
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός 

Υβριδικών Δομών Νανοκρυστάλλων 

με Ρυθμιζόμενες Ιδιότητες 

 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 



UNIVERSITY OF CRETE 

FACULTY OF SCIENCES AND ENGINEERING 

DEPARTMENT OF CHEMISTRY 

 

 

 

 

 

 

Synthesis and Characterization of 

Hybrid Nanocrystal Structures with 

Tailored Properties 

 

ATHANASIA KOSTOPOULOU 

 

 

 

 

PhD thesis 

 

 

HERAKLION 2012 



I 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ 

(ΙΗΔΛ) 

 
 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αλέξανδρος Λάππας (Επιβλέπων) 

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και 'Έρευνας 

Παντελής Τρικαλίτης (Υπεύθυνος) 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 

Αθανάσιος Γ. Κουτσολέλος 

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 

Σπυρίδων Αναστασιάδης 

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 

Δημήτριος Φ. Γανωτάκης  

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 

Σταύρος Κ. Φαράντος 

Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 

Γεώργιος Φρουδάκης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης 

 



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διδακτορική διατριβή αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Marie- Curie Host Fellowship for the Transfer of Knowledge (ToK) program 

NANOTAIL, "Hybrid nanocrystals exhibiting advanced and tailored properties" 

(contract no. MTKD-CT-2006-042459), ενώ η υποτροφία μου ως μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, από το Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 

 



 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερωμένο ειδικά στη μητέρα μου Χρυσούλα,  

στο σύζυγο μου Κώστα, τον πατέρα μου Γιάννη και το θείο μου Κώστα... 

Οι δύο τελευταίοι έφυγαν νωρίς και μου λείπουν πολύ σε κάτι τέτοιες στιγμές... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

IV 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Χημικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης που μου έδωσε τη δυνατότητα να εκπονήσω τη διδακτορική 

μου διατριβή, την επταμελή επιτροπή για το χρόνο που διέθεσε και που δέχτηκαν να 

κρίνουν αυτή την εργασία, και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 

(ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) που μου παρείχε τις υποδομές 

και την οικονομική υποστήριξη για να ολοκληρώσω την ερευνητική μου εργασία. 

Επίσης ειλικρινά ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να εκφράσω στον επιβλέποντά μου 

κ. Α. Λάππα, Διευθυντή Ερευνών στο ΙΗΔΛ, για την ελευθερία που μου έδωσε να 

πραγματοποιώ τις ερευνητικές μου ανησυχίες, τη στήριξη και τις πολύ χρήσιμες 

συμβουλές σε ερευνητικά θέματα, καθώς και τη δυνατότητα που μου έδωσε να 

αυξήσω τις γνώσεις μου μέσα από σχολεία και συνέδρια. 

 Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου Χρυσούλα και το σύζυγό 

μου Κώστα που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια στα εύκολα και στα δύσκολα αλλά 

και με ανέχτηκαν τον τελευταίο καιρό.  

 Τέλος θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με 

βοήθησαν, είτε με τεχνική υποστήριξη, είτε με πειράματα χαρακτηρισμού, είτε ακόμη 

και με πολύ χρήσιμες συμβουλές. Ένας από αυτούς είναι ο Δρ. Ι. Τσιαούσης που η 

βοήθεια του ήταν πολύ καταλυτική στη χρήση του HRTEM, τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή κ. Π. Τρικαλίτη για τις χρήσιμες συμβουλές του σε σχέση με το HRTEM 

καθώς και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ώστε να χρησιμοποιώ μόνη ένα τόσο 

ακριβό όργανο, την Dr. D. Giaume με τις πολύ χρήσιμες συμβουλές στη σύνθεση των 

νανοσωματιδίων, τον κ. Γ. Παπαδάκη για την τεχνική υποστήριξη στο εργαστήριο, 

την κα. Σ. Σιάκουλη Γαλανοπούλου, την κα. Α. Μανουσάκη και την κα. Ε. 

Παπαδογιωργάκη για την τεχνική υποστήριξη στους χώρους του εργαστηρίου 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, καθώς και τον κ. Λ. Παπουτσάκη για την τεχνική 

υποστήριξη στην περίθλαση ακτίνων-Χ. 

 Επίσης, δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η ερευνητική εργασία χωρίς 

τους ανθρώπους που με βοήθησαν στο χαρακτηρισμό των υλικών. Ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στους Prof. A. Lascialfari και Dr. K. P. Velu για τις μετρήσεις των χρόνων 

χαλάρωσης, στον Επίκουρο Καθηγητή κ. Α. Δούβαλη για τις μετρήσεις Mössbauer, 

στον Dr. L. Manna για τις μετρήσεις DLS, ICP-AES και ηλεκτροφορετικής σκέδασης 

φωτός, στον Επίκουρο Καθηγητή κ. Μ. Αγγελλακέρη και στους Δρ. Κ. Συμεωνίδη 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

V 

 

και Δρ. Δ. Σακελάρη για τις μετρήσεις μαγνητικής υπερθερμίας, στη κα. Μ. 

Ανδρουλιδάκη για τις μετρήσεις φωτοφωταύγειας, στη Δρ. Α. Ρανέλλα και τον 

υποψήφιο διδάκτορα Σ. Ψυχαράκη για την τοξικολογική μελέτη καθώς και τους Dr. 

P. D. Cozzoli, Dr. F. Thetiot και Dr. A. Kanara για τις χρήσιμες συζητήσεις που 

είχαμε κυρίως σε θέματα χημείας. 

 Και κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για πολύ καλή συνεργασία που 

είχαμε με ερευνητές ή υποψήφιους διδάκτορες που συνεργαστήκαμε κατά την 

διάρκεια αυτών των χρόνων ακόμα κι αν η κοινή μας δουλειά δεν περιλαμβάνεται σε 

αυτήν την εργασία, το Δρ. Π. Λουκάκο, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Α. 

Μητράκη, τον Δρ. Α. Ανδριώτη, τον Δρ. Μ. Κασσωτάκη και τον Ε. Μαγουλάκη. 

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παραπάνω γιατί χωρίς αυτούς εγώ τώρα 

απλά δε θα ήμουν εδώ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

VI 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.....................................................................................1 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ................................................................................................................12 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ.....................................................................................................13 

ABSTRACT................................................................................................................14 

KEYWORDS..............................................................................................................15 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................16 

 

1.1 ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ................................................................17 

 

1.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ........18 

 

1.3 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ..........................................................28 

 Φαινόμενα περιορισμένου μεγέθους.................................................................31 

 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νανοκρυστάλλων.................................................34 

 Φαινόμενα επιφάνειας και διεπιφανειών..........................................................35 

 

1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ..............................38 

1.4.1 Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic Resonance Imaging- 

MRI)............................................................................................................................40 

 Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός..................................................................41  

 Εγκάρσιος και διαμήκης χρόνοι χαλάρωσης.....................................................42 

 Σκιαγραφικά μέσα.............................................................................................44 

 Επίδραση των μαγνητικών νανοκρυστάλλων στη σκιαγραφική αντίθεση..........44 

1.4.2 Μαγνητική υπερθερμία..................................................................................47 

 Κατηγορίες υπερθερμίας...................................................................................47 

 Διαδικασία παραγωγής θερμότητας.................................................................49 

 Ειδική απώλεια ισχύος (Specific Loss Power-SLP)..........................................51 

1.4.3 Μαγνητικά ενεργοί φωτονικοί κρύσταλλοι (Magnetically Responsive 

Photonic Crystals........................................................................................................52 

1.4.4 Φωτοκατάλυση με Μαγνητικές Ετεροδομές...............................................55 

 

1.5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.............................................57 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

VII 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ..................................................................................................59 

 

2.1 ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΝΗ SCHLENK 

ΓΡΑΜΜΗ)...................................................................................................................60 

 

2.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΔΟΜΗΣ........................................................................................................................61 

2.2.1 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (ΤΕΜ)............................................61 

2.2.2 Περίθλαση ακτίνων-Χ (X-ray diffraction- XRD)........................................68 

 

2.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ-

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ.70 

2.3.1 Δυναμική Σκέδαση Φωτός (Dynamic Light Scattering- DLS)..................70
 

2.3.2 Ηλεκτροφορετική σκέδαση φωτός (z-potential measurements)..............74 

 

2.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.............................................................................77 

2.4.1 Φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 

(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy ICP-AES)..........77 

 

2.5 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ...................................................................................79 

2.5.1 Θερμοβαρυμετρική Ανάλυση (Thermogravimetric Analysis-

TGA)............................................................................................................................79 

 

2.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ.................................................................81 

2.6.1 Μαγνητικές ιδιότητες.......................................................................................81 

 2.6.1.1 Σύστημα μέτρησης μαγνητικών ιδιοτήτων (Magnetic Property 

 Measurement System- MPMS).....................................................................81 

 2.6.1.2 Φασματοσκοπία Μössbauer..............................................................83 

2.6.2 Οπτικές ιδιότητες..............................................................................................89 

 2.6.2.1 Φασματοσκοπία ηλεκτρονιακής απορρόφησης στο υπεριώδες- 

 ορατό (UV- Visible electronic absorption spectroscopy)............................89 

 2.6.2.2 Φασματοσκοπία Φωτοφωταύγεια (Photoluminescence 

 Spectroscopy)..................................................................................................90 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

VIII 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΝΑΝΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ γ-Fe2O3 

(NANOCLUSTERS CNCs).......................................................................................93 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................94 

 

3.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...............................................................................99 

3.2.1 Παρασκευή των νανοσυσσωματωμάτων οξειδίου του σιδήρου................99 

 Υλικά.................................................................................................................99 

 Σύνθεση υδρόφιλων νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3.................................................99 

 α) Σύνθεση νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3...................................................100 

 β) Σύνθεση μεμονωμένων νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3.....................................101 

3.2.2 Τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη των 

νανοσυσσωματωμάτων............................................................................................102 

 

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ................................................................107 

3.3.1 Σύνθεση, μορφολογία και κρυσταλλικότητα/σύσταση των 

νανοσυσσωματωμάτων οξειδίου του σιδήρου.......................................................108 

3.3.2 Σύνθεση, μορφολογία και κρυσταλλικότητα/σύσταση μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων FexOy............................................................................................118 

3.3.3 Μαγνητικές ιδιότητες των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3....................122 

3.3.4 Ρόλος των ηλεκτροστατικών και μαγνητικών αλληλεπιδράσεων στη 

σταθερότητα των κολλοειδών διαλυμάτων, στο μέγεθος και τον 

κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό......................................................................133 

3.3.5 Πιθανές εφαρμογές των νανοσυσσωμάτων γ-Fe2O3 στη βιοιατρική για 

διάγνωση και θεραπεία............................................................................................138 

 3.3.5.1 Τοξικότητα των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3................................................138 

 3.3.5.2 Χρήση των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 ως σκιαγραφικό μέσο για 

 απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού...............................................................142 

 3.3.5.3 Χρήση των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 για θεραπευτικού σκοπούς 

 μέσω μαγνητικής υπερθερμίας.......................................................................153 

 3.3.5.4 Υβριδικά νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 με μεταλλικούς 

 νανοκρυστάλλους Au και Ag...........................................................................165 

 α) Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικού νανοσυσσωματώματος με 

 νανοκρυστάλλους Au (CNCs-Au)....................................................................166 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

IX 

 

 β) Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικού νανοσυσσωματώματος με 

 νανοκρυστάλλους Ag (CNCs-Ag)....................................................................170 

3.3.6 Χρήση των συσσωματωμάτων γ-Fe2O3 για οπτικές εφαρμογές.................177 

 

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.......................................................................................190 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΟΔΟΜΗ ZnO-

Fe@FexOy..................................................................................................................193 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................194 

 

4.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ..............................................................................197 

4.2.1 Παρασκευή υβριδικών ανισοτροπικών ετεροδομών ZnO-Fe@FexOy....197 

 Υλικά...............................................................................................................197 

 Σύνθεση της υβριδική ετεροδομής...................................................................197 

 α) Σύνθεση των νανοράβδων ZnO (πυρήνες).................................................198 

 β) Σύνθεση υβριδικών ετεροδομών με τη μέθοδο ανάπτυξης από πυρήνες 

 (seeded growth)..............................................................................................199 

4.2.2 Τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη των 

υβριδικών ετεροδομών.............................................................................................200 

 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ................................................................201 

4.3.1 Σύνθεση, μορφολογία και κρυσταλλικότητα των νανοράβδων ZnO......202 

4.3.2 Σύνθεση, μορφολογία και κρυσταλλικότητα των υβριδικών 

ανισοτροπικών ετεροδομών ZnO-Fe@FexOy........................................................207 

4.3.3 Εξέλιξη της μορφολογίας των υβριδικών ετεροδομών ZnO-Fe@FexOy με 

το χρόνο.....................................................................................................................217 

4.3.4 Οπτικές ιδιότητες των υβριδικών ετεροδομών και συσχετισμός αυτών 

των ιδιοτήτων με το ποσοστό επικάλυψης των νανοράβδων ZnO από τους 

νανοκρυστάλλους Fe@FexOy...................................................................................219 

4.3.5 Μαγνητικές ιδιότητες των υβριδικών ετεροδομών και φαινόμενα 

διεπιφάνειας..............................................................................................................224 

 Μαγνητική συμπεριφορά σε θερμοκρασία δωματίου......................................226 

 Μελέτη μαγνητικών ιδιοτήτων με το χρόνο....................................................226 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

X 

 

 Φαινόμενα διεπιφάνειας.................................................................................227 

 Επαναπροσανατολισμός των σπιν του κελύφους σε μικρά μαγνητικά πεδία....235 

 Θερμοκρασιακή εξάρτηση της μαγνήτισης......................................................236 

 

4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.......................................................................................240 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ & 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ........................................................................................................243 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ.............................................................................................................249 

 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ..........................................................................................277 

 

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ.........................................................................................292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

1 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Οκτώβριος 2012 

 

Ονοματεπώνυμο:     Κωστοπούλου Αθανασία 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης:   30 Δεκεμβρίου 1979, Μαρούσι Αττικής 

Οικογενειακή κατάσταση:   Παντρεμένη 

Εθνικότητα:     Ελληνική 

Διεύθυνση κατοικίας:    Διός 6, Μασταμπάς 71305, Ηράκλειο 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:    2811750154 

E-mail:     akosto@iesl.forth.gr 

 

Εκπαίδευση:  

 

1995- 1997             Γενικό Λύκειο Ιερισσού Χαλκιδικής.  

