

 
 

Σχήμα 6: Οι δύο διακριτές κρυσταλλικές δομές σε V6O13, , όπου i) τα οκτάεδρα VO6  

σχηματίζουν  ζικ-ζακ  στην b-κατεύθυνση.  και ii) διπλά ζικ-ζακ που σχηματίζονται 

από την επέκταση του επιπέδου ac μέσω EGDE επιμερισμού VO6 οκταέδρων. 
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Το τρισδιάστατο πλέγμα σχηματίζεται από την εκτεταμένη άκρη επιμερισμού 

τωνοκταέδρων VO6 για να σχηματίσουν μονές και διπλές χορδές, και κοινή γωνία 

κατανομής μεταξύ των μονών και διπλών φύλλων.  

 

Έχουν υπάρξει περιορισμένες μελέτες για το V6O13, λόγω των περίπλοκων φυσικών 

ιδιοτήτων και της κρυσταλλικής δομής του, σε αντίθεση με V2O3. Το V6O13 

υποβάλλεται σε μια μετάβαση ημιαγωγού-μετάλλου σε Tc = 150 Κ (-123  C) και σε 

μία αντισιδηρομαγνητική μετάβαση σε θερμοκρασία Tc = 55 Κ (-218 ° C) .  

Η φύση της μετάβασης ημιαγωγού-μετάλλου θεωρείται ότι είναι παρόμοια με εκείνη 

του V2O3, αν και η σύνθετη δομή της ζώνης δεν είναι πλήρως κατανοητή. 

Προτείνεται ότι η μεταβολή της ζώνης εύρους για τέτοια μικτά-σθένους συστήματα 

βαναδίου-οξυγόνου μπορεί να οφείλεται στον V-V συνδιασμό στις ημιαγώγιμες 

φάσεις ή σε μεταγενέστερη αλλαγή στην απόσταση V-O . 

To V6O13 είναι ένα οξείδιο μετάλλου μετάπτωσης που έχει μελετηθεί σε μεγάλο 

βαθμό ως ένα υλικό καθόδου σε μια μπαταρία λιθίου με πολυμερές (με μία σχετική 

μεταλλική ανόδο λιθίου). Η διαδικασία είναι αναστρέψιμη και το V6O13 περνά μέσα 

από μια διαδοχική μετάβαση φάσεων και φιλοξενεί τοσα όσα έξι άτομα Li ανά 

μονάδα  V6O13 .[15] 

 

1.3.5   VO2 

 

Το διοξείδιο του βαναδίου είναι μακράν το πιο μελετημένο θερμοχρωμικό υλικό 

στερεάς κατάστασης. Μας δίνει μεγάλη υπόσχεση για τη χρήση του σε εφαρμογές, 

όπως τα «έξυπνα» αρχιτεκτονικά τζάμια (smart windows). Ένας καθαρός κρύσταλλος 

του VO2 έχει δείξει τη θερμοκρασία μετάβασης του, από ημιαγωγό σε μέταλλο σε 

TC= 341 Κ (68οC). Υπάρχει επίσης και μία αντίστοιχη μεταβολή στη κρυσταλλική 

δομή υπερβαίνοντας την Tc, από την χαμηλής θερμοκρασίας μονοκλινή κρυσταλλική 

δομή (P21/c,M1) στην υψηλής θερμοκρασίας ρουτίλιακή, τετράγωνική δομή 

(P42/mnm,R) συνδιάζοντας και αλλαγές στις οπτικές ιδιότητες (Σχημα7 ). [16],[17].  
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Σχήμα 7: Μονοκλινής (a) και Τετραγωνική δομή (b) του VO2 

 

 

1.3.5.1  Ρουτιλιακή δομή - VO2 

 

Η υψηλής θερμοκρασίας δομή ρουτιλίου του μεταλλικού VO2 βασίζεται σε μια απλή 

τετραγωνική δομή (ομάδα P42/mnm) (Σχήμα 8). Τα μεταλλικά άτομα βαναδίου 

βρίσκονται στις ισαπέχουσες θέσεις Wyckoff (2a) σε (0, 0, 0) και (1/2, 1/2, 1/2) και 

κάθε άτομο V περιβάλλεται από ένα οκτάεδρο ατόμων οξυγόνου , VO6, τα οποία 

καταλαμβάνουν τις θέσεις Wyckoff (4f) σε  (u, u, 0) και  (1/2 + u, 1/2 - 

u,1/2).Σύμφωνα με τον McWhan οι σταθερές του πλέγματος είναι a = 4.5546 Å, c = 

2.8514 Å . 
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Σχήμα 8: Η ρουτιλιακή δομή του VO2, όταν το Τ> Tc. Οι μεγάλοι κόκκινα κύκλοι 

αντιπροσωπεύουν ιόντα V4+ και οι μικροί μπλε κύκλοι είναι ιόντα O2- . 

 

 

 

1.3.5.2  Mονοκλινής Δομή του VO2  

 

Η χαμηλής θερμοκρασίας ημιαγώγιμη φάση του VO2 ανήκει στο μονοκλινές 

σύστημα κρυστάλλων με ομάδα χώρου P21 / c (Σχήμα 9). Στους 25 ο C η δομή έχει 

παράμετρους μοναδιαίας κυψελίδας α = 5.75 Å,, b = 4,52 Å, c = 5.38 Å, και β = 

122.60ο σύμφωνα με τους Lateron, Longo and Kierkegaard. Η δομή είναι το 

αποτέλεσμα της παραμόρφωσης και παρατηρείτε διπλασιασμός του μεγέθους της 

μεταλλικής τετραγωνικής φάσης σε υψηλή θερμοκρασία. Η δομή περιλαμβάνει 

σύζευξη V4+ -V4+ με αναλλασόμενες μικρότερες (0.265 nm) και μεγαλύτερες (0.312 

nm) V4+ -V4+ αποστάσεις κατά μήκος του μονοκλινούς a άξονα. 
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Σχήμα 9: Μ1μονοκλινής δομή του ημιαγωγού VO2 όταν T <Tc. Διακρίνονται δύο 

τύποι ιόντων oξυγόνου. 

 

 
  
Σχήμα 10:  (α) τετραγωνική δομή του VO2,   (β) η μονοκλινής δομή του VO2 
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Πίνακας 2: Iδιότητες μεταλλικής και μονωτικής φάσης αντίστοιχα. 

 

1.3.5.3   Ηλεκτρονικές Ιδιότητες τουVO2 

 

 Η φύση της μετάβασης ημιαγωγού-μετάλλου στο οξείδιο του βαναδίου έχει 

διερευνηθεί μέσω υπολογιστικών, πειραματικών και θεωρητικών μελετών. Ο 

πρωταρχικός μηχανισμός της μετάβασης παραμένει ένα μυστήριο φαινόμενο, 

δεδομένου ότι οι τρεις φάσεις του VO2 εμφανίζουν ποικίλες δομικές 

διαφοροποιήσεις, αλλά έχουν παρόμοιες ηλεκτρονικές ιδιότητες, όπως, η εναλλαγή 

από ημιαγωγό σε μέταλλο, και παρόμοιες ενέργειες ενεργοποίησης καθώς και 

αγωγιμότητες. Το μοντέλο Mott-Hubbard του συσχετισμού των ηλεκτρονίων ήταν 

αρχικά αξιωματικό . 

Ο Goodenough (1971) πρότεινε μία χρήσιμη εξήγηση για τις δύο φάσεις του οξειδίου 

του βαναδίου, βασισμένο στα μοριακά τροχιακά και σ’ένα διάγραμμα δομής των 

ζωνών (Σχήμα 11). Μια αντισιδηροηλεκτρική μετάβαση θεωρήθηκε ως η κινητήρια 

δύναμη για τη μετάβαση ημιαγωγού-μετάλλου σε οξείδιο του βαναδίου (IV). 

Προτάθηκε ότι το ‘’ζευγάρωμα’’ V4+–V4+ στην τετραγωνική φάση (Σχ. 11α) γίνεται 

ενεργητικά σταθερό μετά από την ψύξη, και οδηγεί στην αναδιάταξη της δομής της 

ζώνης ώστε να δώσει την μονοκλινή φάση (Σχ. 11b).  
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Σχήμα 11(a,b) : Σχηματικό διάγραμμα της δομής της ζώνης του VO2 . Ο υβριδισμός 

του 3d τροχιακού του V και του 2p τροχιακού του O αντικατοπτρίζει τις συμμετρίες 

της ατομικής διάταξης στο κρυσταλλικό πλέγμα.  

 

Στην τετραγωνική δομή που φαίνεται στο Σχήμα 11α, το VO2 φαίνεται πως είναι 

στην μεταλλική κατάσταση και έχει ένα ιόν V4+ στο κέντρο ενός οκτάεδρου του Ο. 

Για λόγους συμμετρίας, τα πέντε εκφυλισμένα ατομικά τροχιακά 3d του V 

χωρίζονται σε διπλά εκφυλισμένα όπως π.χ. τα επίπεδα (d3z2-r2, dxy) και τα τριπλά 

εκφυλισμένη t2g (dx2-y2, dxz, dyz)επίπεδα. Τα τροχιακά του παραπάνω 

παραδείγματος κατευθύνοται προς τα γεφυρομένα O και υβριδοποιούνται με τα 2p 

τροχιακά του οξυγόνου. Σχηματίζουν με τα O2p τροχιακά τις σ και σ* ζώνες. Οι π 

και π * ζώνες, και η dll  ζώνη σχηματίζονται από τα t2g  τροχιακά τα οποία 

βρίσκονται μεταξύ των ligands και αυτό  είναι το αποτέλεσμα του ότι τα  τροχιακά 

V3dxy κείτονται κατά μήκος του άξονα c. 

Η φάση της υψηλής θερμοκρασίας ‘’εμφανίζει’’ τις μεταλλικές ιδιότητες του VO2 

λόγω της επικάλυψης των dll και π * ζωνών στο επίπεδο Fermi. Η φάση χαμηλής 

θερμοκρασίας προκαλεί αλλαγές στον υβριδισμό τουV-O και οι δεσμοί V-V είναι 

ισχυρότεροι καθώς επίσης η ζώνη π *  ξεπερνάει το επίπεδο Fermi. Η dll ζώνη 

χωρίζεται σε μια άδεια και μια γεμάτη ζώνη λόγω του διπλασιασμού της μονάδιαίας 

κυψελίδας, και έτσι VO2 έχει ιδιότητες ημιαγωγού με ένα ενεργειακό χάσμα περίπου 

0.7eV. Η ημιαγώγιμη φάση του VO2 μπορεί να παρουσιάσει ‘’ανώμαλα’’ φαινόμενα 
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λόγω χρήσης του doping από μαγνητικές προσμίξεις και είναι στο όριο του να είναι 

μια μαγνητική μόνωση. [9] 

 

Συνεπώς, η έναρξη της αντισιδηροηλεκτρικών και κρυσταλλογραφικών 

παραμορφώσεων βρέθηκε να συμβαίνει σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες, αλλά και 

τυχαίνει να συγχρονίζονται στο διοξείδιο του Βαναδίου. Ο Goodenough κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι τα αντι-σιδηροηλεκτρικά συστατικά της μονοκλινούς φάσης 

χαμηλής θερμοκρασίας είναι η κινητήρια δύναμη της παραμόρφωσης του VO2. 

Επιπλέον, η θερμοκρασία μετάβασης, Tc δεν ελέγχεται από τη θερμική διέγερση των 

ηλεκτρονίων εντός των ζωνών αντι-σύνδεσης, αλλά από την εντροπία του πλέγματος 

ταλάντωσης.  