Βαθμός απολυτηρίου 17 και 7/10.  

 

1998- 2004       Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση "Φυσική 

Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος".  

Βαθμός πτυχίου 7,76. 

 

2004-2006 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Φυσική και Τεχνολογία 

Υλικών", Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.    

Βαθμός πτυχίου 9.04.  

 

2007-2012 Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

σε συνεργασία με το Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και 

Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). 
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Ερευνητική/Επαγγελματική Εμπειρία: 

 

2007-2012 Διδακτορική έρευνα υπό την επίβλεψη του Δρ. Α. Λάππα, 

Διευθυντή Ερευνών, με τίτλο "Σύνθεση και Χαρακτηρισμός 

Υβριδικών Δομών Νανοκρυστάλλων με Ρυθμιζόμενες 

Ιδιότητες", στο εργαστήριο "Λειτουργικών Νανοκρυστάλλων 

και Κβαντικού Μαγνητισμού" του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής 

Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας (ΙΤΕ). 

 

2007-2010 Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα NANOTAIL "Hybrid 

NanoCrystals Exhibiting Advanced and Tailored Properties", 

Marie-Curie Fellowships, MTKD-CT-2006-042459, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Α. Λάππας. 

 

2008 Εκπαίδευση σε μεθόδους κολλοειδούς χημείας στις 

εγκαταστάσεις του εργαστηρίου NNL-CNR στο Lecce της 

Ιταλίας για μία εβδομάδα υπό την επίβλεψη του Dr. P. D. 

Cozzoli. 

 

12/2008  Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης Υψηλής 

Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM) στο εργαστήριο 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας CEMES/CNRS στην Τουλούζη 

της Γαλλίας για 10 ημέρες υπό την επίβλεψη των Dr. M. 

Casanove και Dr. E. Snoeck. 

 

2/2009 Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης στο 

εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας στο Τμήμα Φυσικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την 

επίβλεψη του Καθηγητή Ε. Πολυχρονιάδη για 2 εβδομάδες. 

 

6/2009 Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης Υψηλής 

Διακριτικής Ικανότητας (HRTEM), σε τεχνικές ευθυγράμμισης 

στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο του Εργαστηρίου 
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Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπό 

την επίβλεψη του Δρ. Ι. Τσιαούση. 

 

2009 Υπεύθυνη Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας σε φοιτητές 3ου 

και 4ου εξαμήνου, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης υπό 

την επίβλεψη του Καθηγητή Γ. Σαριδάκη. 

 

2006-2007 Μεταπτυχιακή έρευνα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ε. 

Πολυχρονιάδη με τίτλο "Μελέτη της Μικροδομής του 

Ni2MnGa, ενός Υλικού που Υφίσταται Μαρτενσιτικό 

Μετασχηματισμό" στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

2006 Πρόγραμμα Ι.Π.Ε., σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

"Βελτιωμένα Θερμοηλεκτρικά Υλικά και Τεχνολογίες", Τμήμα 

Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ε. 

Χατζηκρανιώτης. 

 

2003–2004 Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα, “ePhys: Towards and 

effective use of ICT for Open Learning in Teaching of Physics 

in Europe”, Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ε. 

Χατζηκρανιώτης. 

 

1999-2003  Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.   
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Δημοσιεύσεις. 

 

1. "Magnetic Iron Oxide Nanoclusters with Tunable Optical Response" 

 A. Kostopoulou, I. Tsiaoussis and A. Lappas 

Photon. Nanostruct: Fundam. Appl. 2011, 9 (2), 201-206. 

 

2. "Colloidal Anisotropic ZnO-Fe@FexOy Nanoarchitectures with Interface-

Mediated Exchange-Bias and Band-Edge Ultraviolet Fluorescence" 

A. Kostopoulou,
 
F. Thétiot, I. Tsiaoussis, M. Androulidaki, P. D. Cozzoli, and 

A. Lappas 

Chem. Mater., 2012, 24 (14), 2722-2732. 

 

3. "Tailoring Imaging Properties by Oriented Attachment of Maghemite 

 Nanocrystals in Size-controlled Ferrimagnetic NanoCluster" 

 A. Kostopoulou, S. K. P. Velu, K. Thangavel, A. Lascialfari, F. Orsini, A. P. 

 Douvalis, L. Manna, 
 
K. Brintakis, S. Psycharakis, A. Ranella and A. Lappas 

 Submitted 

 

4. "Porosity-moderated ultrafast electron transport in Au nanowire networks" 

 E. Magoulakis, A. Kostopoulou, G. N. Arvanitakis, A. G. Kanaras, A. N. 

 Andriotis, A. Lappas and P. A. Loukakos 

 Submitted 

 

5. "Self-assembled peptide fibril films as templates for the directed organisation 

of CdSe@ZnS quantum dots at the chloroform-water interface" 

 E. Kasotakis, A. Kostopoulou, M. Spuch-Calvar, M. Androulidaki, N. 

 Pelekanos, A. Lappas, and A. Mitraki 

 Submitted 

 

Πατέντες. 

1. "FERRIMAGNETIC COLLOIDAL NANOCLUSTERS OF MAGHEMITE 

NANOCRYSTALS FOR MRI APPLICATIONS" 

A. Lappas, A. Kostopoulou, A. Lascialfari, S. K. P. Velu, K. Thangavel, F. Orsini 

Αρ. αίτησης: 20120100419 
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Παρακολούθηση Σεμιναρίων/ Σχολείων 

 

11/2003 2
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο "Σύνδεση Τριτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών & Φιλοσοφική 

Σχολή, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

12/2003 "Από τα αισθητήρια των φυσικών επιστημών στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του ηλεκτρονικού τομέα των Τ.Ε.Ε", Παράρτημα 

Κεντρικής Μακεδονίας, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 

Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ, Γραφείο Τ.Ε.Ε 

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης. 

 

7/2004  16
ου

 Θερινός Κύκλος του Σχολείου Προχωρημένης Φυσικής 

Ηρακλείου.  

 

9/2004 "Μέθοδοι κατεργασίας, αδρανοποίησης και χαρακτηρισμού 

στερεών βιομηχανικών αποβλήτων", Θεματικό δίκτυο 

εργαστηρίων "Διαχείρισης Στερεών Βιομηχανικών 

Αποβλήτων". 

 

9/2007   Ευρωπαϊκό Σχολείο Μαγνητισμού "New Magnetic Materials 

   and their Functions", Cluj-Napoca, Romania. 

 

8/2008 "7th PSI summer school on condensed matter research: probing 

the nanometer scale with neutrons, photons and muons", Zuoz, 

Switzerland. 
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Επιστημονικά Συνέδρια- Προφορικές Παρουσιάσεις: 

 

1. 2nd NANOTAIL Meeting, 28-29 January 2008, NNL-CNR Lecce, Italy. 

 "Water Soluble Magnetic Nanoclusters" 

 A. Kostopoulou 

 

2. 1st International Conference from Nanoparticles & Nanomaterials to 

Nanodevices & Nanosystems, 16-18 June 2008, Halkidiki, Greece. 

"Synthesis and Characterization of Water Soluble Magnetic Nanoclusters" 

A. Kostopoulou and A. Lappas  

 

3. XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, 

21-24 September 2008, Heraklion, Greece. 

 "Superstructures of Water Soluble Magnetic Nanoclusters" 

A. Kostopoulou and A. Lappas 

 

4. 3nd NANOTAIL Meeting, 8-9 December 2008, Toulouse, France. 

 "Iron- oxide Nanoclusters: Magnetism and Photonic Response" 

 A. Kostopoulou 

 

5. XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, 20-

 23 September, 2009, Thessaloniki, Greece. 

"Magneto-Optical Properties of Iron Oxide Nanoclusters" 

 A. Kostopoulou and A. Lappas 

 

6. Emerging Trends & Novel Materials in Photonics, 7-9 Octomber 2009, 

Delphi, Greece. 

 "Magneto-optical Properties of Iron Oxide Nanoclusters" 

 A. Kostopoulou and A. Lappas 

 

7. Final NANOTAIL meeting, 22-23 September 2010, IESL-FORTH Heraklion, 

 Greece. 
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 "Iron-Oxide CNCs: a) Size Dependent Magnetic Properties b) Development of

 a New Binary System (CNCs@Au)" 

 A. Kostopoulou 

 

8. Trends in Spintronics and Nanomagnetism, 23-27 May 2010, Lecce, Italy.  

 "Coupled ZnO/Iron Oxide Fluorescent Ferromagnetic Nanocrystal 

 F. Thetiot, A. Kostopoulou, I. Tsiaoussis, M. Androulidaki, P. D. Cozzoli, and 

 A. Lappas  

 

9. XXVΙ Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, 26-

 29 September 2010, Ioannina, Greece. 

 "Magnetic and Fluorescent ZnO/Iron Oxide Hybrid Nanocrystals" 

 A. Kostopoulou, F. Thétiot, I. Tsiaoussis, M. Adroulidaki, P. D. Cozzoli, and 

 A. Lappas 

 

10. Biomaterials and Bionanomaterials: Recent Advances and Safety-Toxicology 

 Issues, 5- 12 May 2011, Heraklion, Greece. 

"Development of Maghemite Colloidal Nanoclusters as MRI Contrast Agents" 

 A. Kostopoulou, S. K. P. Velu, T. Kalaivani, A. Lascialfari,
 
A. Douvalis, L. 

 Manna, A. Lappas 

 

11. 19th Annual International Conference on Composites and Nano Engineering, 

 24- 30 July 2011, Shanghai, China. 

 "Exchange Bias in Hybrid Nanocrystals of Zinc Oxide"
 

 A. Lappas, A. Kostopoulou, F. Thetiot, I. Tsiaoussis, M. Androulidaki, and 

 P.D. Cozzoli  

 

12. Joint European Magnetic Symposia-JEMS, 9-14 September 2012, Parma, 

 Italy. 

 "Ferrimagnetic Maghemite Colloidal Nanocrystal Clusters: From Material 

 Design to Imaging and Hyperthermia Treatment" 
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 A. Kostopoulou, A. Lappas, K. Brintakis, A. P. Douvalis, S. K. P. Velu, T. 

 Kalaivani, F. Orsini, A. Lascialfari, D. Sakellari, K. Simeonidis, Μ. 

 Αngelakeris, and L. Manna 

 

13. 5th International Conference on Micro-Nanoelectronics, Nanotechnology and 

 MEMS, 7-10 Octomber 2012, Heraklion, Greece.  

 "Hydrophilic γ-Fe2O3 ferrimagnetic assemblies: From synthesis to theranostic 

 applications" 

 A. Kostopoulou, A. Lappas, K. Brintakis, A. P. Douvalis, S. K. P. Velu, K. 

 Kalaivani, F. Orsini, A. Lascialfari, D. Sakellari, K. Simeonidis, Μ. 

 Αngelakeris, and L. Manna 

 

Επιστημονικά Συνέδρια- Παρουσιάσεις Αφίσας 

1. ΧΧΙΙ Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, 24-

 27 September 2006, Patra, Greece. 

 "Μελέτη της μικροδομής του Ni2MnGa, ενός υλικού που υφίσταται 

 μαρτενσιτικό  μετασχηματισμό" 

 Α. Κωστοπούλου, Ε. Πολυχρονιάδης, Η. Morawiec 

 

2. 7th PSI summer school on condensed matter research: probing the nanometer 

scale with neutrons, photons and muons, 16-22 August 2008, Zuoz, 

Switzerland. 

 "Ordered structures of water soluble superparamagnetic nanoclusters of Fe-O"  

 A. Kostopoulou, and A. Lappas 

 

3. XXIV Pan-Hellenic Conference on Solid State Physics, 21-24 September 2008, 

 Heraklion, Greece. 

 "Electrical Properties of Single Metallic Nanocrystals" 

 K. Brintakis, A. Kostopoulou, G. Konstantinidis, T. Kostopoulos, Z. 

 Hatzopoulos, and A. Lappas 

4. XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, 20-

 23 September 2009, Thessaloniki, Greece. 
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 a) "Au Core-Shell Nanocrystals: Magnetic and Optical Properties" 

 K. Brintakis, A. Kostopoulou, and A. Lappas
 

 b) "Structural and Magnetic Properties of Colloidal Iron Oxide Magnetic 

 Nanoclusters" 

 A. P. Douvalis, A. Kostopoulou, A. Lappas, and T. Bakas 

 

5. Emerging Trends & Novel Materials in Photonics, 7-9 Octomber 2009, 

Delphi, Greece. 