Κατόπιν διέρχεται από τη θερμοκρασία μετάβασης, η ηλεκτρική αγωγιμότητα 

αυξάνει σημαντικά. Αυτό συνοδεύεται από μια δραματική αύξηση στην υπέρυθρη 

ανακλαστικότητα, με ουσιαστικά καμία μεταβολή στην ορατή περιοχή. Ανωτέρω Tc, 

το υλικό αντανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία. Ωστόσο, κάτω από την Τc, είναι 

διαφανές, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή της ως μια λεπτή 

μεμβράνη επικάλυψης για «έξυπνη» αρχιτεκτονική τζάμια. Ένα προφανές πρόβλημα 

για τέτοια εφαρμογή είναι η κρίσιμη θερμοκρασία του VO2 είναι υπερβολικά υψηλό 

σε 68ο C (σε σύγκριση με θερμοκρασία δωματίου), η οποία μπορεί να διορθωθεί με 

την χρήση ενός ενισχυτικού που θα μειώσουν την κρίσιμη θερμοκρασία. Αυτό 

συζητείται αργότερα σε αυτή την κριτική. 
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1.3.6  Αναγωγή τουV2O5  σε VO2  

 

O Yuan Ningyi [23], κατάφερε να μετατρέψει ένα υψηλά προσανατολισμένο υμένιο 

του V2O5 σε υμένιο του VO2, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο sol-gel. Το υμένιο από  

V2O5 ανοπτήθηκε στους 400 ο C και η πίεση ήταν κάτω απο 2Ρa σε αέρα. Έχει 

αναφερθεί ότι το βανάδιο έχει τέσσερις καταστάσεις οξείδωσης (2, 3, 4, 5) και ότι το 

βαναδίου στην μορφή του οξειδίου του βαναδίου (V) έχει σθένος πέντε ενώ το 

βαναδίο σε βανάδιο (IV) έχει σθένος τέσσερα. Αυτό συνεπάγεται ότι το V2O5 μπορεί 

να μετατραπεί σε VO2 μείωνοντας την περιεκτικότητα σε οξυγόνο, και το σθένος του 

βαναδίου μειώνεται από 5 σε 4. Το πεντοξείδιο του βαναδίου μπορεί να σχηματίσει κ 

άλλες φάσεις πριν βαναδίου πριν φτάσει στο VO2.[9] 

 

 
Πίνακας 3: Oξειδωτικές καταστάσεις Βαναδίου. 

 

V2O5 →V3O7 →V4O9 →V6O13 →VO2 
 Ο γενικός τύπος για τις φάσεις που υπάρχουν μεταξύ V2O5 και VO2 δίνεται 

από: VnO2n+1      (n = 2-4, 6)  

 

 Η σειρά της φάσης μεταξύ V2O3 σε VO2 (και V2Ο5 σε VO2) ονομάζονται 

φάσεις Magneli και ο γενικός τύπος της στοιχειομετρία τους : 

VnO2n-1 = V2O3 + (n-2) VO2               where   3≤n≤ 9 
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1.4  Λεπτά Υμένια 

H ανάγκη για νέα, προηγμένα υλικά και συστή

ματα με νέες ιδιότητες, oδήγησε στην Τεχνολ

ογία των Λεπτών Υμενίων (Thin Film Technology). Η δια

δικασία και οι μηχανισμοί εναπόθεσης μορ

ίων από την αέρια φάση στην επιφάνεια του σ
τερεού υλικού αποτελεί τη βάση της τεχνολ

ογίας αυτής.  

 

Σχήμα 12 : Η πορεία στρέψης του επιστημονικού ενδιαφέροντος προς τις ολοένα και 
πιο μικρές κλίμακες της ύλης.   

Λεπτό υμένιο ονομάζουμε την μικροδομή που δημιουργείται από τα ατομικά 
στρώματα ενός υλικού-στόχου πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού (bulk) υλικού και 
που η μία διάσταση του είναι τάξεις μεγέθους μικρότερη από τις άλλες δύο .  

Τα λεπτά υμένια, με πάχος που κυμαίνεται από λίγα nm έως και μερικά μm, έχουν 
ιδιότητες που είναι σημαντικά διαφορετικές από αυτές των στερεών υλικών και των 
επιφανειών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν το πάχος τους 
είναι πολύ μικρό ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.  

Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στη μικροδομή και στην δημιουργία 

συσσωματωμάτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού των 

ελεύθερων ατόμων μιας αέριας φάσης απευθείας σε στερεά φάση . Στις περισσότερες 

τεχνικές εναπόθεσης, τα λεπτά υμένια εναποτίθενται στην επιφάνεια ενός υλικού σε 

θερμοκρασίες πολύ μικρότερες από τη θερμοκρασία τήξης του αντίστοιχου υλικού, η 

δε ανάπτυξη του υμενίου σε συνθήκες μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Οι συνθήκες 

αυτές είναι υπεύθυνες για το σχηματισμό διαφόρων μετασταθών φάσεων, άμορφων 

και νανοδομικών υλικών (nanostructured materials). Η ανάπτυξη μονοστρωματικών ή 
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πολυστρωματικών δομών λεπτών υμενίων προσδίδει στο συνολικό σύστημα τις 

επιθυμητές ιδιότητες (φυσικές, χημικές, βιολογικές) που απαιτούνται για την 

συγκεκριμένη χρήση τους αλλά και νέες εξαιρετικές ιδιότητες που θα επεκτείνουν το 

πεδίο εφαρμογών τους και τη διάρκεια ζωής τους.[18] 

 

1.4.1 Μέθοδοι Παρασκευής Λεπτών Υμενίων 

 

Στη συνέχεια, κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε ενδεικτικά κάποιες από τις πιο 

γνωστές σύγχρονες τεχνικές παρασκευής λεπτών υμενίων. Οι δύο μεγάλες 

κατηγορίες τεχνικών είναι της φυσικής εναπόθεσης ατμών και της χημικής 

εναπόθεσης ατμών. Η βασική τους διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη 

κατηγορία το υλικό εναπόθεσης μεταφέρεται από το στόχο κατευθείαν στο 

υπόστρωμα ενώ στη δεύτερη, ατμοί από ένα υλικό αντιδρούν με αέρια που 

εισάγονται στο θάλαμο εναπόθεσης και έτσι η επιθυμητή ένωση εναπόθεσης 

δημιουργείται εντός του θαλάμου. Υπάρχουν βέβαια και μέθοδοι που δεν 

περιλαμβάνονται σ' αυτές τις δύο κατηγορίες , όπως είναι η μέθοδος sol gel και spin 

coating.  

 

1.4.1.1 Μέθοδος φυσικής εναπόθεσης ατμών (Physical Vapor deposition) : 

 

1.4.1.1.1   Electron beam evaporation   
 

Η εξάτμιση με δέσμη ηλεκτρονίων επιτυγχάνεται οδηγώντας μια δέσμη ηλεκτρονίων, 

που παράγεται από διάπυρο νήμα βολφραμίου, στο στόχο. Ο στόχος βρίσκεται στην 

επιφάνεια μιας υδρόψυκτης θήκης από επινικελωμένο χαλκό. Η κινητική ενέργεια 

των ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε θερμική μετά την πρόσκρουση στην επιφάνεια του 

στόχου. Έτσι δημιουργείται τοπικά σε μια επιφάνεια διαμέτρου 1 – 2 mm μια μικρή 

λίμνη αναβράζοντος υλικού που εξατμίζεται. Οι ατμοί συμπυκνώνονται στο 

υπόστρωμα και σχηματίζεται το λεπτό υμένιοΤα περισσότερα μέταλλα μπορούν να 

εξατμιστούν με τον τρόπο αυτό, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής 

είναι η επιτυχής εξάτμιση ακόμα και πολύ δύστηκτων μετάλλων όπως το βολφράμιο. 

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ο σχετικά μικρός κώνος εκπομπής και η έντονη 

εξάρτηση του ρυθμού εξάτμισης από το ρεύμα της δέσμης ηλεκτρονίων.  
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Σχήμα 13: Electron Beam Evaporation 

 

1.4.1.1.2  Sputtering  
 

Όταν ένα στερεό βομβαρδίζεται από ενεργητικά άτομα υπάρχει πιθανότητα να 

προκληθεί εκτόξευση των επιφανειακών του ατόμων. Αυτό το φαινόμενο βρίσκει 

πλατιά εφαρμογή στην εναπόθεση λεπτών υμενίων με βομβαρδισμό «στόχων» από τα 

αντίστοιχα προς εξάχνωση υλικά από ενεργητικά ιόντα ευγενών αερίων. Η 

δημιουργία των ιόντων αυτών βασίζεται στο φαινόμενο της «ανώμαλης αυτοτελούς 

εκκένωσης αίγλης» Το υλικό που πρόκειται να εναποτεθεί αποτελεί κάθοδο σε 

σύστημα εκκένωσης αίγλης και βομβαρδίζεται από ιονισμένα άτομα ευγενούς αερίου. 

Το υλικό που απελευθερώνεται («εξαχνώνεται») λόγω βομβαρδισμού συμπυκνώνεται 

στις γύρω επιφάνειες και έτσι μπορούμε να το συλλέξουμε σε κατάλληλα 

προετοιμασμένο υπόστρωμα.[19] 

 

 
Σχήμα 14: Sputtering 
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1.4.1.1.3   Pulsed laser deposition   
 

 
 

Σχήμα 15: Σχηματικό διάγραμμα διάταξης PLD 
 

Πρόκειται για μια από τις νεότερες τεχνικές απόθεσης λεπτών υμενίων. Βασίζεται 

στην αλληλεπίδραση μιας παλμικής δέσμης Laser υψηλής ενέργειας με την επιφάνεια 

ενός στόχου επιθυμητής σύνθεσης, εντός θαλάμου κενού. Συνοπτικά, ένα ισχυρό 

Laser τοποθετείται εκτός του θαλάμου κενού και με τη βοήθεια φακών εστιάζει στην 

επιφάνεια του στόχου. Τα περισσότερα μη μεταλλικά προς εξάτμιση υλικά 

εμφανίζουν ισχυρή απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή 200 

- 400 nm. Lasers που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι των τύπων αερίου ArF, KrF 

και XeCl με έξοδο της τάξης των 500 mJ ανά παλμό και συχνότητα λειτουργίας στην 

περιοχή των εκατοντάδων Hz. Η αποσπώμενη ύλη πάνω από τον στόχο αποτελείται 

από μια ποικιλία από ουδέτερα άτομα υψηλής ενέργειας, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, 

συσσωματώματα, σωματίδια μικρομετρικών διαστάσεων αλλά και ολόκληρα 

σταγονίδια ύλης.  

Η μέθοδος αυτή έχει εξαιρετική επιτυχία στην ανάπτυξη υμενίων υπεραγωγών 

υψηλής θερμοκρασίας ανυπέρβλητης ποιότητας. Χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη 

υψηλής ποιότητας κρυσταλλικών λεπτών υμενίων, καθώς και υμενίων με 

καθόρισμένη και πολύπλοκη στοιχειομετρία.  
 

1.4.1.1.4   Cathodic Arc Deposition  
 

Η απόθεση καθοδικού τόξου είναι ένα είδος απόθεσης ιοντικής δέσμης κατά την 

οποία μία ηλεκτρική εκκένωση δημιουργείται και αποσπά ιόντα από τη κάθοδο. 