 "Magnetic- Fluorescent Hybrid Nanocrystals of Zinc Oxide" 

 F. Thetiot, A. Kostopoulou M. Androulidaki, P.D. Cozzoli, and A. Lappas,  

 

6. 9th FORTH RETREAT, 9-10 October 2009, Loutra Kyllinis, Greece. 

"Magneto-optical Properties of Iron Oxide Nanoclusters" 

 A. Kostopoulou, F. Thetiot, I. Tsiaoussis, M. Androulidaki, P. D. Cozzoli, and 

A. Lappas 

  

7. XXVΙ Panhellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, 26-

 29 September 2010, Thessaloniki, Greece. 

 "Synthesis and Characterization of Iron Oxide Magnetic Nanocrystals" 

 K. Brintakis, A. Kostopoulou, and A. Lappas,  

 

8. 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, 12-15 

 July 2011, Thessaloniki, Greece. 

 "Shared Interfaces as a Means to Engineer Multifunctionality: Magnetic 

 Fluorescent ZnO Hybrid Nanocrystals" 

 A. Kostopoulou, F. Thétiot, I. Tsiaoussis, M. Androulidaki, P. D. Cozzoli, and 

 A. Lappas 

 

9. 20th Soft Magnetic Materials Conference, 18- 22 September 2011, Kos, 

Greece. 

 "Bottom-up Approach to Magnetic Hyperthermia Agents: From Maghemite 

Nanoparticles to Large-ferrimagnetic Nanoclusters" 

 D. Sakellari, E. Mirovalli, K. Simeonidis, A. Kostopoulou, K. Brintakis, A. 

Lappas, and M. Angelakeris 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

10 

 

10.  Joint European Magnetic Symposia-JEMS, 9-14 September 2012, Parma, 

 Italy. 

 "Interparticle Interactions and Spin-glass Behaviour in Colloidal Maghemite 

Nanocrystals Clusters" 

 K. Brintakis, A. Kostopoulou, A. Douvalis, and A. Lappas 

11. 5th International Conference on Micro-Nanoelectronics, Nanotechnology and 

 MEMS, 7-10 October 2012, Heraklion, Greece.  

 "Interparticle interactions and spin-glass behaviour in colloidal maghemite 

 nanocrystals clusters" 

 K. Brintakis, A. Kostopoulou, A. Douvalis, and A. Lappas 

 

Ξένες Γλώσσες: 

 

Αγγλικά: ικανοποιητικό επίπεδο 

Πτυχίο: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  

 

'Άλλες Γνώσεις:  

 

1. Χρήση αναερόβιων τεχνικών Schlenk για τη διαχείριση αντιδραστηρίων και 

υλικών ευαίσθητων στην ατμόσφαιρα με σκοπό τη σύνθεση νανοκρυστάλλων υψηλής 

ποιότητας σε μέγεθος και σχήμα, αποτελούμενων είτε από μια μόνο φάση (μετάλλων, 

ημιαγωγών ή οξειδίων των μετάλλων) ή πιο πολύπλοκων νανοδομών αποτελούμενων 

από δύο ή περισσότερες χημικές φάσεις. 

2. Περίθλαση ακτίνων-Χ από σκόνη για το δομικό χαρακτηρισμό των 

νανοκρυστάλλων 

3. Συμβατική Ηλεκτρονική Μικροσκόπια Διέλευσης (ΤΕΜ) για το μορφολογικό 

χαρακτηρισμό των νανοκρυστάλλων (κατανομή μεγέθους και σχήμα). 

4. Ηλεκτρονική Μικροσκόπια Διέλευσης Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας 

(HRTEM) για τον δομικό χαρακτηρισμό καθώς και την μελέτη διεπιφανειών μεταξύ 

περιοχών διαφορετικών υλικών σε υβριδικές ετεροδομές. Ανάλυση εικόνων 

περίθλασης γρήγορων μετασχηματισμών Fourier (FFT). 
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5. Μαγνητομετρία SQUID για τη μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των 

νανοκρυστάλλων. 

6. Φασματοσκοπία Υπεριώδους-Ορατού για τον οπτικό χαρακτηρισμό των 

νανοκρυστάλλων. 

 

Χρήση Υπολογιστών: 

 

Πιστοποίηση γνώσεων H/Y τμήματος Φυσικής ΑΠΘ 

Microsoft Office 2007, Οrigin Pro 8.0, Αdobe Photoshop CS5, Digital Micrograph 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Αθανασία Κωστοπούλου 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας 

και Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σημαντική πρόοδος στη σύνθεση κολλοειδών ανόργανων νανοκρυστάλλων έχει 

επιτρέψει και την αξιοποίησή τους σε διάφορες εφαρμογές από την ηλεκτρονική 

μέχρι τη βιοιατρική. Αξιοσημείωτη πρόοδος στις συνθέσεις νανοκρυστάλλων έχει 

οδηγήσει στη δυνατότητα παρασκευής υβριδικών νανοκρυστάλλων όχι μόνο μιας 

φάσης, αλλά και συνδυασμού διαφορετικών υλικών. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η 

διατριβή αυτή παρουσιάζει την ανάπτυξη με μεθόδους κολλοειδούς χημείας και το 

χαρακτηρισμό μιας δευτερογενούς δομής που έχει σχηματιστεί από αυτοοργάνωση 

νανοκρυστάλλων (νανοσυσσωμάτωμα) και μιας υβριδικής ετεροδομής πολλαπλών 

υλικών. 

 Το νανοσυσσωμάτωμα είναι χαμηλής κυτταροτοξικότητας και προέκυψε από 

αυτοοργάνωση μικρών νανοκρυστάλλων Fe2O3. Στα υδατικά τους διαλύματα είναι 

σιδηριμαγνητικά και αποτελούνται από κρυσταλλογραφικά προσανατολισμένους 

νανοκρυστάλλους. Το κολλοειδές διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων λειτουργεί 

επίσης ως ελεγχόμενος φωτονικός κρύσταλλος υπό την εφαρμογή ενός κατάλληλου 

μαγνητικού πεδίου. Επιπλέον, παρουσιάζεται η δυνατότητα χρήσης τους στη 

βιοιατρική διάγνωση (MRI) και θεραπεία (μαγνητική υπερθερμία). Λόγω των 

ρυθμιζόμενων μαγνητο-δομικών χαρακτηριστικών τους, βελτιώνεται ο λόγος όγκου 

του μαγνητικού υλικού μέσα στα νανοσυσσωματώματα και ο οποίος επιφέρει 

σημαντική βελτίωση του εγκάρσιου NMR ρυθμού των πρωτονίων (4-5 φορές 

υψηλότερος από το εμπορικά διαθέσιμο σκιαγραφικό μέσο Endorem
®

)
 
και της τιμής 

της ειδικής απώλειας ισχύος σε σχέση με άλλες δημοσιευμένες δομές. 

 Η υβριδική ετεροδομή αποτελείται από νανοράβδους ZnO ομοιόμορφα 

καλυμμένες με νανοκρυστάλλους πυρήνα-κελύφους Fe@FexOy, ελεγχόμενου 

μεγέθους Το δι-λειτουργικό (διαταινιακή φωτοφωταύγεια στο υπεριώδες και 

σιδηρομαγνητισμός σε θερμοκρασία δωματίου) υλικό που χαρακτηρίζεται από 

εκτεταμένη επικάλυψη της επιφάνειας με μικρές περιοχές Fe@FexOy, η σύζευξη στη 

διεπιφάνεια μεταξύ του πυρήνα-Fe και του κελύφους-FexOy εμφανίζει φαινόμενα 
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πόλωσης λόγω ανταλλαγής από παγωμένα σπιν στην οριακή αυτή επιφάνεια. Στην 

περίπτωση μικρότερης πυκνότητας κάλυψης από μεγαλύτερες περιοχές Fe@FexOy, η 

εξέλιξη του φαινομένου Kirkendall μεταξύ του πυρήνα και του κελύφους μειώνει την 

ανισοτροπία σύζευξης λόγω ανταλλαγής. Επιπλέον οι αλληλεπιδράσεις στη 

διεπιφάνεια ZnO-Fe@FexOy αυξάνονται με το βαθμό κάλυψής της και η ύπαρξη 

τάσεων προκαλεί μετατόπιση της κορυφή της UV φωτοφωταύγειας σε μικρότερα 

μήκη κύματος. 
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ABSTRACT 

 

Considerable progress in the synthesis of colloidal inorganic nanocrystas has allowed 

their exploitation in different applications, ranging from electronics to biomedicine. A 

significant advancement in the syntheses of nanocrystals entails the capacity to afford 

not only single- but multi- material hybrids. This thesis presents the development of 

colloidal chemistry protocols and the characterization of a self-assembled secondary 

structure (nanocluster) and a hybrid multimaterial heterostructure. 

 The nanoclusters involve a low cytotoxivity assembly of small γ-Fe2O3 

nanocrystals (NCs). The colloidal assemblies are ferrimagnetic in aqueous dispersions 

and composed of crystallographically aligned NCs. The colloid of nanoclusters 

operates as a tunable photonic crystal under a moderate magnetic field. Their potential 

in biomedical diagnosis (MRI) and therapy (magnetic hyperthermia) is shown. Due to 

their tailored magneto-structural characteristics, the intra-cluster magnetic material 

volume fraction is raised, in turn producing a remarkable improvement of the 

transverse 
1
H-NMR relaxivity (4-5 times higher than that of the commercial contrast 

agent Endorem
®

) and a much higher Specific Loss Power is attained than that of other 

rival nanostructures. 

 The hybrid heterostructure consists of ZnO nanorods uniformly covered by 

size-tunable Fe@FexOy core-shell nanocrystals. The bi-functional [cf. with near band-

edge (NBE) UV fluorescence and ferromagnetism at 300 K] nanomaterial is 

characterized by an extended surface coverage with small Fe@FexOy nanodomains, 

where the interfacial coupling across the Fe-core and FexOy-shell generates exchange-

bias, mediated by frozen interfacial spins. In the case of a lower coverage density by 

larger Fe@FexOy domains, the operating Kirkendall effect between the core and the 

shell suppresses the exchange coupling anisotropy. Importantly, the interfacial 
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interactions between ZnO-Fe@FexOy scale with the degree of surface coverage and a 

strain-induced blue-shift of the NBE is observed.  

 

KEYWORDS 

Nanocluster, hybrid heterostructure, magnetic nanocrystals, colloidal chemistry, 

magnetic resonance imaging, contrast agent, core-shell structure, iron oxide, exchange 

bias, magnetic hyperthermia. 
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1 
           

Εισαγωγή 

 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται κάποιοι γενικοί ορισμοί για τους υβριδικούς 

νανοκρυστάλλους με επίκεντρο αυτούς που έχουν μαγνητικές ιδιότητες. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν και τα δύο νανο-υλικά που έχουν παρασκευαστεί και 

μελετηθεί σε αυτή τη διδακτορική διατριβή και παρουσιάζουν μαγνητικές ιδιότητες. 

Οι υβριδικοί νανοκρύσταλλοι μπορεί να αποτελούνται από ένα συνδυασμό 

ανόργανων και οργανικών περιοχών ή από δύο ή περισσότερα ανόργανα μέρη. Οι 

περιοχές αυτές μπορεί να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή όχι. Όταν αυτές 

αλληλεπιδρούν είναι δυνατόν να εμφανίζονται φαινόμενα σύζευξης στην κοινή 

διεπιφάνεια που τα χωρίζει, καθώς εναποτίθενται το ένα πάνω στο άλλο επιταξιακά, ή 

να εμφανίζουν μεταξύ τους ισχυρές διπολικές αλληλεπιδράσεις. Στις περιπτώσεις 

αυτές οι σύνθετοι αυτοί νανοκρύσταλλοι παρουσιάζουν ιδιότητες διαφορετικές από 

αυτές που είχαν οι μεμονωμένοι νανοκρύσταλλοι από τους οποίους αποτελούνται. 

Παρουσιάζονται οι μέθοδοι παρασκευής τέτοιων νανοκρυστάλλων καθώς και κάποιες 

ειδικές εφαρμογές στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέλος το κεφάλαιο αυτό 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του αρχικού στόχου της ερευνητικής αυτής 

εργασίας και πως τελικά εξελίχθηκε. 
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1.1 ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ 

  

 Ο όρος υβριδικά υλικά χρησιμοποιείται για πολλά διαφορετικά συστήματα 

που περιλαμβάνουν ανόργανες και οργανικές περιοχές που αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους ή όχι
1
, είτε μόνο ανόργανες περιοχές διαφορετικών υλικών που είναι 

συνδεδεμένες με χημικούς δεσμούς και σχηματίζουν ετεροεπιταξιακές διεπιφάνειες
2
. 

Ο όρος αυτός επεκτάθηκε στη συνέχεια και στην περίπτωση συστημάτων μεγέθους 

νανομέτρων (1 nm= 10
-9

 m) και περιλαμβάνει ανόργανα νανοσωματίδια με ένα 

οργανικό κέλυφος από επιφανειοδραστικά, είτε πιο πολύπλοκες δομές που 

αποτελούνται από δύο ή περισσότερες περιοχές διαφορετικών υλικών όπου έχει 

εναποτεθεί η μία πάνω στην άλλη. 