Χρησιμοποιείται πολύ για τη σύνθεση τρομερά σκληρών υμενίων με σκοπό τη 

προστασία της επιφάνειας κοπτικών εργαλείων. Μία μεγάλη ποικιλία λεπτών 
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σκληρών και νανοδομημένων υμενίων μπορεί να συντεθεί με τη χρήση αυτής της 

τεχνολογίας : ΤiΝ, TiAlN, CrN, ZrN, TiAlSiN και άλλα. Η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιείται αρκετά εκτεταμένα επίσης για απόθεση ιόντων άνθρακα για τη 

δημιουργία υμενίων άνθρακα με δομή διαμαντιού. Λόγω του ότι τα ιόντα αποσπώνται 

από την επιφάνεια μέσω κρούσης, αυτά δεν είναι μονοατομικά, αλλά μεγαλύτερα 

συσσωματώματα ατόμων που εκτοξεύονται από την κάθοδο. Για το λόγο αυτό, το 

συγκεκριμένο σύστημα απαιτεί ένα είδος φίλτρου που '' φιλτράρει'' τα 

συσσωματώματα ατόμων από τη δέσμη πριν την απόθεση.  
 

1.4.1.1.5   Thermal evaporation   
 

Στη θερμική εξάτμιση χρησιμοποιείται ένα πυρίμαχο σκεύος μέσα στο οποίο 

τοποθετείται το υλικό που θα εξατμιστεί (ο στόχος). Το σκεύος είναι φτιαγμένο από 

δύστηκτο υλικό (κεραμικό ή μέταλλο). Εάν το σκεύος είναι κεραμικό, τότε τυλίγεται 

γύρω του κατάλληλη αντίσταση που θα το θερμάνει. Εάν είναι μέταλλο, τότε 

εφαρμόζεται τάση κατευθείαν στα άκρα του. Κρατώντας τη θερμοκρασία του στόχου 

σταθερή, επιτυγχάνεται σταθερός ρυθμός εξάτμισης και τα υμένια που 

παρασκευάζονται παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή πάχους και υψηλό βαθμό 

κρυσταλλικότητας.  

Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι στόχοι με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα 

(π.χ άργυρος, χρυσός) που δεν εξατμίζονται εύκολα με τη μέθοδο εξάτμισης με δέσμη 

ηλεκτρονίων, εξατμίζονται εύκολα με τη μέθοδο αυτή.  
 

1.4.1.2   Μέθοδος χημικής εναπόθεσης ατμών CVD (Chemical Vapor Deposition)   
 

  
 

Σχήμα 16: a) Διάταξη CVD b)MOCVD reactor, IFF- Juelich, 
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Η χημική εναπόθεση ατμών είναι η μέθοδος εκείνη κατά την οποία οι ατμοί από ένα 

υλικό υψηλής χημικής δραστικότητας αντιδρούν με άλλα αέρια που εισάγονται στο 

θάλαμο ανάπτυξης υμενίων, σχηματίζοντας έτσι μόρια μιας ένωσης που επικάθονται 

στο υπόστρωμα και δημιουργούν σιγά – σιγά ένα λεπτό υμένιο. Διαφέρει έτσι από τη 

μέθοδο PVD όπου το υλικό του στόχου μεταφέρεται είτε μέσω ατμών είτε μέσω 

εξοστρακισμένων μορίων (sputtering) κατευθείαν στο υπόστρωμα. Επειδή οι CVD 

μέθοδοι δεν χρειάζονται απαραίτητα κενό ή μεγάλη ηλεκτρική ισχύ, είναι 

προγενέστερες των μεθόδων PVD.  

Περίπου έναν αιώνα πριν, οι μέθοδοι CVD χρησιμοποιόντουσαν στην επίστρωση 

βολφραμίου πάνω σε νήματα γραφίτη για να επιμηκύνουν έτσι τη ζωή λυχνιών. Στις 

μέρες μας CVD μέθοδοι υψηλών θερμοκρασιών παράγουν λεπτά υμένια στην 

τεχνολογία των ηλεκτρονικών, επιστρώσεις σε κοπτικά εργαλεία, ακόμα και σε 

εξαρτήματα των μηχανών των ρουκετών / πυραύλων και των πυρηνικών 

αντιδραστήρων.  

Ανάμεσα στις αιτίες που βοήθησαν στην ανάπτυξη των μεθόδων CVD είναι η 

ικανότητα παραγωγής μεγάλη ποικιλίας από υμένια και επιστρώσεις μετάλλων, 

ημιαγωγών καθώς και ανόργανων και οργανικών ενώσεων τόσο σε κρυσταλλική όσο 

και σε υαλώδη μορφή. Επίσης η δυνατότητα ελέγχου και μεταβολής της 

στοιχειομετρίας των υμενίων κατά βούληση. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν το 

μικρό κόστος αγοράς και λειτουργίας των διατάξεων, η δυνατότητα τόσο 

αυτοματοποιημένου όσο και μη αυτοματοποιημένου χειρισμού, καθώς και η 

συμβατότητα με άλλες διαδικασίες παραγωγής στη βιομηχανία.  

 

1.4.1.2.1    AP-C.V.D (Atmospheric Pressure CVD) 
 

Η διαδικασία της εναπόθεσης γίνεται σε περιβάλλον ατμοσφαιρικής πίεσης.  

1.4.1.2.2    AL-C.V.D (Atomic Layer CVD) 
 

Η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως Atomic Layer Epitaxy και ως Atomic Layer 

Deposition (ALD).Χαρακτηριστικό της AL-C.V.D είναι η ύπαρξη δυο πρόδρομων 

υλικών (π.χ. Al (CH3)3 και H2O ) τα οποία συμπληρώνουν το ένα το άλλο και 

εισάγονται εναλλακτικά εντός του δοχείου του αντιδραστήρα. Κανονικά, ένα από τα 
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δύο πρόδρομα υλικά θα προσροφηθεί στην επιφάνεια του υποστρώματος, χωρίς όμως 

να μπορεί να αντιδράσει όταν απουσιάζει το δεύτερο υλικό. Καταφέρνει όμως να 

καλύψει μέρος της επιφάνειας η ανάπτυξη δε του υμενίου αρχίζει μόνο μετά την 

εισαγωγή και του δεύτερου πρόδρομου υλικού. Για αυτό το λόγο, με τη συγκεκριμένη 

διαδικασία εναπόθεσης επιτυγχάνεται έλεγχος του πάχους του υμενίου μέσω του 

αριθμού των κύκλων (επαναλήψεων εισαγωγής) των πρόδρομων υλικών. Η AL-CVD 

επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο του πάχους και της ομοιομορφίας του υμενίου.  

 

1.4.1.2.3    AA-CVD (Aerosol Assisted CVD ή AA-CVD) 
 

Σε αυτή τη διαδικασία τα πρόδρομα υλικά μεταφέρονται στο υπόστρωμα μέσω υγρού 

/αερίου aerosol και διεγείρονται με τη βοήθεια υπερήχων. Η AA-CVD είναι 

κατάλληλη στην περίπτωση μη πτητικών πρόδρομων υλικών.  
 

1.4.1.2.4   LP-CVD (Low Pressure CVD) 
 

Η εναπόθεση γίνεται σε χαμηλές πιέσεις (κάτω της ατμοσφαιρικής) με σκοπό την 

εξάλειψη των ανεπιθύμητων αντιδράσεων της αέριας φάσης και τη βελτίωση της 

ομοιομορφίας του υμενίου σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος. ‘’Ο ρυθμός 

εναπόθεσης καθορίζεται κυρίως από την ταχύτητα της αντίδρασης των πρόδρομων 

υλικών’’  

 

1.4.1.2.5    L-CVD (Laser Induced CVD) 
 

Η διάσπαση των μορίων στην επαγόμενη από laser χημική εναπόθεση ατμών, μπορεί 

να ενεργοποιηθεί:  

Θερμικά (πυρολυτικό LCVD) όπου είτε το πρόδρομο υλικό είτε το υπόστρωμα 

θερμαίνεται τοπικά απορροφώντας την ενέργεια της δέσμης του laser και κατά 

συνέπεια έχουμε τη διάσπαση ή τη θερμική ενεργοποίηση των αντιδράσεων στην 

επιφάνεια του υποστρώματος. Για τη διαδικασία αυτή γίνεται χρήση κυρίως laser 

εκπομπής στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος.  

Μη Θερμικά (φωτολυτικό LCVD). Η χημική αντίδραση προωθείται από την 

επενέργεια φωτονίων υψηλής ενέργειας που παράγονται συνήθως με laser 

υπεριώδους ακτινοβολίας. Η ενέργεια της δέσμης του laser απορροφάται από τα 
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αντιδρώντα, τα οποία φωτοδιασπώνται ή/και αντιδρούν φωτοχημικά μεταξύ τους στο 

υπόστρωμα. Πλεονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι η εναπόθεση γίνεται 

σε χαμηλές θερμοκρασίες. Πρακτικά γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελούν οι χαμηλοί ρυθμοί εναπόθεσης και η 

περιορισμένη διάθεση των κατάλληλων πρόδρομων ουσιών  
 

1.4.1.2.6    Επιταξία μοριακής δέσμης ( Molecular Beam Epitaxy , MBE )  
 

Η τεχνική αυτή είναι η πλέον εξελιγμένη τεχνική απόθεσης λεπτών υμενίων από την 

αέρια φάση. Πρόκειται για τεχνική εξάτμισης που γίνεται με πολύ αργό ρυθμό 

(περίπου 1 ατομικό επίπεδο/min) σε υπερυψηλό κενό (ultra high vacuum- UHV 10-10- 

10-11Torr) Η λέξη επιταξία δείχνει ότι η ανάπυξη γίνεται πάνω σε μονοκρυσταλλικό 

υπόστρωμα και το υμένιο έχει τις ίδιες πλεγματικές σταθερές με το υπόστρωμα.  

Ένα σύστημα MBE αποτελείται από σύνθετα συστήματα κενού και απαιτεί υψηλή 

καθαρότητα των συνθηκών λειτουργίας. Γύρω από το υπόστρωμα όπου θα 

αναπτυχθεί το υμένιο βρίσκονται οι πηγές (στόχοι) από το υλικό του ημιαγωγού και 

των προσμίξεων. Τα υλικά αυτά βρίσκονται είτε σε χωνευτήρια (κελλιά) τύπου 

Knudsen για θερμική εξάτμιση είτε είναι τοποθετημένα πάνω στην υδρόψυκτη θήκη 

πυροβόλων ηλεκτρονίων.  

Η μέθοδος MBE χρησιμοποιεί στερεούς στόχους και έχει αποδειχτεί να είναι πολύ 

αποτελεσματική στην ανάπτυξη υμενίων πολλών ημιαγωγών ΙΙΙ-V με συναπόθεση, 

όπως π.χ GaAs.Τα συστήματα MBE χρησιμοποιούνται από τα 1984 στη παραγωγή 

διόδων Laser GaAs και από το 1986 στη παρασκευή μονολιθικών ολοκληρωμένων 

μικροκυματικών κυκλωμάτων και διπολικών τρανζίστορ ισχύος. 
 

1.4.1.3 Μέθοδος Sol-Gel  
 

Η διαδικασία sol – gel είναι μια υγρή- χημική τεχνική (chemical solution deposition) 

για τη δημιουργία υλικών ξεκινώντας από ένα διάλυμα το οποίο αντιδρά και παράγει 

κολλοειδή. Τα κολλοειδή είναι συστήματα τα οποία αποτελούνται από μια στερεή 

φάση (με μέγεθος που κυμαίνεται από 1 nm έως 1 μm ) που είναι διαλυμένη σε ένα 

διαλύτη. Τα στερεά αυτά ''κομμάτια'' (sol), στη συνέχεια οργανώνονται ώστε να 

σχηματίσουν ένα ανόργανο δίκτυο, το οποίο περιέχει μια υγρή φάση (gel). Κατόπιν, η 

διαδικασία ξήρανσης που λαμβάνει χώρα, χρησιμεύει στην απομάκρυνση της υγρής 
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φάσης από το gel σχηματίζοντας έτσι ένα πορώδες υλικό. Μια επιπλέον διαδικασία 

πύρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να ενισχυθούν οι μηχανικές 

ιδιότητες του υλικού.  

 
Σχήμα 17:  στάδια μεθόδου Sol-gel 
 

1.4.1.4 Εναπόθεση με την τεχνική ελεγχόμενης περιστροφής (Spin 

Coating) 

Η διαδικασία spin coating χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ομοιόμορφων λεπτών 

υμενίων μόνο σε επίπεδα υποστρώματα. Εν συντομία, κατά τη διαδικασία spin 

coating , τοποθετείται μια ποσότητα διαλύματος πάνω στο υπόστρωμα, το οποίο στη 

συνέχεια περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα έτσι ώστε να εξαπλωθεί το υγρό μέσω 

της φυγόκεντρου δύναμης. Η συσκευή που χρησιμοποιείται για το spin coating 

ονομάζεται spin coater.  

    
Σχήμα 18 : spin coating 
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Η περιστροφή συνεχίζεται ακόμη και όταν το το υγρό ‘’φεύγει’’ από τις άκρες του 

υποστρώματος, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος του υμενίου. Το διάλυμα που 

χρησιμοποιείται είναι συνήθως πτητικό και ταυτόχρονα εξατμίζεται. Όσο πιο υψηλή 

είναι η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του υποστρώματος, τόσο πιο λεπτό γίνεται 

υμένιο. Το πάχος του υμενίου εξαρτάται επιπλέον και από τη συγκέντρωση του 

διαλύματος και του διαλύτη.  

Η τεχνική spin coating χρησιμοποιείται ευρέως στις μικροκατασκευές, όπου και 

χρησιμεύει στη δημιουργία λεπτών υμενίων με πάχη μικρότερα των 10 nm. Επίσης, 

χρησιμοποιείται πολύ στη φωτολιθογραφία για την απόθεση φωτοευαίσθητων 

στρωμάτων περίπου 1μm πάχους. [20]  
 

1.4.1.5   Εναπόθεση με την τεχνική εμβάπτισης απόσυρσης (Dip – 

Coating) 

 

Η μέθοδος dip coating αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλή τρόπο για την κατασκευή 

λεπτών υμενίων για ερευνητικούς σκοπούς. Η διαδικασία του dip coating μπορεί να 

διαιρεθεί σε 5 στάδια :  

 

               
Σχήμα 19: dip coating 

 

a) Βύθιση: Το υπόστρωμα βυθίζεται στο διάλυμα του υλικού επίστρωσης σε μία 

σταθερή ταχύτητα.  

b) Start-up: Το υπόστρωμα έχει παραμείνει μέσα στο διάλυμα για ένα διάστημα 

και έχει αρχίσει να σηκώνεται.  

c) Εναπόθεση: Το λεπτό στρώμα εναποτίθεται στο υπόστρωμα ενώ σηκώνεται. 

Η ανύψωση πραγματοποιείται με σταθερή ταχύτητα για την αποφυγή τυχόν 
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μικρορωγμών. Η ταχύτητα καθορίζει το πάχος της επικάλυψης (ταχύτερη 

απόσυρση δίνει παχύτερο υλικό επικάλυψης).  

d) Αποστράγγιση: το πλεονάζον υγρό θα στραγγίξει από την επιφάνεια.  

e) Εξάτμιση: Ο διαλύτης εξατμίζεται από το υγρό, σχηματίζοντας το λεπτό 

στρώμα. Για πτητικούς διαλύτες, όπως αλκοόλες, η εξάτμιση αρχίζει ήδη κατά 

τη διάρκεια των βημάτων εναπόθεσης & αποστράγγισης. Στην συνεχή 

μέθοδο, η οποία συναντάται κυρίως σε βιομηχανική κλίμακα, τα στάδια 

πραγματοποιούνται απευθείας το ένα μετά το άλλο.[21]  
 

1.4.1.6    Υδροθερμική Σύνθεση 

 

Έιναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία. 

Η υδροθερμική σύνθεση «υδροθερμική μέθοδος» περιλαμβάνει την κρυστάλλωση 

ουσιών σε  υδατικά διαλύματα υπό υψηλές πιέσεις ατμού σε υψηλές θερμοκρασίες . 

Ο όρος «υδροθερμικός» έχει γεωλογική προέλευση. Οι γεωχημικοί και ορυκτολόγοι 

έχουν μελετήσει τις ισορροπίες της υδροθερμικής φάσης από τις αρχές του εικοστού 

αιώνα. Ο George W. Morey στο Carnegie Institution και αργότερα, ο Percy W. 

Bridgman στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έθεσαν τις βάσεις που απαιτούνταν για 

την συγκράτηση/περιορισμό των αντιδρώντων σε ένα εύρος πιέσεων και 

θερμοκρασιών όπου διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος της υδροθερμικής μεθόδου. 

Η υδροθερμική σύνθεση μπορεί να οριστεί ως μια μέθοδος σύνθεσης κρυσταλλικών 

στερεών που εξαρτάται από την διαλυτότητα των μετάλλων σε διαλύτη νερό υπό 

υψηλή πίεση. Για την επιτυχή ανάπτυξη κρυσταλλικών στερεών  χρησιμοποιούμαι 

ένα δοχείο πίεσης από χάλυβα και ένα δοχείο από teflon που ονομάζεται 

αυτόκλειστο, και στο οποίο προσθέτουμε τα αντιδραστήρια και τον διαλύτη (νερό). 

Μία βαθμίδα θερμοκρασίας διατηρείται μεταξύ των απέναντι άκρων του θαλάμου 

ανάπτυξης των κρυστάλλων. Στο θερμότερο άκρο το στοιχείο της διαλυόμενης 

ουσίας διαλύει, ενώ στο ψυχρότερο άκρο εναποτίθεται σε έναν κρυσταλλικό σπόρο, 

αυξάνοντας έτσι το μέγεθος του κρυστάλλου. 

 

Τα πλεονεκτήματα της υδροθερμικής μεθόδου έναντι των άλλων τρόπων ανάπτυξης 

κρυστάλλων, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργίας κρυσταλλικών στερρεών  οι 

οποίες δεν είναι σταθερές στο σημείο τήξεως. Επίσης, τα υλικά που έχουν υψηλή 

ατμοσφαιρική πίεση κοντά στα σημεία τήξης τους μπορούν επίσης να παράγονται με 
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την υδροθερμική μέθοδο. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη μεγάλων 

κρυστάλλων καλής ποιότητας, διατηρώντας παράλληλα τον καλό έλεγχο της σύνθεσή 

τους.  

Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η ανάγκη των ακριβών αυτόκλειστων, και την 

αδυναμία της παρατήρησης του κρυστάλλου καθώς μεγαλώνει. 

Ένας μεγάλος αριθμός ενώσεων που ανήκουν σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες έχουν 

συντεθεί υπό υδροθερμικές συνθήκες: όπως στοιχεία, απλά και σύνθετα οξείδια, 

βολφραμικά, μολυβδαινικά, ανθρακικά, πυριτιακά,, κλπ. Η υδροθερμική σύνθεση 

χρησιμοποιείται συνήθως για την ανάπτυξη του συνθετικού χαλαζία, πολύτιμων 

λίθων και άλλων μονοκρυστάλλων με εμπορική αξία. Μερικοί από τους κρυστάλλους 

που έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικά είναι σμαράγδια, ρουμπίνια και άλλα. Η 

μέθοδος έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική τόσο στην αναζήτηση 

για νέες ενώσεις με συγκεκριμένες φυσικές ιδιότητες όσο και στη συστηματική 

διερεύνηση των φυσικοχημικών περίπλοκων συστημάτων πολλαπλών συστατικών σε 

υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. 

Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για την κρυστάλλωση είναι αυτόκλειστα Σχήμα 20. 
Αυτά αποτελούνται συνήθως από παχιά χαλύβδινα κυλινδρικά τοιχώματα με ένα 
ερμητικό πώμα τα οποία αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις για μεγάλες  
χρονικές περιόδους. Επιπλέον, το υλικό στο αυτόκλειστο πρέπει να είναι αδρανές σε 
σχέση με το διαλύτη.Το πώμα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του αυτόκλειστου. 
Πολλά σχέδια έχουν αναπτυχθεί για τα πώματα, ωστόσο το πιο δημοφιλές είναι αυτό 
του Bridgman. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαλύματα από ανοξείδωτο χάλυβα 
χρησιμοποιούνται σε υδροθερμικά πειράματα. Για την πρόληψη της διάβρωσης της 
εσωτερικής κοιλότητας του αυτοκλείστου, χρησιμοποιούνται γενικά προστατευτικά 
ένθετα. Αυτά μπορεί να έχουν ίδιο σχήμα με το αυτόκλειστο και να ταιριάζουν στην 
εσωτερική κοιλότητα ή να "επιπλέουν" δηλ. καταλαμβάνουν μόνο ένα μέρος του 
εσωτερικού του αυτοκλείστου. Τα ένθετα μπορεί να κατασκευάζονται από άνθρακα 
χωρίς σίδηρο, χαλκό, άργυρο, χρυσό, πλατίνα, τιτάνιο, γυαλί (ή χαλαζία) ή τεφλόν, 
ανάλογα με τη θερμοκρασία και τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται.[22]  
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Σχήμα 20: Autoclave 

 

Υπάρχουν 3 μέθοδοι για την ανάπτυξη κρυστάλλων : 

 

 Temperature-difference method 

Είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος στην υδροθερμική σύνθεση και 

ανάπτυξη κρυστάλλων. Ο υπερκορεσμός επιτυγχάνεται με μείωση της θερμοκρασίας 

στη ζώνη αναπτύξης των κρυστάλλων. Το διάλυμα τοποθετείται στο αυτόκλειστο. Το 

αυτόκλειστο θερμαίνεται, προκειμένου να δημιουργηθούν δύο ζώνες θερμοκρασίας. 

Το στοιχείο προς διάλυση, διαλύεται στη θερμότερη ζώνη και το κορεσμένο υδατικό 

διάλυμα στο κάτω μέρος μεταφέρεται στο άνω μέρος κίνησης αγωγιμότητας του 

διαλύματος. Του ψύκτη και πυκνότερο διάλυμα στο άνω μέρος του αυτοκλείστου 

κατεβαίνει, ενώ η αντίθετη ροή του διαλύματος ανεβαίνει. Το διάλυμα καθίσταται 

υπερκορεσμένο στο άνω μέρος ως αποτέλεσμα της μείωσης της θερμοκρασίας 

κρυστάλλωσης και σύνολα μέσα  

 Temperature-reduction technique 

Σε αυτήν την τεχνική η κρυστάλλωση λαμβάνει χώρα χωρίς τον παράγοντα της 

θερμοκρασίας μεταξύ των ζωνών ανάπτυξης και διάλυσης. Ο υπερκορεσμός 

επιτυγχάνεται με σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του διαλύματος στο 

αυτόκλειστο. Το μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η δυσκολία στον έλεγχο της 

διαδικασίας ανάπτυξης κρυστάλλων. Για τους λόγους αυτούς, η τεχνική αυτή πολύ 

σπάνια χρησιμοποιείται. 

 

 Metastable-phase technique 
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Η τεχνική αυτή βασίζεται στη διαφορά στη διαλυτότητας μεταξύ της φάσης 

αναπτυξης και της αρχικής φάσης του υλικού . Το διάλυμα αποτελείται από ενώσεις 

οι οποίες είναι θερμοδυναμικά ασταθείς κάτω από τις συνθήκες ανάπτυξης. Η 

διαλυτότητα της μετασταθούς φάσης υπερβαίνει εκείνη της σταθερής φάσης, και έτσι 

η τελευταία κρυσταλλώνει λόγω της διάλυσης της μετασταθούς φάσης. Αυτή η 

τεχνική γίνεται συνήθως σε συνδυασμό με μία από τις παραπάνω τεχνικές. 