 Οι βιβλιογραφικές αναφορές τα τελευταία χρόνια σε νανοσωματίδια 

μεταλλικά, ημιαγωγικά ή οξείδια των μετάλλων καθώς και η χρήση τους σε διάφορες 

εφαρμογές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Τα νανοσωματίδια αυτά είναι διασπειρόμενα 

είτε σε οργανικούς, είτε σε ανόργανους διαλύτες και μπορεί να είναι είτε 

κρυσταλλικά (νανοκρύσταλλοι), είτε άμορφα, είτε συνδυασμός και των δύο. Τα 

τελευταία χρόνια η εξέλιξη των μεθόδων παρασκευής δίνει τη δυνατότητα να 

αναπτυχθούν νανοκρύσταλλοι διαφορετικής σύστασης και διαφόρων σχημάτων με 

πολύ καλή ομοιογένεια μεγέθους. Έτσι έχουν παρασκευαστεί νανοκρύσταλλοι 

μετάλλων, ημιαγωγών ή οξείδια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών αλλά και 

συνδυασμοί αυτών. 

 Το ενδιαφέρον στράφηκε στους κρυστάλλους τέτοιων διαστάσεων λόγω του 

ότι οι ιδιότητες αυτών είναι τελείως διαφορετικές από τις ιδιότητες των αντίστοιχων 

συμπαγών υλικών. Η διαφοροποίηση αυτή των ιδιοτήτων οφείλεται σε διάφορες 

αιτίες ανάλογα με το είδος του υλικού. Για παράδειγμα, στους ημιαγωγούς 

προκαλείται από τον περιορισμό (confinement) της κίνησης των ηλεκτρονίων σε 

μήκη (μέση ελεύθερη διαδρομή) που είναι συγκρίσιμα ή μικρότερα από το φυσικό 

μέγεθος των κόκκων σε σχέση με την περίπτωση των συμπαγών ημιαγωγών. Αυτό 

συμβαίνει όταν η διάμετρος των νανοκρυστάλλων είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με 

το μήκος κύματος της κυματομορφής των ηλεκτρονίων (μερικά nm). Όταν οι 

νανοκρύσταλλοι είναι τόσο μικροί οι ηλεκτρονικές και οι οπτικές ιδιότητες 

διαφέρουν από τις αντίστοιχες των συμπαγών υλικών. Στην περίπτωση των καθαρά 

μεταλλικών νανοκρυστάλλων μία πολύ ισχυρή απορρόφηση εμφανίζεται στην 

περιοχή του ορατού (επιφανειακή πλασμονική απορρόφηση) λόγω της πόλωσης της 
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επιφάνειας των νανοκρυστάλλων. Ενώ οι διαφοροποιήσεις στα οξείδια όπως για 

παράδειγμα σε ότι αφορά τη μαγνητική συμπεριφορά οφείλονται στο διαφορετικό 

λόγο επιφάνειας ως προς τον όγκο, καθώς και στην επίδραση του σχήματος.
3
 

 

1.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 

  

 Διάφοροι μέθοδοι παρασκευής έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία για την 

παρασκευή νανοκρυστάλλων σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Η επιλογή συνήθως 

γίνεται με βάση το υλικό από το οποίο θα αποτελείται, την ομοιογένεια αλλά και την 

κρυσταλλικότητά του. Σημαντικοί παράγοντες επίσης για την επιλογή είναι το 

κόστος, ο απαιτούμενος χρόνος παρασκευής καθώς και η διαθεσιμότητα της 

κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής. Κάποιες από αυτές τις μεθόδους παρασκευής 

είναι η χημική συγκαταβίθυση (chemical coprecipitation),η μέθοδος διάλυσης-

ζελατινοποίησης (sol-gel), η υδροθερμική μέθοδος (hydrothermal synthesis), η 

πυρόλυση (pyrolysis), η χημική ή φυσική εναπόθεση ατμών (chemical or physical 

vapor deposition) καθώς και η μέθοδος κολλοειδούς χημείας (colloidal chemistry).
3, 4

  

 Τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας 

έχει εστιαστεί στην παρασκευή νανοκρυστάλλων σε κολλοειδή διαλύματα.
2
 Η 

μέθοδος αυτή περιλαμβάνει αντιδράσεις παρουσία διαλυτών με υψηλό σημείο 

βρασμού, λαμβάνει χώρα σε υψηλή θερμοκρασία και χαρακτηρίζεται από 

ικανοποιητική επαναληψιμότητα, είναι σχετικά φθηνή και γρήγορη και παρέχει 

νανοκρυστάλλους υψηλής ποιότητας ως προς την κρυσταλλικότητα, το μέγεθος και 

το σχήμα. Με αυτήν τη μέθοδο έχουν παρασκευαστεί μεμονωμένοι νανοκρύσταλλοι 

από ένα υλικό, είτε ετεροδομές που αποτελούνται από περισσότερες της μίας φάσης. 

 Οι νανοκρύσταλλοι παρασκευάζονται από μια αντίδραση σε υψηλή 

θερμοκρασία μιας πρόδρομης ένωσης (precursor) υπό την παρουσία ενός οργανικού 

επιφανειοδραστικού (surfactant), δηλαδή ενός μορίου που αποτελείται από μια 

πολική ομάδα και μια αλυσίδα από άνθρακες. Συνήθως αυτού του είδους οι συνθέσεις 

γίνονται σε αδρανείς ατμόσφαιρες. Τα επιφανειοδραστικά μπορεί να είναι αλκυλικές 

θειόλες, αμίνες, καρβοξυλικά ή φωσφονικά οξέα και κάποια πολυμερή, ενώ διαλύτες 

να είναι αιθέρες, γλυκόλες και άλλοι. Η πρόδρομη ένωση προστίθενται στο μείγμα 

που περιέχει τα επιφανειοδραστικά είτε σε υψηλή θερμοκρασία μέσω μιας γρήγορης 

προσθήκης, είτε σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια πραγματοποιείται 

αύξηση της θερμοκρασίας. Η μείξη των αντιδραστηρίων σε θερμοκρασία δωματίου 
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είναι πιο αποδοτική, καθώς η προσθήκη της πρόδρομης ένωσης σε υψηλή 

θερμοκρασία δεν είναι πάντοτε εφικτή αν απαιτείται προσθήκη μεγάλου όγκου, η 

οποία βέβαια περιορίζει και τη μαζική παραγωγή νανοκρυστάλλων. Όταν απαιτείται 

η προσθήκη μεγάλου όγκου και για να είναι αυτή ελεγχόμενη, χρησιμοποιούνται 

σύριγγες ρυθμιζόμενης ροής με μηχανικό τρόπο. Στην υψηλή θερμοκρασία 

πραγματοποιείται διάσπαση της πρόδρομης ένωσης και με τα μόρια των 

επιφανειοδραστικών σχηματίζονται σύμπλοκα (complexes) τα οποία ονομάζονται 

"μονομερή". Απλοποιημένα, η διαδικασία της ανάπτυξης των κρυστάλλων 

περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια (Σχήμα 1.1): 1) ο σχηματισμός των πυρήνων ξεκινά 

με την απότομη αύξηση της συγκέντρωσης των μονομερών στο διάλυμα μέχρι να 

γίνει υπέρκορο, 2) ανάπτυξη κρυστάλλου από τους πυρήνες με συσσωμάτωση των 

μονομερών πάνω στον πυρήνα και σταδιακή μείωση της συγκέντρωσης των 

μονομερών και 3) σταθεροποίηση της επιφάνειας από τα επιφανειοδραστικά. Κατά τη 

διάρκεια της σύνθεσης, τα επιφανειοδραστικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 

δραστικότητα των μονομερών και στον έλεγχο του μεγέθους των νανοκρυστάλλων με 

το χρόνο. Αυτά απορροφούνται ή αποκολλούνται από την επιφάνεια των 

νανοκρυστάλλων μέσω της πολικής τους ομάδας και επιτρέπουν έτσι την 

προσθήκη/απομάκρυνση χημικών στοιχείων (chemical species) στην επιφάνεια των 

νανοκρυστάλλων το οποίο επηρεάζει και την τελική ανάπτυξή τους. Ο συνδυασμός 

ειδικών επιφανειοδραστικών και η υψηλή θερμοκρασία αντίδρασης διευκολύνει το 

σχηματισμό ομοιόμορφων σε μέγεθος νανοκρυστάλλων, καλά κρυσταλλωμένων 

χωρίς δομικές ατέλειες. Η αντίδραση σταματά όταν το διάλυμα ψύχεται και οι 

νανοκρύσταλλοι παραμένουν σταθεροί και επικαλυμμένοι με το επιφανειοδραστικό 

το οποίο καθορίζει και τη διασπορά στον κατάλληλο διαλύτη.
2, 5

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

20 

 

 

Σχήμα 1.1 Διάγραμμα πυρηνοποίησης και ανάπτυξης των νανοκρυστάλλων.
6
 

 

 Η επιλογή της θερμοκρασίας ανάπτυξης καθώς και του είδους του 

επιφανειοδραστικού είναι πολύ σημαντική γιατί έχει αποδειχτεί ότι παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην παρασκευή νανοκρυστάλλων διαφορετικών σχημάτων. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι νανοκρύσταλλοι CdTe σε μορφή τετραπόδων, 

όπου η μορφή τους, η δομή στην οποία αυτοί κρυσταλλώνονται (βουρτσίτη ή 

σφαλερίτη) καθώς και το μήκος των βραχιόνων του τετραπόδου καθορίζονται από τη 

θερμοκρασία, καθώς και από την επιλεκτική απορρόφηση των επιφανειοδραστικών 

σε συγκεκριμένες επιφάνειες του κρυστάλλου.
7
 Με μεθόδους κολλοειδούς χημείας 

έχουν παρασκευαστεί νανοκρύσταλλοι υψηλής ποιότητας, όπως μεταλλικοί, 

ημιαγώγιμοι, καθώς και οξειδίων των μετάλλων σε διάφορα σχήματα, όπως σφαίρες, 

ράβδοι, κύβοι, τετράποδα και άλλα. Κάποια παραδείγματα νανοκρυστάλλων 

διαφόρων υλικών και σχημάτων παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.2. 
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Σχήμα 1.2 Παραδείγματα νανοκρυστάλλων διαφόρων υλικών παρασκευασμένα με 

μεθόδους κολλοειδούς χημείας. Εικόνες Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διέλευσης 

(ΤΕΜ) φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης από μεταλλικούς (a-d), ημιαγωγικούς 

(e-h) και οξειδίων των μετάλλων (i-l) νανοκρυστάλλους. Συγκεκριμένα σφαιρικοί 

νανοκρύσταλλοι Au (a)
8
, κυβικοί νανοκρύσταλλοι Pt (b)

9
, νανοράβδοι Ag (c)

10
, 

νανοαστέρια Au (d)
11

, σφαιρικοί νανοκρύσταλλοι CdSe (e)
12

, νανοπρίσματα ZnO 

(f)
13

, νανοράβδοι TiO2 (g)
14

, τετράποδα CdTe (h)
7
, σφαιρικοί νανοκρύσταλλοι Fe3O4 

(i)
15

, κούφιοι νανοκρύσταλλοι Fe3O4 (j)
16

, τετράποδα από οξείδιο του σιδήρου (k)
17

 

και συσσωματώματα Fe3O4 αποτελούμενα από νανοράβδους (l)
18

. 
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 Οι παραπάνω μέθοδοι παρασκευής έχουν χρησιμοποιηθεί και για την 

ανάπτυξη πιο πολύπλοκων νανοδομών. Τέτοιες νανοδομές μπορεί να σχηματίζονται 

από αυτοοργάνωση (self assembly) πολλών μικρότερων νανοκρυστάλλων μιας μόνο 

φάσης λόγω ισχυρών αλληλεπιδράσεων
19

 (Σχήμα 1.3), είτε νανοκρυστάλλων 

διαφορετικής φάσης, διαμέσου της ηλεκτροστατικής σύζευξης (Σχήμα 1.4 c,) ή από 

ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη δύο ή περισσότερων διαφορετικών υλικών (Σχήμα 1.4 a-b, 

d-i).  

 

 

Σχήμα 1.3 Παραδείγματα πολύπλοκων νανοδομών που σχηματίζονται από 

αυτοοργάνωση (self assembly) πολλών μικρότερων νανοκρυστάλλων μίας μόνο 

φάσης λόγω ισχυρών αλληλεπιδράσεων, από ZnO (a)
20

, α-Fe2O3 (b)
21

, TiO2 (c)
22

 και 

PbS (d)
23

. 

  

 Οι νανοδομές που αποτελούνται από δύο υλικά συνδεδεμένα ηλεκτροστατικά 

συνήθως παρασκευάζονται σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα γίνεται η παρασκευή των 

κύριων νανοκρυστάλλων και στη συνέχεια γίνεται η ηλεκτροστατική τους σύζευξη με 

νανοκρυστάλλους αντίθετου φορτίου. Λόγω της ηλεκτροστατικής έλξης, οι δεύτεροι 

νανοκρύσταλλοι παραμένουν σταθερά συνδεδεμένοι. Οι ιδιότητες των σύνθετων 

αυτών δομών συνήθως προέρχονται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ των όμοιων 
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νανοκρυστάλλων που έχουν εναποτεθεί πάνω στους πρώτους, ενώ δεν υπάρχουν 

συνήθως αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών νανοκρυστάλλων γιατί συνήθως 

μεταξύ αυτών περιβάλλεται ένα στρώμα από επιφανειοδραστικό που είναι αρκετά 

παχύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μικρόσφαιρες Fe3O4 που έχουν 

διακοσμηθεί με μεταλλικούς νανοκρυστάλλους Au (Σχήμα 1.4c) και Ag. Οι 

μικρόσφαιρες αυτές καλύπτονται με ένα στρώμα σιλενίου για να γίνουν θετικά 

φορτισμένες ώστε να έλκουν τους αρνητικά φορτισμένους μεταλλικούς 

νανοκρυστάλλους.
24

 Η πλασμονική απορρόφηση του σύνθετου αυτού συστήματος με 

τους νανοκρυστάλλους Au είναι στα 600 nm δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερα μήκη 

κύματος σε σχέση με τους μεμονωμένους μεταλλικούς νανοκρυστάλλους (520 nm). 