 

 

1.5     Εφαρμογές Θερμοχρωμικών Υμενίων VO2 (smart windows) 

 

Το ενεργειακό πρόβλημα, είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της 

παγκόσμιας κοινότητας. Η ενέργεια είναι ένα αναντικατάστατο αγαθό που εξυπηρετεί 

κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες, παρουσιάζει όμως συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση, ενώ παράλληλα, οι επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση της στο περιβάλλον 

και στην οικονομία είναι καθοριστικές. Στις μέρες μας, το μεγαλύτερο ποσοστό 

παραγωγής ενέργειας στηρίζεται στα συμβατικά καύσιμα, όπως είναι ο άνθρακας, το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που καλύπτουν το 80% της παγκόσμιας πρωτογενούς 

κατανάλωσης, με το υπόλοιπο 20% να καλύπτεται από την πυρηνική ενέργεια, την 

υδροηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια οφείλεται στη κατασκευή 

τους, καθώς πολλά από τα κτίρια δεν έχουν μόνωση ενώ διαθέτουν μονά τζάμια. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το χειμώνα να χάνεται θερμότητα από μέσα προς τα έξω, 

ενώ το καλοκαίρι να εισέρχεται θερμότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. Η 

διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση παράθυρων κατάλληλα 

κατασκευασμένων ενεργειακά. Γενικά, τα παράθυρα αποτελούν βασικά δομικά 

χαρακτηριστικά των κτιρίων, η πρωταρχική λειτουργία των οποίων είναι η διέλευση 

του ηλιακού φωτός αλλά και η δημιουργία οπτικής επαφής των εσωτερικών 

τμημάτων με τον εξωtερικό χώρο. Όμως, η διαπερατότητά τους στο φως είναι 

σταθερή (η τιμή της εξαρτάtαι από την κατασκευή των υάλων) και επομένως, η 

δημιουργία της επιθυμητής κατά περίπτωση στάθμης φωτισμού, επιβάλλει 

εγκαταστάσεις σκίασης και τεχνητού φωτισμού, προσεγγίσεις που ανεβάζουν το 

κόστος κατασκευής αλλά και τις ενεργειακές απαιτήσεις για φωτισμό. Η μεγάλη 

επίδραση όμως στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου προέρχεται από το γεγονός ότι 

τα παράθυρα μπορούν να επενεργήσουν θετικά ή αρνητικά στην ενεργειακή 
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αποδοτικότητα. Είναι γνωστό ότι αυτά συνεισφέρουν σημαντικά στις ενεργειακές 

απώλειες κατά τη θέρμανση ή ψύξη στο κτίριο, καθώς συνδέονται με ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό (50% το χειμώνα κα 70% το καλοκαίρι) ανταλλαγής θερμότητας. 

 Επομένως, η ανάπτυξη «έξυπνων», κατάλληλων ενεργειακά παράθυρων στα οποία 

θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόνομου ελέγχου της διαπερατότητας στο ορατό (φως) 

και/ή στο υπέρυθρο (θερμότητα), αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στα κτίρια. Τα έξυπνα αυτά παράθυρα θα έχουν ως αποτέλεσμα την 

απαίτηση για μικρότερα συστήματα θέρμανσης-ψύξης, την απαλλαγή από συστήματα 

ελέγχου του φωτισμού αλλά και χαμηλότερους λογαριασμούς για την ενεργειακή 

κατανάλωση.  

Η χρησιμότητα μίας θερμοχρωμικής επίστρωσης βασίζεται στην ικανότητά της να 

λειτουργήσει είτε ως απορροφητής ή ως ανακλαστής της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

(θερμότητας) ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ένα θερμοχρωμικό υλικό 

χαρακτηρίζεται από μία θερμοκρασία μετάπτωσης Τc που σχετίζεται με ένα δομικό 

μετασχηματισμό, με το υλικό να παρουσιάζει μεταλλική συμπεριφορά για μεγάλη 

θερμοκρασία, ενώ για μικρή συμπεριφέρεται ως ημιαγωγός. Ως αποτέλεσμα, πάνω 

από τη θερμοκρασία μετάπτωσης, η επίστρωση με μεταλλική συμπεριφορά ανακλά 

την υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση του 

εσωτερικού χώρου των κτιρίων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για παράδειγμα 

(όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 21). Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 

θερμοκρασίες κάτω από τη θερμοκρασία μετάπτωσης έχουν ως αποτέλεσμα 

συμπεριφορά ημιαγωγού που επιτρέπει τη διέλευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας, και 

κατά συνέπεια τη διατήρηση της θερμότητας μέσα στο κτίριο.  

 
Σχήμα 21:  Eφαρμογή σε smart windows 
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Επιστρώσεις θερμοχρωμικού τύπου μπορούν σήμερα να παρασκευαστούν με βάση το 
VO2 καθώς είναι το μόνο όμως υλικό που έχει θερμοκρασία (Τκρ) αλλαγής των 
ιδιοτήτων του πιο κοντά στην θερμοκρασία ευεξίας και άνεσης για τον άνθρωπο 
(~200C) , και αυτή είναι Τκρ=680C. Όμως η Τκρ του VO2 (680C)  είναι μακριά από 
τη θερμοκρασία των 250C που απαιτείται για πρακτικές εφαρμογές σε παράθυρα 
κτιρίων και η διαπερατότητα που παρουσιάζει στην ορατή ακτινοβολία του ηλιακού 
φάσματος (0.4μm<λ<0.7μm) είναι σχετικά χαμηλή (Τορ~45%). 

Έτσι η έρευνα έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια σε υλικά που έχουν σαν βάση 

τους το VO2 με στόχο: (α) την μείωση της κρίσιμης θερμοκρασίας, (β) την αύξηση 

της διαπερατότητάς στο ορατό (Τορ) αλλά και (γ) τη βελτίωση των ιδιοτήτων στο 

υπέρυθρο. 

Για τον λόγο αυτό, μελετήθηκαν από ερευνητές κράματα του VO2 και προσμίξεις 

όπως W, Mo, Nb, Cu, Mg και Al, με το W να επιφέρει τη μεγαλύτερη μείωση στη 

θερμοκρασία μετάπτωσης, η οποία έχει φθάσει τους ~10oC ενώ αντίστοιχα η 

πρόσμιξη με Mg έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαπερατότητας στο ορατό στο 

~60% .Όμως, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα ταυτόχρονη ελάττωση της 

θερμοκρασίας μετάπτωσης με αύξηση της διαπερατότητας.  

 

1.6    Σκοπός της παρούσας Εργασίας  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο τη σύνθεση, μέσω της υδροθερμικής 

διαδικασίας, κολλοειδών διαλυμάτων αποτελούμενα από σωματίδια VO2, μέσω των 

οποίων θα παρασκευάστούν λεπτά υμένια από τα οποία θα μετρηθεί η θερμοχρωμική 

τους συμπεριφορά.  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o   Μεθοδολογία 
 
2.1 Αντιδραστήρια 
τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι 
τα ακόλουθα: 

• V2O5, Vanadium Oxide, 98+%, 223794-100G, Aldrich 
• C6H8O7•H2O, ACS reagent, ≥ 99% ,247537-500G 
• Απιονισμένο νερό 

 
2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
 
Τα δείγματα συντέθηκαν μέσω της υδροθερμικής διαδικασίας που ακολουθείται: 

 0.364 gr πεντοξειδίου του βαναδίου και  
 
 

 0.378 gr διένυδρου οξαλικού οξέος  διαλύθηκαν σε 
 

 40 mL απιονισμένο νερό. 

Στη συνέχεια το παραπάνω διάλυμα αναδεύτηκε για 10 min με τη χρήση ενός 
μαγνητικού αναδευτήρα. Το προκύπτον κίτρινο υδατικό διάλυμα μεταφέρθηκε στο 
Teflon ενός αυτόκλειστου (autoclave) από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σφραγισμένο 
αυτόκλειστο τοποθετήθηκε σε ένα φούρνο από 120° C -220 ° C για 2 - 24 ώρες.  

Μετά από τη διαδικασία της αντίδρασης, το αυτόκλειστο ψύχθηκε αργά σε 
θερμοκρασία δωματίου. Τα παρασκευασμένα δείγματα σκόνης διηθήθηκαν και 
ξεπλύθηκαν με απεσταγμένο νερό και αιθανόλη ώστε να απομακρυνθούν τα χημικά 
είδη που δεν αντέδρασαν και και στη συνέχεια ξηράνθηκαν στον αέρα στους 100 ° C 
για 12 ώρες. Οι τελικές σκόνες που λήφθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω 
χαρακτηρισμό. 

 

 

Σχήμα 22 : Αυτόκλειστο Δοχείο για Υδροθερμικές Αντιδράσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Πειραματικά Αποτελέσματα 

3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρασκευάστηκαν 42 στερεά μέσω της υδροθερμικής διαδικασίας που περιγράφηκε 

προηγουμένως, με τις ακόλουθες συνθήκες : στους 120 0C, 1400C, 160 0C, 180 0C, 

200 0C, 220 0C από 2, 4, 6, 8, 10, 12 μέχρι και 24 ώρες. 

 

Πίνακας 4: Φαίνονται οι σχετικές μάζες και οι σχετικές αποδόσεις των τελικών 

στερεών που λήφθηκαν από τα διαλύματα που παρασκευάστηκαν. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρήσαμε ότι σε υψηλές θερμοκρασίες σύνθεσης  

και σε μεγάλους χρόνους παραμονής στον φούρνο επιτυγχάνουμε τη μεγαλύτερη 

απόδοση σε VO2 .Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη απόδοση σε τελικό στερεό 

επιτεύχθηκε για τις ακόλουθες συνθήκες : στους 220οC για 12 ώρες ψησίματος.  
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Επίσης γίνεται εμφανές από τον πίνακα και το διάγραμμα 1 ότι ο κύριος παράγοντας 

που επηρεάζει δραματικά την απόκτηση της μέγιστης απόδοσης σε VO2 είναι η 

θερμοκρασία και όχι τόσο ο χρόνος.  

 

 

 
 

Σχήμα 23 : φαίνεται η γραμμική εξάρτηση της μάζας του τελικού στερεού και της 

θερμοκρασίας (2-24ώρες). Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία μεγαλώνει και η τελική 

μάζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
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Πραγματοποιήσαμε το πείραμα, διατηρώντας σταθερό τον χρόνο κάθε φορά (δηλαδή 

στις 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 ώρες) ,αυξάνοντας τη θερμοκρασία στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η σύνθεση (δηλαδή από τους 120οC έως τους 220 οC )  

 

3.2.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΙΣ 2 ΩΡΕΣ 

 

 

Σχήμα 24: διάγραμμα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 
υδροθερμικές συνθήκες 4 ωρών και διαφορερικών θερμοκρασιών 

 

 στο Σχήμα 24 παρατηρούνται τα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων Χ για τα 

στερεά που προέκυψαν σε υδροθερμικές συνθήκες κρατώντας σταθερό των 

χρόνο σύνθεσης στις 2 ώρες και μεταβάλλοντας την θερμοκρασία σύνθεσης. 

Παρατηρούμε ότι στο διάγραμμα ακτίνων Χ του υλικού που προκύπτει στους 

120oC (θερμοκρασία σύνθεσης) εμφανίζονται κάποιες κορυφές (και πιο 

συγκεκριμένα οι κορυφές που βρίσκονται στις 15.3ο ,20.0 ο, 21.5 ο , 25.9 ο , 

30.8 ο , 32.1 ο ,34.0 ο ) οι οποίες αντιστοιχούν σε πεντοξείδιο του Βαναδίου 

(V2O5). Η ταυτοποίηση  έγινε μέσω των προγραμμάτων JADE/EVA. Αυτό το 



 46 

παρατηρήσαμε και στην υφή του υλικού το οποίο είχε ένα μίγμα πορτοκαλί 

και σκούρου μπλέ χρώματος κόκκους. 