 Στο Σχήμα 1.4 (εκτός από την 1.4 c) παρουσιάζονται βιβλιογραφικά 

παραδείγματα ετεροδομών δύο διαφορετικών φάσεων που έχουν παρασκευαστεί με 

ετεροεπιταξιακή εναπόθεση του δεύτερου υλικού πάνω στο πρώτο και τα οποία 

μοιράζονται μια κοινή ανόργανη διεπιφάνεια. Οι νέες αυτές υβριδικές ετεροδομές 

μπορεί να είναι κεντροσυμμετρικές (Σχήμα 1.4 a, b) ή μη κεντροσυμμετρικές (Σχήμα 

1.4 d-i) και οι περιοχές που τις αποτελούν είναι διαφόρων σχημάτων, όπως για 

παράδειγμα σφαίρες, κύβοι , νανοράβδοι, τετράποδα κ. τ. λ. 
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Σχήμα 1.4 Υβριδικές ετεροδομές δύο φάσεων που έχουν παρασκευαστεί μέσω 

κολλοειδούς χημείας, είτε ετεροεπιταξιακά (a-b, d-i), είτε μέσω ηλεκτροστατικής 

σύζευξης (c), και είναι είτε κεντροσυμμετρικές δομές (a-c), είτε μη 

κεντροσυμμετρικές (d-i). Πιο συγκεκριμένα σφαιρική δομή πυρήνα@κελύφους 

Au@Fe3O4 (a)
25

, δομή πυρήνα κελύφους Fe3O4@MnZn φερρίτη (b)
26

, μικρόσφαιρες 

Fe3O4 διακοσμημένες με σφαιρικούς νανοκρυστάλλους Au (c)
24

, δομή Au-Fe3O4 σε 

μορφή φιστικιού (peanut-like) (d)
27

, δομή Au-Fe3O4 σε μορφή αλτήρων (dumbel-like) 

(e)
28

, δομή Fe3O4-Au-Fe3O4 σε μορφή αλτήρων (dumbel-like) (f)
25

, νανοράβδοι CdSe 

διακοσμημένοι με σφαιρικούς νανοκρυστάλλους Pt (g)
29

, νανοράβδοι TiO2 

διακοσμημένοι με σφαιρικούς νανοκρυστάλλους Co (h)
30

 και νανοράβδοι CdSe 

διακοσμημένοι με σφαιρικούς νανοκρυστάλλους PtCo (i)
31

. 

 

 Ο σχηματισμός των κολλοειδών υβριδικών νανοδομών με ετεροεπιταξιακή 

ανάπτυξη στηρίζεται στις βασικές αρχές της Κλασσικής Θεωρίας της Πυρηνοποίησης 

(Classical Nucleation Theory). Στην περίπτωση της ομογενούς πυρηνοποίησης
32

 η 
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ολική μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας, ΔG, μεταξύ ενός μικρού στερεού 

σωματιδίου και της διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα δίνεται από την εξίσωση: 

    344 32 /ΔGπrγπrΔG v    (1.1) 

όπου ο πρώτος όρος του αθροίσματος είναι η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας 

επιφάνειας μεταξύ της επιφάνειας και του συμπαγούς όγκου του σωματιδίου, ενώ ο 

δεύτερος όρος παριστά τη μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας μεταξύ ενός πολύ 

μεγάλου σωματιδίου και της διαλυμένης ουσίας στο διάλυμα. Η ΔG γίνεται μέγιστη 

(Σχήμα 1.5b) για μια κρίσιμη ακτίνα του πυρήνα rC η οποία ισούται με: 

    




G
rC






2
      (1.2) 

όπου ΔGv είναι αρνητική ποσότητα. Η κρίσιμη αυτή ακτίνα παριστά το ελάχιστο 

μέγεθος για σταθερούς πυρήνες. Πυρήνες μικρότεροι από rC επαναδιαλύονται, ενώ 

σωματίδια μεγαλύτερα από rC θα μεγαλώσουν κι άλλο ώστε να μειωθεί η ελεύθερη 

ενέργεια. Στην ετερογενή όμως πυρηνοποίηση, σε αντίθεση με την ομογενή όπου 

υπάρχει μία μόνο ενέργεια διεπιφάνειας (μεταξύ των πυρήνων και του διαλύματος), 

υπάρχουν τρεις διεπιφάνειες με τις αντίστοιχες ενέργειές τους, η επιφάνεια πυρήνα-

διαλύματος, η επιφάνεια πυρήνα- υποστρώματος (στην περίπτωσή μας ενός 

νανοκρυστάλλου διαφορετικής χημικής σύστασης) και η επιφάνεια υποστρώματος-

διαλύματος. Το φράγμα για την ετερογενή πυρηνοποίηση δίνεται από την εξίσωση: 

    *

hom

* )( GfGhet        (1.3) 

όπου f(θ) ονομάζεται παράμετρος επαφής και δίνεται από τη εξίσωση: 

   
4

)cos1)(cos2(
)(

2



f    (1.4) 

 όπου θ παίρνει την ελάχιστη τιμή για θ=0 και αυξάνεται στο 1 για θ= π (Σχήμα 1.5a). 

Η κρίσιμη ακτίνα είναι η ίδια και για την ομογενή και για την ετερογενή 

πυρηνοποίηση όπως φαίνεται κι από το Σχήμα 1.5b. Έτσι αφού η γωνία επαφής 

μεταξύ δύο υλικών είναι μεταξύ 0 και π, η f(θ) θα είναι μικρότερη από 1 και έτσι το 

φράγμα για την ετερογενή πυρηνοποίηση θα είναι πάντοτε μικρότερο από αυτό της 

ομογενούς πυρηνοποίησης.
2
 Έτσι η ενέργεια ενεργοποίησης για την ανάπτυξη 

κάποιου δεύτερου υλικού πάνω στα ήδη σχηματισμένα σωματίδια στο διάλυμα 

(δηλαδή ετερογενής πυρηνοποίηση/ανάπτυξη) είναι μικρότερη από αυτή που 

απαιτείται για πυρηνοποίηση και ανάπτυξη νέων μεμονωμένων εμβρύων (ομογενής 

πυρηνοποίηση).
2
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Σχήμα 1.5 Ετερογενής πυρηνοποίηση ενός πυρήνα πάνω σε ένα υπόστρωμα (a) και 

το διάγραμμα της ελεύθερης ενέργειας, ΔG, για την ομογενή και την ετερογενή 

πυρηνοποίηση (b).  

  

 Η βασική αυτή αρχή χρησιμοποιείται και στη σύνθεση κολλοειδών 

ετεροδομών και ονομάζεται μέθοδος "ανάπτυξης από πυρήνες" (seeded growth 

approach) στην οποία αρχικά παρασκευάζεται το ένα είδος νανοκρυστάλλων που 

ονομάζεται "πυρήνας" και στη συνέχεια προστίθεται η πρόδρομη ένωση του 

δεύτερου υλικού ώστε να αναπτυχθεί αυτό πάνω στους πρώτους. Επιλέγοντας 

κατάλληλες συνθήκες αντίδρασης το δεύτερο υλικό προτιμά να εναποτίθενται πάνω 

στο πρώτο και στη συνέχεια να αναπτύσσεται, π.χ. επιταξιακά, παρά να 

πυρηνοποιείται μεμονωμένα. Η μορφολογία της τελικής ετεροδομής καθορίζεται από 

πολλούς παράγοντες όπως η διαφορά στις σταθερές πλέγματος μεταξύ των 

διαφορετικών υλικών και τυχόν τάσεις που αναπτύσσονται στη διεπιφάνεια. Επίσης 

θερμοδυναμικές και κινητικές διαδικασίες καθορίσουν το μέγεθος και το σχήμα των 

επιμέρους περιοχών. 

 Οι γενικές αρχές που διέπουν τη μορφολογία των ετεροδομών είναι ανάλογες 

με αυτές της ετεροεπιταξιακής εναπόθεσης με Επιταξία Μοριακής Δέσμης 

(Molecular Beam Epitaxy- MBE) ή με Χημική Εναπόθεση Ατμών (Chemical Vapor 

Deposition- CVD).
5
 Στο Σχήμα 1.6 δίδεται η αναλογία αυτή, όπου σ1 και σ2 είναι οι 

ενέργειες επιφάνειας των δύο υλικών και γ1,2 είναι η ενέργεια διεπιφάνειας και η 
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οποία συνήθως σχετίζεται με τάσεις που εμφανίζονται λόγω διαφορετικών 

πλεγματικών σταθερών μεταξύ των δύο υλικών. Οι ενέργειες αυτές είναι που 

καθορίζουν τη τελική μορφολογία των υβριδικών ετεροδομών, αν δηλαδή το δεύτερο 

υλικό θα εναποτεθεί ομοιόμορφα πάνω στο πρώτο σχηματίζοντας μια δομή 

πυρήνα@κελύφους (η διαφορά των πλεγματικών σταθερών θα πρέπει να είναι 1-3 %) 

ή αν θα δημιουργήσει κάποιες περιοχές-νησίδες χωρίς να καλύπτουν όλη την 

επιφάνεια του πρώτου υλικού ή μια ενδιάμεση περίπτωση όπου θα σχηματιστεί 

πρώτα ένα είδος κελύφους και στη συνέχεια θα πυρηνοποιηθεί και θα αναπτυχθεί το 

δεύτερο υλικό πάνω σε αυτό. 

 Οι ιδιότητες αυτών των ετεροδομών μπορεί να είναι ένας συνδυασμός των 

ιδιοτήτων που παρουσιάζουν οι μεμονωμένοι νανοκρύσταλλοι, τροποποιημένες ή 

εντελώς νέες λόγω της εμφάνισης φαινομένων διεπιφάνειας διαμέσου της περιοχής 

που τα δύο διαφορετικά υλικά έρχονται σε επαφή. 
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Σχήμα 1.6 Σύγκριση ετερογενών δομών που σχηματίστηκαν με MBE/CVD μεθόδους 

(a-c), με υβριδικές κολλοειδής ετεροδομές παρασκευασμένες με την μέθοδο 

ανάπτυξης από πυρήνες (d-f).
5
 

 

1.3 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ 

 

 Μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι μπορεί να χαρακτηριστούν οι μεμονωμένοι 

νανοκρύσταλλοι που αποτελούνται από ένα μόνο μαγνητικό υλικό, είτε οι υβριδικές 

ετεροδομές που περιλαμβάνουν μία τουλάχιστον περιοχή που να είναι μαγνητική. Τα 

δύο συστήματα που παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν σε αυτή τη διδακτορική 

διατριβή είναι τελείως διαφορετικά, καθώς το ένα προήλθε από την αυτοοργάνωση 

μικρών μαγνητικών νανοκρυστάλλων και το άλλο μέσω ετερογενούς πυρηνοποίησης 

έδωσε μια υβριδική ετεροδομή που αποτελείται από δύο διαφορετικής φύσης 

κρυστάλλους, τον ημιαγωγό ZnO σε μορφή νανοράβδων και από σφαιρικές 

μαγνητικές δομές Fe@FexOy πυρήνα@κελύφους. Και τα δυο αυτά συστήματα 
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εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μαγνητο-οπτικές ιδιότητες, γι' αυτό και είναι απαραίτητη 

εδώ μια παράθεση κάποιων βασικών αρχών μαγνητισμού. 

 Τα μαγνητικά υλικά μπορούν γενικά να ταξινομηθούν ως προς την απόκρισή 

τους σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Οι κατηγορίες των μαγνητικών υλικών 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.7. Με την εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου, τα διαμαγνητικά και τα παραμαγνητικά υλικά έχουν θετική και αρνητική 

μαγνήτιση, αντίστοιχα η οποία μηδενίζεται με την απομάκρυνση του πεδίου, ενώ τα 

υλικά που διατηρούν τη μαγνήτισή τους μετά την απομάκρυνση του πεδίου 

ονομάζονται σιδηρομαγνητικά. Μια υποκατηγορία των σιδηρομαγνητικών υλικών 

είναι τα σιδηριμαγνητικά όπου ο αριθμός των μαγνητικών ροπών προς μία 

κατεύθυνση είναι μεγαλύτερος από εκείνων προς την αντίθετη κατεύθυνση με 

αποτέλεσμα να εμφανίζουν βρόγχους υστέρησης με πολύ μικρό συνεκτικό πεδίο. Στο 

Σχήμα 1.7 παρουσιάζεται επίσης η μεταβολή της μαγνήτισης συναρτήσει του 

μαγνητικού πεδίου. Μαγνητική επιδεκτικότητα χ (magnetic susceptibility) είναι ο 

λόγος της μαγνήτισης, Μ, προς την ένταση, H, του μαγνητικού πεδίου. 
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Τύπος 

μαγνητισμού 

Μαγνητική 

επιδεκτικότητα (χ) 
Ατομική συμπεριφορά 

Μαγνητική 

συμπεριφορά 

Διαμαγνητισμός Μικρή και αρνητική 

Τα άτομα δεν έχου μαγνητική ροπή. 

 
 

Παραμαγνητι 

σμός 
Μικρή και θετική 

Τα άτομα έχουν τυχαία 

προσανατολισμένες μαγνητικές ροπές. 