 

 στα διαγράμματα που προκύπτουν για τα στερεά σε θερμοκρασίες σύνθεσης   

από 140 οC μέχρι και 220 οC, οι κορυφές του πεντοξειδίου του βαναδίου 

«εξαφανίζονται» πράγμα  το οποίο μας δείχνει ότι έχουμε επιτυχής αναγωγή 

του V2O5 σε κάποια άλλη οξειδωτική κατάστασή του. 

 

 στα διαγράμματα από 140οC μέχρι 220ο C οι νέες κορυφές που εμφανίζονται 

στις 14.4 ο ,15.2 ο , 25.2 ο ,29.0 ο ,30.0 ο  αντιστοιχούν  στην φάση του 

μονοκλινούς VO2 με ομάδα χώρου C2/m(12) και όγκο κυψελίδας 275.5.Οι 

σταθερές του κρυσταλλικού του πλέγματος είναι a= 12.093, b=3.702, 

c=6.433.  

 

Τέλος παρατηρούμε ότι το στερεό που εμφανίζει την μεγαλύτερη 

κρυσταλλικότητα  είναι το στερεό που έχει πραγματοποιηθεί η σύνθεση στους 

220ο C. Αύξηση της θερμοκρασίας σύνθεσης οδηγεί σε σταδιακή βελτίωση 

των κρυσταλλικών παραμέτρων και της δομής του στερεού..Αυτό το 

καταλαβαίνουμε από το πλάτος των κορυφών και την ένταση τους. 
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3.2.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΙΣ 4 ΩΡΕΣ 

 

 

Σχήμα 25: διάγραμμα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 

υδροθερμικές συνθήκες 4 ωρών και διαφορερικών θερμοκρασιών  

 

Παρατηρόντας το Σχήμα 25 βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

 τα διάγραμματα περίθλασης ακτίνων Χ για τα στερεά που προκύπτουν με 

θέρμανση στους 120 οC έως τους 160 οC, εμφανίζουν παρόμοιες  κορυφές π με 

αυτές που εμφανίστηκαν για τους 140 οC και 160 οC του σχήματος ??? ,και 

αντιστοιχούν σε μονοκλινές VO2 με ομάδα χώρου C2/m(12). Τα στερεά 

εμφανίζουν ευρείες κορυφές που οδηγούν σε μικρή κρυσταλλικότητα. 

 

 

 τα διαγράμματα που προκύπτουν για τα στερεά στους 180 οC έως και τους 220 

οC εμφανίζονται κυρίως οι κορυφές που αντιστοιχούν στο tape, λόγω 
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έλλειψης ποσότητας υλικού.  Πράγμα το οποίο καθιστά την ταυτοποίησή τους 

δύσκολη.Παρόλα αυτά, αρχίζουν να εμφανίζονται κάποιες κορυφές στην αρχή 

του φάσματος των 220 οC οι οποίες αντιστοιχούν σε  μονοκλινές VO2 με 

ομάδα χώρου C2/m(12) . 

. 

3.2.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΙΣ 6 ΩΡΕΣ 

 

 

Σχήμα 26: διάγραμμα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 

υδροθερμικές συνθήκες 6 ωρών και διαφορετικών θερμοκρασιών  

 

Από το σχήμα 26 βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Τα διαγράμματα για τα στερεά που έχουν συντεθεί στους120 οC και 140 οC 

,εμφανίζουν την μονοκλινής φάση  VO2 με ομάδα χώρου C2/m(12) χαμηλής 

κρυσταλλικότητας (λόγω των πεπλατυσμένων κορυφών και της χαμηλής τους 

έντασης). 
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 στα διαγράμματα των στερεών που προκύπτουν στους 160 οC έως τους 200 οC 

εμφανίζονται μόνο οι κορυφές απο το tape λόγω έλλειψης ποσότητας των 

υλικών μας για τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

 

 το διάγραμμα του στερεού που προκύπτει στους 220 οC εμφανίζει την 

καλύτερη κρυσταλλικότητα της φάσης τουμονοκλινούς VO2 που εμφανίζεται 

στα φάσματα των 6 ωρών, πράγμα που έρχεται σε συμφωνία με τα υλικά μας 

που υπέστησαν κατεργασία στην ίδια θερμοκρασία αλλά για μικρότερο χρόνο. 

 
 

3.2.4  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΙΣ 8 ΩΡΕΣ 

 

 

Σχήμα 27: διάγραμμα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 

υδροθερμικές συνθήκες, 8 ωρών και διαφορερικών θερμοκρασιών 

 

 

 στο διάγραμμα στους 120 οC και 140 οC ταυτοποιείται VO2 μονοκλινές με 
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ομάδα χώρου C2/m(12), χαμηλής κρυσταλλικότητας. 

 

 Στα διαγράμματα από τους 160 οC έως τους 220 οC φαίνεται εμφανώς η 

ύπαρξη των κορυφών του tape, συνεπώς και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση 

των συγκεκριμένων στερεών. 

 
 

 

 

 

 

3.2.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΙΣ 10 ΩΡΕΣ 

 

 

Σχήμα 28: διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν 

σε υδροθερμικές συνθήκες, 10 ωρών και διαφορετικών θερμοκρασιών  

 

Συμπεράσματα που προκύπτουν από το σχήμα 28: 
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 τα διαγράμματα των 120 οC και 140 οC εμφανίζεται η μονοκλινής φάση VO2 

με ομάδα χώρου C2/m(12), χαμηλής κρυσταλλικότητας. 

 

 στο διάγραμμα 160 οC , εμφανίζεται ένα μίγμα κορυφών όπου κάποιες 

αντιστοιχούν σε VO2  και οι υπόλοιπες  σε κάποια άλλη φάση του βαναδίου η 

οποία δεν είναι τόσο εύκολα αναγνωρίσιμη. Πιθανόν να αντιστοιχούν σε  

V4O9. το οποίο είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο της αναγωγής του V2O5 σε VO2  

 

 

 Στο διάγραμμα του στερεού στους 180οC, όλες οι κορυφές που εμφανίζονται 

αντιστοιχούν στοVO2 ωστόσο καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για μία άλλη 

φάση του, διαφορετική από αυτήν που εμφανίστηκε στις προηγούμενες 

περιπτώσεις, και αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από την εμφανή 

διαφορά στις εντάσεις των κορυφών. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την 

τετραγωνική μορφή του VO2  με ομάδα χώρου P42/ncm(138) , όγκο 

κυψελίδας 548.0 και σταθερές πλέγματος a=b=8.483 και c=7.615. 

 

 

 Στο διάγραμμα του στερεού στους 200οC ταχτοποιείται μονοκλινές VO2  με 

ομάδα χώρου C2/M(12). Αυτό που εμφανίζει ενδιαφέρον είναι ότικορυφή που 

αντιστοιχεί στην 002 διεύθυνση εμφανίζει πολύ χαμηλότερη ένταση σε σχέση 

με αντίστοιχα διαγράμματα. 

 

 στο διάγραμμα του στερεού στους 220οC  παίρνουμε την V3O7 (H2Ο) με 

ομάδα χώρου Pnam(62) και σταθερές πλέγματος a=16,9 b=9.35 kai c=3.64. 

Εδώ ευνοείται ακόμα περισσότερο η κρυσταλλογραφική διεύθυνση 002 όπου 

και φαίνεται να εμφανίζει την κύρια ένταση. Σ’αυτήν την περίπτωση έχουμε 

την ύπαρξη 2 νέων κορυφών, στις 10 ο και στις 32 ο. 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

3.2.6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΙΣ 12 ΩΡΕΣ 

 

 

 

Σχήμα 29: διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν 

σε υδροθερμικές συνθήκες, 12 ωρών και διαφορετικών θερμοκρασιών  

 

 Στα διαγράμματα των 120 οC και 140 οC ταχτοποιείται VO2 μονοκλινές με 

ομάδα χώρου C2/m(12), χαμηλής κρυσταλλικότητας. 

 

 Στα διαγράμματα των στερεών από 160 οC έως 220 οC εμφανίζεται η 

μονοκλινή φάση VO2  με ομάδα χώρου C2/m(12). αύξηση της θερμοκρασίας 

οδηγεί σε αύξηση της κρυσταλλικότητας. 
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3.2.7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΙΣ 24 ΩΡΕΣ 

 

 

Σχήμα 30: διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν 

σε υδροθερμικές συνθήκες, 24 ωρών και διαφορετικών  

 

 το διάγραμμα του στερεού στους 120οC εμφανίζει VO2 μονοκλινές με ομάδα 

χώρου  C2/m(12) με χαμηλή κρυσταλλικότητα. 

 

 το διάγραμμα στους 140 οC  εμφανίζει ένα μίγμα κορυφών όπου κάποιες 

αντιστοιχούν  σε  V3O7 (H20) με ομάδα χώρου Pnam(62) και σταθερές a=16,9 

b=9.35 και c=3.64 . 

 

 Το διάγραμμα  στους 160 οC εμφανίζει μίγμα κορυφών όπου εμφανίζουν όπως 

και στην προηγούμενη περίπτωση σε V3O7 (H20). Αυτό που εύκολα γίνεται 

αντιληπτό είναι ότι έχουμε ατελής αναγωγή στις συγκεκριμένες συνθετικές 
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πορείες.  

 

 Τα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ  για τα στερεά στους  180 οC  έως 220 

οC εμφανίζουν τις χαρακτηριστικές κορυφές που αντιστοιχούν σε μονοκλινές 

VO2 με ομάδα χώρου C2/m(12) με υψηλή κρυσταλλικότητα, καθώς και 

ένταση κορυφών. 

 

3.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

3.3.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΟΥΣ 120 oC 

 

 

Σχήμα 31:  διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν 

σε υδροθερμικές συνθήκες,  στους 120oC. 

 

Από το παραπάνω σχήμα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 το διαγράμμα του στερεού που προκύπτει με χρόνο σύνθεσης τις 2 ώρες 

εμφανίζουν κάποιες κορυφές  οι οποίες αντιστοιχούν στο πεντοξείδιο του 
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Βαναδίου (V2O5) σε ταυτοποιήση που έγινε μέσω των προγραμμάτων 

JADE/EVA. 

 είναι αξιοσημείωτο ότι τα διαγράμματα  ακτίνων χ για τα στερεά που 

προέκυψαν σε χρόνους σύνθεσης 4, 6 , 8 , 10, 12, και  24 ώρες,  εμφανίζουν 

τις κορυφές που αντιστοιχούν σε μονοκλινές VO2 με ομάδα χώρου C2/m(12) 

και ξεκινούν με χαμηλή κρυσταλλικότητα η οποία αυξάνει σχετικά ελάχιστα 

όσο αυξάνει ο χρόνος. 

 

 

3.3.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΟΥΣ 140 oC 

 

 

Σχήμα 32: διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 

υδροθερμικές συνθήκες,  στους 140oC 

 

 τα διαγράμματα των στερεών που προέκυψαν για 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ώρες 

εμφανίζουν κορυφές μικρής κρυσταλλικότητας που ταυτοποιούνται με το 

μονοκλινές VO2 με ομάδα χώρου C2/m(12) .  
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 Στο διάγραμμα του στερεού που προκύπτει στις 24 ώρες εμφανίζει κορυφές 

που αντιστοιχούν σε  V3O7 (H20) με ομάδα χώρου Pnam(62) και πλεγματικές 

σταθερές της κυψελίδας a=16,9 b=9.35 και c=3.64 . 

 

 

 

 

 

3.3.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΟΥΣ 160 oC 

 

 

 

Σχήμα 33: διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 

υδροθερμικές συνθήκες,  στους 160oC 

 

Στο σχήμα 33 παρατηρούμε τα ακόλουθα συμπεράσματα 
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 τα διαγράμματα που προκύπτουν για τα στερεά  στις 2 και 4 ώρες αντίστοιχα 

εμφανίζουν VO2 χαμηλής κρυσταλλικότητας. 

 

 Στα διαγράμματα των στερεών στις 6 και 8 ώρες εμφανίζονται οι κορυφές του 

tape λόγω ελλιπούς ποσότητας δείγματος,και έτσι δεν είναι δυνατή η 

ταυτοποιήση. 

 

 Στο διάγραμμα των 10 ωρών ταυτοποιείται μίγμα VO2 σε συνδυασμό με 

κάποια άλλη φάση του βαναδίου η οποία δεν είναι τόσο εύκολα 

αναγνωρίσιμη. Πιθανόν να οφείλονται σε  V4O9.  το οποίο αποτελεί 

ενδιάμεσο στάδιο της  αναγωγής του V2O5 σε VO2 . 

 

 Στο διάγραμμα των 12 ωρών παίρνουμε VO2 μονοκλινές με ομάδα χώρου 

C2/m(12)  

 

 Στο διάγραμμα των 24 ωρών φαίνονται κάποιες κορυφές που αντιστοιχούν σε 

VO2 ,ωστόσο οι κορυφές αντιστοιχούν σεV3O7 (H20) με συνεχόμενα 

αυξανόμενη κρυσταλλικότητα κατά την αύξηση της θερμοκρασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΟΥΣ 180 oC 



 58 

 

 

Σχήμα 34: διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 

υδροθερμικές συνθήκες,  στους 180oC 

 

 

 Στο διάγραμμα των 2 ωρών ,παρατηρούμε μονοκλινές VO2 χαμηλής 

κρυσταλλικότητας . 

 

 Στα διαγράμματα των 4, 6, 8 ,ωρών εμφανίζονται μόνο οι κορυφές του tape 

λόγω μη επαρκούς ποσότητας των τελικών στερεών μας. 

 

 Στο διάγραμμα των 10 ωρών, οι κορυφές ταυτοποιούνται με το VO2 ωστόσο 

καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για μία άλλη φάση του, διαφορετική από 

αυτήν που εμφανίστηκε στις προηγούμενες περιπτώσεις, και αυτό μπορούμε 

να το συμπεράνουμε από την εμφανή διαφορά στις εντάσεις των κορυφών. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την τετραγωνική μορφή του VO2  με space 

group P42/ncm(138) , όγκο κυψελλίδας 548.0 και σταθερές πλέγματος 
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a=b=8.483 και c=7.615. 

 

 Στα διαγράμματα των 12 και 24 ωρών παρατηρώ VO2 μονοκλινές με space 

group C2/m(12)  με συνεχόμενα αυξανόμενη κρυσταλλικότητα κατά την 

αύξηση της θερμοκρασίας. 

 
 

3.3.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΟΥΣ 200 oC 

 

 

Σχήμα 35: διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 

υδροθερμικές συνθήκες,  στους 200oC 

 

 Στο διάγραμμα των 2 ωρών παρατηρούμε τις έντονα κρυσταλλικά κορυφές 

του μονοκλινούς VO2 ,με ομάδα χώρου C2/m(12) και όγκο κυψελίδας 

275.5.Οι σταθερές του κρυσταλλικού του πλέγματος είναι a= 12.093, 

b=3.702, c=6.433. 
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 Στα διαγράμματα των 4, 6 ,8 , ωρών έχουμε την ύπαρξη των κορυφών του 

tape λόγω μη επαρκούς ποσότητας του στερεού 

 

 Στο διάγραμμα των 10 ωρών παρατηρούμε κάποια άλλη φάση του 

μονοκλινούς VO2 καθώς οι κορυφές εμφανίζουν εμφανώς χαμηλότερη 

κρυσταλλικότητα στην 002 διεύθυνση. 

 

 Στα διαγράμματα των 12  και 24 ωρών εμφανίζονται οι κορυφές από το 

μονοκλινές VO2  με ομάδα χώρου C2/M(12) με υψηλή ,αυξανόμενη 

κρυσταλλικότητα των κορυφών. 

 

3.3.6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΤΟΥΣ 220 oC 

 

 

Σχήμα 36: διαγράμματα περίθλασης ακτίνων χ για τα στερεά που προέκυψαν σε 

υδροθερμικές συνθήκες,  στους 220oC 

 Στο διάγραμμα των 2 ωρών, φαίνονται οι έντονες κορυφές του μονοκλινούς 
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VO2 με ομάδα χώρου C2/m(12) και όγκο κυψελίδας 275.5.Οι σταθερές του 

κρυσταλλικού του πλέγματος είναι a= 12.093, b=3.702, c=6.433. 

 

 Στα διαγράμματα των 4 και 8 ωρών εμφανίζονται οι κορυφές του tape λόγω 

ελλιπούς ποσότητας των τελικών μας στερεών σε αυτές τις συνθήκες. 

 

 Στο διάγραμμα των 6 ωρών εμφανίζονται οι κορυφέςτου μονοκλινούς VO2 με 

υψηλή κρυσταλικότητα 

 

 Στο διάγραμμα των 10 ωρών έχουμε την εμφάνηση μίγματος κορυφών  που 

αντιστοιχούν σε V3O7 (H2Ο) με ομάδα χώρου Pnam(62) και σταθερές 

πλέγματος a=16,9 b=9.35 kai c=3.64. Εδώ ευνοείται ακόμα περισσότερο η 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση 002 όπου και φαίνεται να εμφανίζει την κύρια 

ένταση. Σ’ αυτήν την περίπτωση έχουμε την ύπαρξη 2 νέων κορυφών, στις 10 

ο και στις 32 ο. 

 

 Στα διαγράμματα των 12 και 24 ωρών έχουμε τις κορυφές του μονοκλινούς 

VO2 με ομάδα χώρου C2/m(12)  με συνεχόμενα αυξανόμενη 

κρυσταλλικότητα κατά την αύξηση της θερμοκρασίας. 

 

 Στο διάγραμμα των 220 oC βλέπουμε ότι η κρυσταλλικότητα των κορυφών 

μεγαλώνει, δηλαδή οι κορυφές γίνονται στενότερες, με την πάροδο του 

χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   MΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
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Παρακάτω εμφανίζονται ενδεικτικά εικόνες από το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 
Σάρωσης (SEM)  ,για δύο από τα δείγματα που παρασκευάσαμε στις εξής συνθήκες:  

a. ψήσιμο στους 120οC για 8 ώρες  και  
b. ψήσιμο στους1 20οC για 10 ώρες 

 

Εικόνα a: φαίνεται η δομή του δείγματος που ψήθηκε στους 120οC για 8 ώρες. 

 

Παρατηρούμε μία αρκετά πορώδη δομή στις 2 παραπάνω εικόνες, και ειδικά στην 
δεξιά εικόνα βλέπουμε ίσως κάποια ραβδοειδή μορφολογία, πράγμα που συμφωνεί 
και με τη βιβλιογραφία μας[24] 

 

Εικόνα b: φαίνεται η δομή του δείγματος που ψήθηκε στους 120οC για 10 ώρες 

Στην εικόνα b, φαίνεται εντονότερα η πορώδης δομή του δείγματος που ψήθηκε για 
10 ώρες και επίσης εμφανίζεται μία ακόμα καλύτερα σχηματισμένη ραβδοειδής 
μορφολογία, από αυτήν που εμφανίζεται για το δείγμα των 8 ωρών στην εικόνα a. 

Επομένως ,μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα δείγματα που ψήθηκαν για 
περισσότερες ώρες,παρουσιάζουν καλύτερη μορφολογία και πιο συγκεκριμένα, 
εμφανίζονται νανοσωλήνες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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4.1   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τα πειράματα που διεξάγαμε, και μέσω του χαρακτηρισμού των δειγμάτων που 

πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα 

: 

 

 Παρατηρήσαμε ότι για θερμοκρασίες χαμηλότερες των 160οC  και για 

χρόνους παραμονής του αυτόκλειστου στο φούρνο μικρότερους από τις 8 

ώρες εμφανίζεται VO2 μονοκλινές με ομάδα χώρου C2/m (12) με όγκο 

κυψελίδας 275.5. Οι σταθερές του κρυσταλλικού του πλέγματος είναι a= 

12.093, b=3.702, c=6.433.Η κρυσταλλικότητα των κορυφών των δείγματων 

για αυτές τις συνθήκες ήτανε αρκετά χαμηλή. 

 

 

 Ωστόσο, αυτή η φάση του VO2 είναι μετασταθής ,διότι οι κορυφές που 

ταυτοποιούνται ειναι χαμηλής έντασης/κρυσταλλικότητας και κάποιες ίσως 

παρουσιάζουν μικρή μετατόπιση.  

 

 Για 10 δείγματα ,και πιο συγκεκριμένα για αυτά που παρασκευάστηκαν στις 

παρακάτω συνθήκες :στους 180 οC ,200 οC και 220 οC   για 4 ώρες, στους 160 

οC ,180 οC και 200 οC για 6 ώρες, καθώς και στους 160 οC , 180οC ,200 οC , 

220 οC για 8 ώρες φαίνεται η ύπαρξη των κορυφών του tape λόγω ελλιπούς 

πόσοτητας των τελικών μας στερεών. 

 

 Εντύπωση προκαλούν τα περισσότερα 10ωρα δείγματα στα οποία 

εμφανίζονται μίγματα Βαναδίου κυρίως με Νερό ή κάποια άλλη φάση του 

VO2 και συνεπώς συμπεραίνουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν έχει προλάβει 

να ολοκληρωθεί η αναγωγή του V2O5 σε VO2 ή ακόμα και ότι δεν έχει 

εξατμιστεί πλήρως όλο το νερό (H2O) από τα διαλύματα μας. Πιο 

συγκεκριμένα στις συνθήκες των 160 οC για 10 ώρες έχουμε V4O9, στους 180 

οC για 10 ώρες έχουμε VO2 με space group P42/ncm(138) με όγκο κυψελλίδας 

548.0 και σταθερές πλέγματος a=b=8.483 και c=7.615. 

Στους 200οC για τις 10 ώρες ίσως να είναι πάλι VO2 με space group 
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P42/ncm(138) και τέλος στους 220 οC για τις 10 ώρες παίρνουμε μίγμα V3O7 

(H2Ο) με space group Pnam(62) και σταθερές πλέγματος a=16,9 b=9.35 kai 

c=3.64. 

 

 

 Επίσης παρατηρήσαμε ότι για θερμοκρασίες υψηλότερες από τους 180 οC  

,τόσο για μικρούς (2, 6 ώρες) όσο και για μεγάλους χρόνους (12, 24 ώρες) 

,ταυτοποιείται VO2 μονοκλινές με space group C2/m (12) με όγκο κυψελλίδας 

275.5. Οι σταθερές του κρυσταλλικού του πλέγματος είναι a= 12.093, 

b=3.702, c=6.433.  