 

Σιδηρομαγνητι 

σμός 

Μικρή και θετική 

(εξαρτάται από το Η 

και τη μικροδομή) 

Τα άτομα έχουν παράλληλα 

προσανατολισμένες μαγνητικές ροπές. 

 

Αντισιδηρομα 

γνητισμός 
Μικρή και θετική 

Τα άτομα έχουν συνδυασμό 

παράλληλων και αντιπαράλληλων 

προσανατολισμένων μαγνητικών 

ροπών. 

 

 

Σιδηριμαγνητι 

σμός 

Μεγάλη και θετική 

(εξαρτάται από το και 

τη μικροδομή) 

Τα άτομα έχουν αντιπαράλληλα 

προσανατολισμένες μαγνητικές ροπές. 

 

 

Σχήμα 1.7 Κατηγορίες μαγνητικών υλικών. Μεταβολή της μαγνήτισης, Μ, 

συναρτήσει της έντασης του μαγνητικού πεδίου, Η. 
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 Οι μαγνητικές ιδιότητες ενός νανοκρυστάλλου καθορίζονται από δύο 

παράγοντες: τα φαινόμενα περιορισμένου μεγέθους (finite size effects) και τα 

φαινόμενα επιφάνειας (surface effects). Τα φαινόμενα περιορισμένου μεγέθους 

συνήθως προέρχονται σε μια πρώτη προσέγγιση από τον κβαντικό περιορισμό των 

ηλεκτρονίων, ενώ τα φαινόμενα επιφάνειας με το σπάσιμο της συμμετρίας της 

κρυσταλλικής δομής στις περιοχές αυτές.
33

 

 

Φαινόμενα περιορισμένου μεγέθους  

 

 Ένας νανοκρύσταλλος που έχει ένα σχετικά μεγάλο μέγεθος μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελείται από πολλές μαγνητικές περιοχές με συγκεκριμένη 

μαγνητική ροπή η κάθε μία και οι οποίες διαχωρίζονται με τοιχώματα. Όταν όμως το 

μέγεθος του νανοκρυστάλλου μειώνεται αρκετά κάτω από ένα κρίσιμο μέγεθος της 

τάξης των λίγων nm και το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε υλικό, ο 

νανοκρύσταλλος συμπεριφέρεται σαν να είναι μιας μόνο περιοχής (Σχήμα 1.8). Τα 

σπιν της περιοχής αυτής είναι προσανατολισμένα όλα προς την ίδια κατεύθυνση. 

 

 

Σχήμα 1.8 Μεταβολή του συνεκτικού πεδίου HC με το μέγεθος των μαγνητικών 

νανοσωματιδίων.
34
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Η ενέργεια της μαγνητικής ανισοτροπίας (Ε(θ)=ΚeffVsin
2
θ, όπου Κeff η σταθερά 

ανισοτροπίας, V ο όγκος του νανοκρυστάλλου, και θ η γωνία που σχηματίζει η 

μαγνήτιση με τον άξονα εύκολης μαγνήτισης-easy axis) είναι αυτή που διατηρεί τη 

μαγνήτιση σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση. Η ανισοτροπία μπορεί να προέρχεται 

από διάφορους λόγους όπως είναι η κρυσταλλική ανισοτροπία, η ανισοτροπία 

τάσεων, η ανισοτροπία ανταλλαγής και η ανισοτροπία σχήματος. Αυξάνοντας τη 

θερμοκρασία η θερμική ενέργεια kBT υπερβαίνει το ενεργειακό φράγμα ΚeffV και η 

μαγνήτιση εύκολα αλλάζει κατεύθυνση (flipping) και το σύστημα συμπεριφέρεται 

σαν παραμαγνητικό (Σχήμα 1.9). Τα συστήματα αυτά ονομάζονται 

υπερπαραμαγνητικά (SPM= superparamagnetic) και χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

μαγνήτιση (Μ), μείωση του συνεκτικού πεδίου (HC) στο μηδέν λόγω θερμικών 

φαινομένων και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης της μαγνητικής ροπής. 
33, 35

 

 

 

Σχήμα 1.9 Σχηματική αναπαράσταση της ελεύθερης ενέργειας ενός σωματιδίου μιας 

περιοχής μονοαξονικής ανισοτροπίας, ως συνάρτηση της κατεύθυνσης της 

μαγνήτισης. ΕΒ είναι το φράγμα ενέργειας που εμποδίζει την ελεύθερη αναστροφής 

της μαγνήτισης και θ είναι η γωνία μεταξύ της μαγνήτισης M και του άξονα εύκολης 

μαγνήτισης.
36

 

 

 Η θερμοκρασία όπου πλέον η θερμική ενέργεια υπερπηδά την ενέργεια της 

μαγνητικής ανισοτροπίας ονομάζεται θερμοκρασία μπλοκαρίσματος (blocking 

temperature), TΒ, και δίνεται από τη σχέση: 

    
B

eff
B

k 30

VK
T        (1.5) 
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όπου Keff είναι η σταθερά της ανισοτροπίας, V ο όγκος των νανοκρυστάλλων και kB η 

σταθερά Boltzmann. Η θερμοκρασία αυτή εξαρτάται από τη σταθερά της μαγνητικής 

ανισοτροπίας, το μέγεθος των νανοκρυστάλλων, το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο 

και τον πειραματικό χρόνος μέτρησης. Η θερμοκρασία αυτή υπολογίζεται από 

μαγνητικές dc μετρήσεις στις οποίες η μαγνήτιση μετράται κατά τη θέρμανση και 

αφού πρώτα το δείγμα έχει ψυχθεί χωρίς πεδίο και στη συνέχεια με πεδίο. Καθώς η 

θερμοκρασία αυξάνει, η θερμική ενέργεια επηρεάζει το σύστημα και περισσότερες 

μαγνητικές ροπές αποκτούν την απαραίτητη ενέργεια για να προσανατολιστούν με το 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Ο αριθμός των μη μπλοκαρισμένων, προσανατολισμένων 

μαγνητικών ροπών αποκτά ένα μέγιστο στη θερμοκρασία ΤΒ (Σχήμα 1.10), ενώ πάνω 

από τη θερμοκρασία αυτή η θερμική ενέργεια είναι αρκετά ισχυρή για να 

αποπροσανατολίσει ξανά τις μαγνητικές ροπές με αποτέλεσμα τη μείωση της 

μαγνήτισης. Η θερμοκρασία ΤΒ δεν είναι μια ενδογενής ιδιότητα των 

νανοσωματιδίων αλλά μια παράμετρος που εξαρτάται από την τεχνική μέτρησης που 

καταγράφει δυναμική συμπεριφορά των σπιν στο παράθυρο χρόνου της πειραματικής 

τεχνικής όπως για παράδειγμα ο χρόνος μέτρησης dc μαγνήτισης είναι 10-100 sec 

ενώ ο χρόνος μέτρησης της φασματοσκοπίας Mössbauer είναι 10
-8 

sec. 
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Σχήμα 1.10 Καμπύλη μαγνητικής επιδεκτικότητας, χ, συναρτήσει της θερμοκρασίας, 

Τ, (κάτω σχήμα), υπό συνθήκες ψύξης χωρίς μαγνητικό πεδίο (ZFC- μαύρη καμπύλη) 

και ψύξης με πεδίο (FC-κόκκινη καμπύλη) και βρόγχοι υστέρησης σε θερμοκρασίες 

κάτω (πάνω αριστερά) και πάνω από την ΤΒ (πάνω δεξιά) για μαγνητικά 

νανοσωματίδια πολύ μικρού μεγέθους. 

  

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νανοκρυστάλλων 

 

 Η ενέργεια ανισοτροπίας Ε(θ) για τους νανοκρυστάλλους μιας περιοχής 

εξαρτάται από τη χημική σύσταση και την κρυσταλλική δομή του υλικού 

(μαγνητοκρυσταλλική ανισοτροπία), το σχήμα (για σφαιρικούς νανοκρυστάλλους 

είναι μηδέν και αυξάνεται για επιμηκυμένους νανοκρυστάλλους), τη δομή της 

επιφάνειας και από τυχόν διπολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γειτονικών 

νανοκρυστάλλων. Οι διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις γίνονται πιο ισχυρές 

όταν οι νανοκρύσταλλοι αρχίζουν να συσσωματώνονται.
4
 

 Ισχυρές διπολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ υπερπαραμαγνητικών 

νανοκρυστάλλων όταν δεν είναι απομονωμένοι μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή 

κατάπνιξη του υπερπαραμαγνητισμού και την εμφάνιση μιας σιδηρομαγνητικής ή 

σιδηριμαγνητικής συμπεριφοράς.
37

 Η ενέργεια των διπολικών αλληλεπιδράσεων 
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μεταξύ νανοκρυστάλλων με μέση μαγνητική ροπή, μ και μέση απόσταση μεταξύ 

τους, d δίνεται από την σχέση: 

    
3

2

0
d

d

μ

4π

μ
E        (1.6) 

και μ0 η διαπερατότητα του κενού. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η ενέργεια των 

διπολικών αλληλεπιδράσεων αυξάνεται όσο τα νανοσωματίδια έρχονται πιο κοντά. 

 Οι διπολικές αλληλεπιδράσεις πρώτα από όλα επηρεάζουν τη τιμή της 

θερμοκρασίας μπλοκαρίσματος (TB) η οποία μετατοπίζεται σε μεγαλύτερες τιμές 

θερμοκρασίας.
37, 38

 Επίσης επηρεάζουν την τιμή του συνεκτικού πεδίου (HC), δηλαδή 

την ενέργεια που απαιτείται ώστε να αναστραφεί η μαγνήτιση από την μια 

κατεύθυνση στην ακριβώς αντίθετη. Η τιμή αυτή στην περίπτωση των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων εξαρτάται μόνο από την κρυσταλλική τους δομή, ενώ στην 

περίπτωση που υπάρχουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις μειώνεται λόγω της μείωσης του 

ενεργειακού φράγματος για την αναστροφή της μαγνητικής ροπής. Το ύψος του 

ενεργειακού αυτού φράγματος μετράται σε χαμηλές θερμοκρασίες λόγω της 

απομάκρυνσης της θερμικής διαταραχής (thermal agitation).
39-41

  

 

Φαινόμενα επιφάνειας και διεπιφανειών 

 

 Όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος των νανοκρυστάλλων τόσο τα φαινόμενα 

επιφάνειας, όσο και των κοινών διεπιφανειών γίνονται πιο σημαντικά καθώς τότε 

σημαντικό ποσοστό των ατόμων σε σχέση με τo συνολικό αριθμό βρίσκονται σε 

αυτές τις οριακές περιοχές. Τέτοια φαινόμενα επιφάνειας μπορεί να σχετίζονται με 

μείωση της μαγνήτισης λόγω διαφόρων μηχανισμών όπως για παράδειγμα 

κεκλιμένων σπιν (canted spins) στην επιφάνεια 
42, 43

 δηλαδή σπιν που δεν 

προσανατολίζονται στη διεύθυνση του πεδίου λόγω δομικών ατελειών και της 

παρουσίας του μη μαγνητικού στρώματος των επιφανειοδραστικών ή σε κάποια σπιν 

που λόγω ανταγωνιστικών ισχυρών αλληλεπιδράσεων δε μπορούν να περιστραφούν 

με το πεδίο και μπορεί να παραμένουν παγωμένα σε τυχαίες διευθύνσεις (spin-glass 

like behavior)
44-48

.Τέτοια φαινόμενα επιφάνειας έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια και 

σε υβριδικές ετεροδομές που αποτελούνται από περισσότερες της μίας φάσης όπως 

για παράδειγμα στη μη κεντροσυμμετρική υβριδική δομή που αποτελείται από 

νανοράβδο TiO2 διακοσμημένης με νανοκρυστάλλους γ-Fe2O3. 
14

 Στην περίπτωση 

αυτή τα επιφανειακά αυτά φαινόμενα οφείλονται σε κεκλιμένα σπιν (canted) ή σε 
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σπιν που δεν είναι οργανωμένα (disordered) στην επιφάνεια των νανοκρυστάλλων γ-

Fe2O3. 

 Το φαινόμενο που είναι περισσότερο γνωστό για περιπτώσεις ετεροεπιταξίας 

δύο διαφορετικών μαγνητικών φάσεων είναι η πόλωση λόγω ανταλλαγής (exchange 

bias). Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται στην κοινή διεπιφάνεια μεταξύ ενός 

σιδηρομαγνητικού κι ενός αντισιδηρομαγνητικού υλικού και στην περίπτωση 

νανοκρυστάλλων παρατηρείται σε δομές τύπου πυρήνα@κελύφους. Η ύπαρξη του 

φαινομένου αυτού πειραματικά προσδιορίζεται με μια μετατόπιση του βρόγχου 

υστέρησης προς αρνητικές τιμές του μαγνητικού πεδίου. 