 

 

 Ειδικότερα για τα δείγματα των υψηλών θερμοκρασιών και μεγάλων χρόνων 

παρατηρήθηκε πολύ καλή κρυσταλλικότητα των κορυφών του μονοκλινούς 

VO2 σε σχέση με αυτήν που φάνηκε για τα δείγματα που πραγματοποιήθηκαν 

σε μικρότερους χρόνους και χαμηλότερες θερμοκρασίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :   Περίθλαση Ακτίνων – Χ σε δείγματα σκόνης 

 

Οι ακτίνες–Χ  (Röetgen,  1895)  είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος 

κύματος  της  τάξης  10 -10   m  η  οποία  παράγεται  κατά  την  πρόσπτωση  δέσμης 

ηλεκτρονίων  υψηλής  ενέργειας  πάνω  σε  μεταλλική  επιφάνεια.  Αντιστοιχούν σε 

φωτόνια υψηλής ενέργειας, το φάσμα των οποίων παράγεται όταν δέσμη 

ηλεκτρονίων με μεγάλη ταχύτητα εξαναγκαστεί να επιβραδυνθεί γρήγορα μετά από 

πρόσκρουση  σε  μεταλλικό  στόχο.   Σ’   αυτή  την  περίπτωση  ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία εκπέμπεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτές οι συγκρούσεις παράγουν 

λευκή ακτινοβολία ή ακτινοβολία  Bremstrahlung  (Bremse  είναι η επιβράδυνση και 

Strahlumg  η εκπομπή),  όπως ονομάζεται,  διότι αυτή είναι συνεχής με ευρύ φάσμα 

μηκών κύματος. Σε κατάλληλες ενέργειες δέσμης ηλεκτρονίων, μαζί με την συνεχή 

ακτινοβολία  Bremstrahlung,  εμφανίζονται  και  ορισμένες  πολύ  στενές  κορυφές 

υψηλής έντασης οι οποίες παράγονται εξαιτίας των συγκρούσεων των προσπιπτόντων 

ηλεκτρονίων   με   τα   ηλεκτρόνια   των   ατόμων   του   στόχου.    Συγκεκριμένα,  

απομακρύνονται ηλεκτρόνια από την εσωτερική στοιβάδα του ατόμου και οι κενές 

 

 
Σχήμα 37:Σχηματική αναπαράσταση (Α) παραγωγής ακτίνων–Χ και (Β) σκέδαση 

της δέσμης των ακτίνων–Χ από διάφορα κρυσταλλικά επίπεδα (νόμος του Bragg). 

 

θέσεις που δημιουργούνται σχεδόν αμέσως (10 -14 -10 -6 s) πληρώνονται από 

ηλεκτρόνια υψηλότερης ενέργειας με ταυτόχρονη εκπομπή της πλεονάζουσας 
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ενέργειας με την μορφή φωτονίων ακτίνων–Χ  .  Εάν η στοιβάδα που πληρώνεται 

είναι η Κ  (n=1),  η παραγόμενη ακτινοβολία ονομάζεται Κ και παρόμοια για τις 

μεταπτώσεις στην  L  (n=2) και M (n=3) στοιβάδα, έχουμε L και M ακτινοβολία 

αντίστοιχα (σχήμα 37α). Οι συγκεκριμένες ακτινοβολίες είναι σχεδόν 

μονοχρωματικές, έχουν δηλαδή ένα μήκος  κύματος  τάξης  μεγέθους  μερικών   

Angstrom   και  χρησιμοποιούνται  σε πειράματα περίθλασης ακτίνων-Χ για την 

μελέτη  της περιοδικότητας σε ατομικό επίπεδο.  Εάν   μια   δέσμη   μονοχρωματικής   

ακτινοβολίας   ακτίνων–Χ   προσπέσει   σε κρυσταλλικό στερεό τότε θα λάβει χώρα 

το φαινόμενο της περίθλασης ή ελαστικής σκέδασης.  O  Bragg  εξήγησε  πρώτος  με  

γεωμετρικές  αρχές  το  αποτέλεσμα  της περίθλασης ακτίνων-Χ από κρυσταλλικά 

στερεά, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο  για  την  εύρεση  της  ατομικής  

δομής  στερεών  από  σχετικά  πειράματα.  Η γεωμετρική ερμηνεία του φαινομένου 

παρόλο που δεν έχει φυσική σημασία, παράγει το  σωστό  αποτέλεσμα.   Ο   Bragg   

θεώρησε  ότι  οι  ακτίνες-Χ  ανακλώνται  από πλεγματικά  επίπεδα  και  με  τον  

τρόπο  αυτό  συνέδεσε  με  μαθηματική  σχέση  τις πλεγματικές  αποστάσεις  με  το  

μήκος  κύματος  της  προσπίπτουσας  ακτινοβολίας,  εξάγοντας τον γνωστό νόμο του 

Bragg (σχήμα 37β):   

 

όπου λ - το μήκος κύματος της ακτινοβολίας,  n - ακέραιος αριθμός που δηλώνει την 

τάξη της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας,  d   -  η απόσταση μεταξύ των επιπέδων στην  

εξεταζόμενη  κρυσταλλική  διεύθυνση  και  θ -   η  γωνία  πρόσπτωσης  της 

ακτινοβολίας.  

 

Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμοι μεγάλοι μονοκρύσταλλοι ενός υλικού,  

εφαρμόζεται   η   μέθοδος   περίθλασης   ακτίνων–Χ   σκόνης.   Η   μέθοδος   αυτή 

αναπτύχτηκε  από  τους  Peter  Debyu  και  Paul  Scherrer  σύμφωνα  με  την  οποία 

μελετούνται πολυκρυσταλλικά στερεά με την χρήση μονοχρωματικής ακτινοβολίας.   

Εξαιτίας του τυχαίου προσανατολισμού των μικροκρυσταλλίσκων το αποτέλεσμα της 

περίθλασης είναι κώνοι ακτίνων–Χ,  χαρακτηριστικοί για κάθε κρυσταλλικό στερεό 

(σχήμα 38).   
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Σχήμα 38:. Περίθλαση ακτίνων–Χ από πολυκρυσταλλικό στερεό σύμφωνα με την 

μέθοδο Debye – Scherrer. 

 

Στην περίπτωση που το στερεό είναι άμορφο δεν εμφανίζονται ανακλάσεις τύπου 

Bragg σε υψηλές γωνίες. Κλασσικό παράδειγμα αποτελούν τα μεσοπορώδη πυριτικά 

στερεά τις οικογένειας των M41S τα οποία είναι άμορφα σε ατομικό επίπεδο χωρίς 

την  εμφάνιση  κάποιας  περιοδικότητας  (συνήθως  εμφανίζεται  μια  αρκετά  ευρεία 

«κορυφή»   σε   υψηλές   γωνίες).   Παρόλα   αυτά   τα   στερεά   αυτά   εμφανίζουν 

περιοδικότητα σε μεσοσκοπικό επίπεδο το είδος της οποίας πιστοποιεί την ύπαρξη 

περιοδικών καναλιών με εξαγωνική, κυβική, φυλλόμορφη και ακανόνιστη οργάνωση 

πόρων .   

Τυπικά    παραδείγματα    διαγραμμάτων    ακτίνων–Χ    μεσοδομημένων    και 

μεσοπορωδών στερεών φαίνονται στο σχήμα 39 όπου σε χαμηλές γωνίες 

εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές ανακλάσεις τύπου Bragg των στερεών τις 

οικογένειας των M41S,  οι οποίες υποδηλώνουν την ύπαρξη περιοδικότητας στην 

μέσο-περιοχή (>20 Å)    

Στην παρούσα ερευνητική εργασία το περιθλασίμετρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

Rigaku   D/Max   2000H   roating   anode   με  ακτινοβολία  χαλκού,   CuKα,   ενώ  η 

πλειοψηφία  των  διαγραμμάτων  λήφθηκαν  με  βήμα   0.1 o /1sec   (fast   scan)   και 

0.05 ο /10sec (slow scan).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)  

 

Οι   μέθοδοι   της   ηλεκτρονικής   μικροσκοπίας   είναι   τεχνικές   οι   οποίες 

χρησιμοποιούνται για την μελέτη της υφής των υλικών, όπως μέγεθος και σχήμα των 

σωματιδίων, επιφανειακά χαρακτηριστικά, ασυνέχειες της επιφάνειας καθώς και για 

τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης της επιφάνειας με την φασματοσκοπική 

μέθοδο    της    ενεργειακής    διασποράς    των    ακτίνων–Χ    (Energy    Dispersive  

Spectroscopy).   

 
Σχήμα 40:. Αλληλεπίδραση της αρχικής δέσμης ηλεκτρονίων με το δείγμα σε 

ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης. 

 

Στο σχήμα 40 παρουσιάζονται το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της δέσμης των 

ηλεκτρονίων  με  την  επιφάνεια  του  προς  μελέτη  στερεού.   Στην  Ηλεκτρονική 

Μικροσκοπία  Σάρωσης  η  εικόνα  της  μορφολογίας  του  δείγματος  παράγεται  από 

δέσμη   ηλεκτρονίων,    διαμέτρου   τουλάχιστον    5    nm,    τα   οποία   είτε   έχουν 

οπισθοσκεδαστεί από την επιφάνεια του  (back–scattered)  είτε από τα δευτερογενή 

(secondary) ηλεκτρόνια (Σχήμα 40). Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια έχουν μικρή 

κινητική ενέργεια   (10–50eV)   και   προέρχονται   από   την  επιφάνεια   του   

δείγματος.   Τα οπισθοσκεδαζόμενα  ηλεκτρόνια  προέρχονται  από  το  εσωτερικό  

του  στερεού  και παρέχουν πληροφορίες για τη σύσταση του δείγματος καθώς τα 

βαρύτερα άτομα προκαλούν εντονότερη ανάκλαση της δέσμης των ηλεκτρονίων και 
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εμφανίζονται πιο φωτεινά  στην εικόνα  που λαμβάνεται.  Στο σχήμα  41  φαίνονται  

τα  ανιχνευόμενα σήματα  κατά  την  ηλεκτρονική  μικροσκοπία  σάρωσης  καθώς  

και  η  κλίμακα  στο εσωτερικό του στερεού για την οποία λαμβάνουμε πληροφορίες 

από κάθε σήμα.  

 
Σχήμα 41: Τα ανιχνευόμενα σήματα κατά την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης 

και η διακριτική ικανότητα αυτών. 

 

Η  διακριτική  ικανότητα  προκύπτει  από  την  διαφορετική  κατεύθυνση  των 

διαφόρων  τμημάτων  της  επιφάνειας.  Τα  μέρη  της  επιφάνειας  τα  οποία  είναι 

παράλληλα προς τον ανιχνευτή φαίνονται πιο φωτεινά,  ενώ τα μέρη τα οποία είναι 

παράλληλα ως προς τον ανιχνευτή φαίνονται πιο σκοτεινά. Το κενό που εφαρμόζεται 

στην μέθοδο της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης είναι σχετικά υψηλό  (10 -5  

Torr).  Αν  το  δείγμα  δεν  είναι  αγώγιμο  και  δεν  διαθέτει  αρκετά  ηλεκτρόνια  για 

οπισθοσκέδαση   τότε   η   επιφάνεια   του   υλικού   δεν   είναι   καθαρή   (φαινόμενα 

συσσώρευσης  φορτίου).  Μεταβάλλοντας,  όμως  τη  διευθέτηση  του  δείγματος  σε 

σχέση με την θέση του ανιχνευτή, δημιουργούνται φωτεινές και σκοτεινές περιοχές,  

οι οποίες δίνουν τελικά τις χαρακτηριστικές τρισδιάστατες εικόνες της συγκεκριμένης 

τεχνικής.  Η  ευκρίνεια  της  Ηλεκτρονικής  Μικροσκοπίας  Σάρωσης  φθάνει  σε  

ατομικό επίπεδο  (~  5  nm)  αλλά σε χαμηλά όρια η ευκρίνεια εξαρτάται από την 

φύση του υλικού  και  όχι  από  την  ίδια  την  τεχνική.  Συνήθως  η  μικρή  ευκρίνεια  

είναι αποτέλεσμα παρατήρησης δείγματος με χαμηλή αγωγιμότητα που παράγει θολή 

και παραμορφωμένη εικόνα δείγματος. 
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