 Η πόλωση λόγω ανταλλαγής προέρχεται από τον προσανατολισμό των σπιν 

του αντισιδηρομαγνητικού υλικού που βρίσκονται στη διεπιφάνεια παράλληλα με 

εκείνα του σιδηρομαγνητικού, παρατηρείται και κατά τη διαδικασία ψύξης με σκοπό 

την ελαχιστοποίηση της ενέργειας ανταλλαγής 21 SS J  ,όπου J το ολοκλήρωμα 

ανταλλαγής και S1, S2 τα σπιν εκατέρωθεν της επιφάνειας. Η σύζευξη μεταξύ των 

σπιν του σιδηρομαγνητικού και του αντισιδηρομαγνητικού υλικού στη διεπιφάνεια 

ασκεί μια επιπλέον ροπή στρέψης στα σπιν του σιδηρομαγνήτη την οποία πρέπει να 

υπερπηδήσει το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και εμφανίζεται με τη μετατόπιση του 

βρόγχου υστέρησης. Εάν η ανισοτροπία του αντισιδηρομαγνήτη είναι μεγάλη τότε 

εκτός από αυτή τη μετατόπιση παρουσιάζεται και μια ενίσχυση του συνεκτικού 

πεδίου. 
49

 

 Εάν ένα μαγνητικό πεδίο εφαρμόζεται σε μια θερμοκρασία Τ όπου αυτή είναι 

μεταξύ της θερμοκρασίας Neel, ΤΝ (η θερμοκρασία πάνω από την οποία ο 

αντισιδηρομαγνήτης γίνεται παραμαγνήτης) και της θερμοκρασίας Curie, ΤC (η 

θερμοκρασία πάνω από την οποία ο σιδηρομαγνήτης ή σιδηριμαγνήτης γίνεται 

παραμαγνήτης), και το μαγνητικό πεδίο είναι αρκετό ισχυρό όλα τα σπιν στο 

σιδηρομαγνήτη είναι προσανατολισμένα στη διεύθυνση του πεδίου. Ωστόσο τα σπιν 

του αντισιδηρομαγνήτη παραμένουν τυχαία προσανατολισμένα εφόσον T>ΤΝ. Όταν 

τα υλικά αυτά βρίσκονται σε σύζευξη επιταξιακά και το σύστημα ψυχθεί σε Τ< ΤΝ 

τότε τα σπιν στη διεπιφάνεια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το πρώτο στρώμα των 

σπιν του αντισιδηρομαγνήτη προσανατολίζονται παράλληλα με αυτά του 

σιδηρομαγνήτη ενώ τα υπόλοιπα προσανατολίζονται αντιπαράλληλα το ένα ως προς 

το άλλο έτσι ώστε η μαγνήτιση του αντισιδηρομαγνήτη να είναι μηδενική (Σχήμα 

1.11a). Όταν όμως το μαγνητικό πεδίο αντιστρέφεται σε ένα βρόγχο υστέρησης τα 
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σπιν του σιδηρομαγνήτη αρχίζουν κι αυτά να στρέφονται με το μαγνητικό πεδίο. Αν 

όμως η ανισοτροπία του αντισιδηρομαγνητικού υλικού είναι μεγάλη τότε τα σπιν του 

παραμένουν σταθερά. Κατά συνέπεια, λόγω της σύζευξης στη διεπιφάνεια, 

εμφανίζεται μια ροπή στρέψης στα σπιν του σιδηρομαγνητικού υλικού, 

προσπαθώντας να τα κρατήσει στις αρχικές τους θέσεις (σχήμα 1.11b). Έτσι το 

μαγνητικό πεδίο που απαιτείται για να αντιστρέψει τη μαγνήτιση του 

σιδηρομαγνητικού υλικού θα είναι υψηλότερο από αυτό που θα χρειαζόταν αν δεν 

υπήρχε η σύζευξη και εμφανίζεται με αύξηση του συνεκτικού πεδίου στα αριστερά 

του βρόγχου (Σχήμα 1.11c) . Αντίθετα, όταν το μαγνητικό πεδίο επανέρχεται πίσω 

στις θετικές τιμές του, η περιστροφή των σπιν θα είναι ευκολότερη καθώς η σύζευξη 

αυτή τη φορά ευνοεί την αντιστροφή της μαγνήτισης, καθώς η ροπή στρέψης είναι 

προς τη διεύθυνση του πεδίου (Σχήμα 1.11d). Το τελικό αποτέλεσμα είναι η 

μετατόπιση του βρόγχου υστέρησης κατά μήκος του άξονα των πεδίων. 

 

Σχήμα 1.11 Διάταξη των σπιν μιας επιταξιακής δομής σιδηρομαγνήτη με 

αντισιδηρομαγνήτη (με μεγάλη ανισοτροπία) με κοινή διεπιφάνεια. Η πόλωση λόγω 

ανταλλαγής (exchange bias) από τη μαγνητική σύζευξη εμφανίζεται με μετατόπιση 

του βρόγχου υστέρησης προς τα αρνητικά μαγνητικά πεδία.
49
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 Υπάρχουν επίσης παραδείγματα δομών όπου εμφανίζονται φαινόμενα 

μαγνητικής σύζευξης ανταλλαγής λόγω της διεπιφάνειας σιδηρομαγνήτη με 

σιδηριμαγνήτη. Παραδείγματα νανοκρυστάλλων σιδηρομαγνήτη-αντισιδηρομαγνήτη 

που εμφανίζουν φαινόμενα πόλωσης είναι οι νανοκρύσταλλοι με δομή 

πυρήνα@κελύφους Co@CoO
50, 51

 και Ni@NiO
52

, σιδηρομαγνήτη-σιδηριμαγνήτη οι 

νανοκρύσταλλοι Fe@FexOy
53-58

, ενώ αντισιδηρομαγνήτη-σιδηριμαγνήτη αυτοί των 

FeO@Fe3O4
59

. Επίσης η μόνη μη κεντροσυμμετρική υβριδική ετεροδομή που 

εμφανίζει τέτοια φαινόμενα είναι τα τετράποδα οξειδίου του σιδήρου διακοσμημένα 

με νανοκρυστάλλους Co.
60

 Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται στην κοινή διεπιφάνεια 

μεταξύ των σιδηριμαγνητικού οξειδίου του σιδήρου και του σιδηρομαγνητικού 

κοβαλτίου.  

 

1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 

  

 Γενικά τα κολλοειδή διαλύματα νανοκρυστάλλων, είτε μιας είτε 

περισσότερων φάσεων, τα τελευταία χρόνια έχουν βρει εφαρμογές σε πολλά 

διαφορετικά πεδία που εκτείνονται από την ηλεκτρονική και οπτοηλεκτρονική
61

 ως 

την νανοιατρική και κλινική εφαρμογή
62

. Εδώ όμως θα περιοριστούμε μόνο στις 

εφαρμογές των μαγνητικών νανοκρυστάλλων.  

 Οι μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτα από όλα στη 

βιοιατρική τόσο στο τομέα της διάγνωσης όσο και της θεραπείας.
63, 64

 Τελευταία 

υπάρχει μια έντονη τάση για διερεύνηση νανοκρυστάλλων που να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο ως σκιαγραφικά μέσα για απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού (Magnetic resonance Imaging-MRI) όσο και για μεταφορά φαρμάκων ή 

θεραπεία με μαγνητική υπερθερμία
34, 65, 66

. Τέτοια νανο-υλικά αφορούν στο πεδίο των 

"theranostics" που αποτελεί ένα συνδυασμό των λέξεων therapeutics and diagnostics. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα ολόκληρο τεύχος του έγκριτου περιοδικού 

Accounts of Chemical Research έχει τον τίτλο "Theranostic nanomedicine"
67

, που 

υποδηλώνει το θερμό ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας γι' αυτό το είδος των 

υλικών. Επίσης μελετάται έντονα η ικανότητα των νανοκρυστάλλων για στοχευόμενη 

απεικόνιση και θεραπεία όταν συζεύγνυται με βιολογικά μέσα στόχευσης, όπως 

αντισώματα, ολιγονουκλεοτίδια, απταμερή κ.τ.λ., με ικανότητα συσσώρευσης σε 

συγκεκριμένα σημεία (site-specific accumulation) στο ανθρώπινο σώμα. H διάγνωση 

τότε, αλλά κυρίως η θεραπεία, είναι πιο αποδοτική, μπορεί με αυτό τον τρόπο να 
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διοχετευτούν μεγάλες δόσεις φαρμάκων τοπικά και κατά συνέπεια να περιοριστεί η 

τοξικότητα αλλά και οι άλλες παρενέργειες. Αυτό που συμβαίνει μέχρι στιγμής είναι 

να διοχετεύονται υψηλές δόσεις φαρμάκων σε όλο το σώμα, όπως για παράδειγμα οι 

χημειοθεραπείες που ταυτόχρονα σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και τα 

υγιή. 
34, 68-70

 

 Επίσης οι μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το 

διαχωρισμό είτε καταλυτών, είτε πρωτεϊνών και κυττάρων, εάν έχουν προσκολληθεί 

στην επιφάνειά τους συγκεκριμένα στοιχεία που να είναι είτε καταλυτικά ενεργά ή να 

είναι τέτοια ώστε μπορούν να προσδεθούν σε συγκεκριμένα κύτταρα και πρωτεΐνες. 

33
 Ο διαχωρισμός των καταλυτών σε μία υγρή φάση μέσω μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων είναι πολύ πιο εύκολος σε σχέση με το φιλτράρισμα και τη 

φυγοκέντριση που συνήθως χρησιμοποιούνται σήμερα. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι υβριδικοί κεντροσυμμετρικοί νανοκρύσταλλοι δομής 

πυρήνα@κελύφους Co@Pt, όπου το μαγνητικό κομμάτι είναι το Co που βοηθάει στο 

μαγνητικό διαχωρισμό, ενώ η Pt περιλαμβάνει καταλυτικά ενεργά στοιχεία. Αυτός ο 

καταλύτης είναι ενεργός για υδρογόνωση μη ακόρεστων οργανικών μορίων υπό ήπιες 

συνθήκες. Στην περίπτωση του διαχωρισμού πρωτεϊνών ή κυττάρων στη βιοιατρική, 

ένα παράδειγμα είναι οι νανοκρύσταλλοι οξειδίου του σιδήρου, επικαλυμμένοι με 

ντοπαμίνη, για την επιλεκτική απομάκρυνση των πρωτεϊνών με τη χρήση ενός 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.  

 Επιπλέον οι μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι έχουν χρησιμοποιηθεί και για 

οπτικές εφαρμογές καθώς και για μαγνητική εγγραφή. Μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι 

έχουν χρησιμοποιηθεί ως φωτονικοί κρύσταλλοι οι οποίοι είναι οργανωμένες δομές 

που χαρακτηρίζονται από εναλλαγές του δείκτη διάθλασης και οι οπτικές τους 

ιδιότητες μεταβάλλονται με την εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Οι 

φωτονικοί αυτοί κρύσταλλοι ονομάζονται μαγνητικά ενεργοί (Magnetically 

responsive photonic crystals).
71, 72

 Στην περίπτωση της μαγνητικής εγγραφής 

διάφοροι νανοκρύσταλλοι έχουν μελετηθεί όπως αυτοί των FePt, CoPt, SmCo5. 
73, 74

 

Οι νανοκρύσταλλοι αυτοί πρέπει να έχουν υψηλή μαγνητική ανισοτροπία η οποία 

σχετίζεται άμεσα με το συνεκτικό πεδίο το οποίο είναι απαραίτητο σε τέτοιου είδους 

εφαρμογές. Όσο μεγαλύτερη είναι ενέργεια που απαιτείται για να 

αποπροσανατολιστούν οι μαγνητικές ροπές (είτε θερμική, είτε από ένα εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο) τόσο λιγότερο πιθανόν είναι να χαθεί η αποθηκευμένη πληροφορία. 

Επίσης όσο πιο μικρό είναι το φυσικό μέγεθος του κόκκου (bit) στο οποίο εγγράφεται 
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η μαγνητική κατάσταση, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πυκνότητα των δεδομένων που 

μπορούν να αποθηκευτούν σε μικρό χώρο. Επίσης νανοκρύσταλλοι μιας περιοχής 

διατεταγμένοι σε γραμμές μπορούν να δώσουν μεγάλο συνεκτικό πεδίο και να είναι 

αποδοτικοί για τέτοιου είδους εφαρμογές. Σε αυτές τις εφαρμογές έχουν 

χρησιμοποιηθεί και νανοκρύσταλλοι που εμφανίζουν φαινόμενα πόλωσης λόγω 

ανταλλαγής, όπως για παράδειγμα νανοκρύσταλλοι με δομή πυρήνα@κελύφους 

Fe@FexOy. Ο ρόλος του σιδηριμαγνητικού κελύφους είναι η ενίσχυση του συνεκτικού 

πεδίου χωρίς να μειώνεται η μαγνήτιση κορεσμού (μέγιστη μαγνήτιση). Η νέα 

ανισοτροπία που εμφανίζεται στη διεπιφάνεια εξαιτίας της πόλωσης λόγω 

ανταλλαγής έχει αποδειχτεί ότι παρέχει την απαραίτητη επιπλέον ανισοτροπία για τη 

σταθεροποίηση της μαγνήτισης.
49

 

 Πιο ειδικά τα δικά μας νανο-υλικά έχουν εφαρμογές τόσο ως σκιαγραφικά 

μέσα για διάγνωση μέσω της απεικόνισης με μαγνητικό πυρηνικό συντονισμό, για 

θεραπεία ως υλικά για μαγνητική υπερθερμία σε ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό 

πεδίο, ως φωτονικοί κρύσταλλοι, καθώς και για μαγνητική φωτοκατάλυση λόγω της 

συνύπαρξης του ημιαγωγού ZnO με τους μαγνητικούς νανοκρυστάλλους στην ίδια 

υβριδική ετεροδομή, γι' αυτό και οι εφαρμογές αυτές θα αναλυθούν περισσότερο 

παρακάτω. 

 

1.4.1 Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic Resonance Imaging- 

MRI) 

  

 Η απεικόνιση μαγνητικού πυρηνικού συντονισμού είναι μια από τις πιο 

αποδοτικές απεικονιστικές μεθόδους στην ιατρική που δεν επηρεάζει τον ανθρώπινο 

οργανισμό και μπορεί να δώσει τρισδιάστατη εικόνα τόσο των υγιών όσο και των 

μολυσμένων ιστών, ολόκληρων οργάνων και κυττάρων του ανθρώπινου σώματος με 

μεγάλη διακριτική ικανότητα. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι 

προσφέρει μοναδική σκιαγραφική αντίθεση (contrast) μεταξύ μαλακών ιστών και 

υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα. Η τεχνική αυτή βασίζεται στο φαινόμενο του 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance- NMR). 
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Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός  

 

 Το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στηρίζεται στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και των πυρήνων που 

έχουν μια μη μηδενική μαγνητική ροπή. Τέτοιοι πυρήνες είναι αυτοί που έχουν 

περιττό αριθμό νετρονίων και πρωτονίων όπως για παράδειγμα οι πυρήνες 
1
H, 

13
C, 

2
H, 

14
N, 

19
F, 

31
P

75
. Στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού έχει επιλεγεί ο πυρήνας 

του υδρογόνου (
1
H) για τους εξής λόγους: (α) της υψηλής συγκέντρωσης των 

πυρήνων αυτών στους ιστούς ζώντων οργανισμών, (β) μεταξύ όλων των πυρήνων σε 

ιστούς οι πυρήνες υδρογόνου παράγουν το καλύτερο NMR σήμα, (γ) δίνουν την 

καλύτερη σκιαγραφική αντίθεση.  

 Τα σπιν των πυρήνων ενός δείγματος προσανατολίζονται τυχαία όταν δε 

βρίσκονται υπό την επίδραση ενός μαγνητικού πεδίου ενώ όταν εφαρμόζεται ένα 

στατικό μαγνητικό πεδίο B0, σύμφωνα με την κλασσική θεωρία του 

ηλεκτρομαγνητισμού, η κίνηση των μαγνητικών ροπών των πυρήνων είναι 

περιστροφική γύρω από το Β0 με μια γωνιακή συχνότητα ω0 (ω0= γΒ0, και γ/2π= 

42.58 MHz/T, όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος), που είναι γνωστή ως συχνότητα 

Larmor και είναι ανάλογη της έντασης του μαγνητικού πεδίου. Η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο εξαρτάται επιπλέον και από τη 

διεύθυνση των ροπών των πυρήνων και η ελάχιστη ενέργεια αντιστοιχεί στην 

κατάσταση όπου η μαγνητική ροπή είναι παράλληλη προς το Β0. Κατά συνέπεια σε 

συνθήκες θερμικής ισορροπίας, η πλειονότητα των μαγνητικών ροπών των πυρήνων 

είναι προσανατολισμένη παράλληλα με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. 
76

 

 Το φαινόμενο NMR παρατηρείται όταν ένα δείγμα βρίσκεται σε ένα στατικό 

μαγνητικό πεδίο Β0 μεταξύ των πόλων ενός μαγνήτη και ακτινοβολείται με ένα 

εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο συχνότητας, ω, που είναι ίση με τη συχνότητα 

περιστροφής, ω0. Όταν το δείγμα βρίσκεται μέσα στο σταθερό μαγνητικό πεδίο 

μαγνητίζεται (Μ= χΒ0) και επίσης υφίσταται ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο Β1 

(κάθετο στο Β0) που παράγεται από το εναλλασσόμενο ρεύμα στο πηνίο που 

περικλείει το δείγμα (Σχήμα 1.12a). Έχει δειχτεί ότι o συντονισμός που επιτυγχάνεται 

όταν η συχνότητα του B1 είναι ίση με την ω0 μπορεί να περιστρέψει τη μαγνήτιση του 

δείγματος στο εγκάρσιο επίπεδο (δηλαδή κάθετο στο Β0) ακόμη και με τη χρήση ενός 

ασθενούς εναλλασσόμενου πεδίου (παλμός) (Σχήμα 1.12b). Κατά τη διάρκεια της 

περιστροφής η εγκάρσια μαγνήτιση εξασθενεί εξαιτίας της πυρηνικής 
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αλληλεπίδρασης και της μη-ομοιομορφίας του Β0 (Σχήμα 1.12c). Από το νόμο του 

Faraday της επαγωγής προκύπτει ότι η μαγνήτιση που μεταβάλλεται με το χρόνο 

προκαλεί κάποιο δυναμικό στο πηνίο. Το επαγόμενο δυναμικό, που υποδηλώνει την 

παρουσία εγκάρσιας μαγνήτισης στο δείγμα, μπορεί να μετασχηματιστεί με ένα 

μετασχηματισμό Fourier και να δώσει ένα φάσμα NMR. Το παρατηρούμενο σήμα 

περιλαμβάνει συνεισφορές από πυρήνες με διαφορετικό χημικό περιβάλλον, οι οποίοι 

συνήθως παρουσιάζουν μικρές διαφορές στις συχνότητες περιστροφής. Τα φάσματα 

NMR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωριστούν διαφορετικοί (χημικά) 

πληθυσμοί πυρήνων αλλά και για τον υπολογισμό του σχετικού ποσοστού αυτών σε 

ένα δείγμα. 

 Όλοι οι πυρήνες 
1
Η ενός μορίου δεν απορροφούν στην ίδια συχνότητα και 

αυτό συμβαίνει γιατί όταν εφαρμοστεί ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο σε κάποιο 

μόριο, τα ηλεκτρόνια που περιβάλουν τον πυρήνα δημιουργούν τα δικά τους 

μικροσκοπικά τοπικά μαγνητικά πεδία. Αυτά τα τοπικά μαγνητικά πεδία δρουν 

αντίθετα προς το εφαρμοζόμενο πεδίο, έτσι ώστε το πραγματικό πεδίο στον πυρήνα 

να είναι λίγο μικρότερο από το εξωτερικό. Οπότε ο κάθε πυρήνας προστατεύεται με 

διαφορετικό τρόπο από τα ηλεκτρόνιά του με αποτέλεσμα το πραγματικό 

εφαρμοζόμενο πεδίο να μην είναι το ίδιο για κάθε πυρήνα. Οπότε οι μικροδιαφορές 

του πραγματικά εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου γίνονται αισθητές από το NMR 

για κάθε διακριτό πυρήνα υδρογόνου. 

 

Εγκάρσιος και διαμήκης χρόνοι χαλάρωσης 

 

 Οι φαινομενολογικές εξισώσεις του F. Bloch περιγράφουν τη δυναμική της 

μαγνήτισης του πυρήνα σε ένα μέσο. Πιο συγκεκριμένα, ο Bloch προέβλεψε ότι 

θερμικές διακυμάνσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκθετική μείωση της 

διαμήκης μαγνήτισης (παράλληλης στο B0), Μlon, στην στάθμη ισορροπίας: 

   )t/Texp(χΒM 10lon      (1.7) 

όπου Τ1 είναι ο χαρακτηριστικός διαμήκης χρόνος χαλάρωσης. 

 Από την άλλη μεριά, ο Bloch πρότεινε ότι οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ γειτονικών πυρήνων προκαλούν εκθετική μείωση της εγκάρσιας (κάθετης στο 

Β0) μαγνήτισης, Μtran, με ένα χαρακτηριστικό εγκάρσιο χρόνο Τ2: 

   )/exp( 2TtM tran       (1.8) 
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 Η διαμήκης χαλάρωση συνδέεται με απώλεια ενέργειας από τη διεγερμένη 

κατάσταση στο περιβάλλον της (κρυσταλλικό πλέγμα), ενώ η εγκάρσια με την 

απώλεια της συνοχής της φάσης των σπιν του πυρήνα που εκτελούν την μεταπτωτική 

κίνηση στο επίπεδο xy λόγω αλληλεπιδράσεων σπιν-σπιν.
64

 Η αρχή του μαγνητικού 

συντονισμού περιγράφεται στο Σχήμα 1.12. 

 

 

Σχήμα 1.12 Σχηματική αναπαράσταση των βασικών αρχών του πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού. (a) Η μαγνήτιση, Μ, των σπιν των πρωτονίων του νερού 

εκτελεί μεταπτωτική κίνηση με μια συχνότητα Larmor, ω0, (b) με την εφαρμογή ενός 

παλμού ραδιοσυχνότητας (RF), η Μ αποκλίνει και ξεκινά να εκτελεί μεταπτωτική 

κίνηση κάθετα στο Β0 και (c) η μαγνήτιση επανέρχεται στην αρχική κατάσταση 

ισορροπίας μέσω του διαμήκη (Τ1, Μlon) και του εγκάρσιου (Τ2, Μtran) τρόπου 

χαλάρωσης.
64

 

 

 Το παρατηρούμενο σήμα NMR, S, είναι ένα άθροισμα από πολλά σήματα που 

παράγονται από πυρήνες σε διαφορετικά μέρη. Το σήμα δίνεται από ένα 

μετασχηματισμό Fourier της εγκάρσιας μαγνήτισης του αντικειμένου. Δηλαδή, η 

εγκάρσια μαγνήτιση σε ένα αντικείμενο μπορεί να προκύψει από τον υπολογισμό του 

αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier του σήματος, S.
76

 

  Η βασική αιτία της σκιαγραφικής αντίθεσης στην απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού είναι η εξάρτηση των χρόνων χαλάρωσης T1 και Τ2 και της πυκνότητας 

των πρωτονίων από τη βιοχημική σύσταση των διαφορετικών ιστών. Έχει αποδειχτεί 

ότι οι κακοήθεις όγκοι έχουν μεγαλύτερους χρόνους χαλάρωσης Τ1 και Τ2 από ότι οι 

φυσιολογικοί ιστοί. Λόγω της εκθετικής εξάρτησης του σήματος NMR από τους 

χρόνους χαλάρωσης των ιστών, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο ακόμα και σε πολύ μικρές 

διακυμάνσεις αυτών.  
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Σκιαγραφικά μέσα 

 

 Η διακριτική ικανότητα της τεχνικής αυτής μπορεί να αυξηθεί με τη 

χρησιμοποίηση φαρμακευτικών ουσιών που ονομάζονται σκιαγραφικά μέσα (contrast 

agents).
77-79

 Ενώ στην αξονική τομογραφία ή στις ακτίνες-Χ η διαφορά πυκνότητας 

ηλεκτρονίων είναι αυτή που δίνει τα φαινόμενα σκιαγραφικής αντίθεσης, στην 

απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού ο μηχανισμός είναι πιο πολύπλοκος καθώς η 

ενίσχυση της σκιαγραφικής αντίθεσης συμβαίνει ως αποτέλεσμα των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σκιαγραφικών μέσων και των γειτονικών πρωτονίων 

του νερού. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές μπορεί να επηρεάζονται τόσο από ενδογενείς 

όσο και από εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η πυκνότητα των 

πρωτονίων και η ακολουθία των παλμών του μαγνητικού τομογράφου.
68

 Οι 

συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες χορηγούνται ενδοφλέβια και μειώνουν 

σημαντικά το διαμήκη (Τ1) και τον εγκάρσιο χρόνο χαλάρωσης των ιστών (Τ2) 

(Σχήμα 1.12), δηλαδή αυξάνουν τους ρυθμούς χαλάρωσης των πρωτονίων του νερού 

αυξάνοντας έτσι τη σκιαγραφική αντίθεση στους ιστούς. Σε μερικές επίσης 

περιπτώσεις απορροφούνται επιλεκτικά από τους καρκινικούς ιστούς το οποίο είναι 

εξαιρετικά χρήσιμο για ταυτοποίηση στις εικόνες που προκύπτουν.
76, 80, 81

 Οι ουσίες 

αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες τις παραμαγνητικές (ενώσεις 

γαδολινίου- Gd) και τις υπερπαραμαγνητικές (νανοκρύσταλλοι οξειδίου του σιδήρου- 

SPIONs). Εν γένει οι παραμαγνητικές ενώσεις αυξάνουν το ρυθμό χαλάρωσης σπιν-

πλέγματος R1 (= 1/T1) των πρωτονίων του νερού και δίνουν φωτεινή σκιαγραφική 

αντίθεση (bright state), όπου αυτά συσσωρεύονται
82

, ενώ οι υπερπαραμαγνητικοί 

νανοκρύσταλλοι αυξάνουν το ρυθμό χαλάρωσης σπιν-σπιν, R2 (= 1/T2) δίνοντας έτσι 

σκοτεινές περιοχές (dark state) στους αντίστοιχους ιστούς που συσσωρεύονται
70, 83

. 

 

Επίδραση των μαγνητικών νανοκρυστάλλων στη σκιαγραφική αντίθεση  

 

 Οι μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι υπό την επίδραση ενός μαγνητικού πεδίο B0 

μαγνητίζονται με μια μαγνητική ροπή μ και παράγεται έτσι ένα τοπικό διπολικό 

μαγνητικό πεδίο γύρω από αυτούς. Τέτοιες ανομοιογένειες του τοπικού μαγνητικού 

πεδίου επιταχύνουν τον ρυθμό απώλειας συνοχής της φάσης της μετάπτωσης Larmor 

των γειτονικών μορίων του νερού με συνεπαγόμενη μείωση του χρόνου χαλάρωσης 

T2 (Σχήμα 1.13). 
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Σχήμα 1.13 Χρήση μαγνητικών νανοκρυστάλλων ως σκιαγραφικά μέσα στην 

απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Η μαγνήτιση, M, επανέρχεται στην αρχική 

κατάσταση ισορροπίας χωρίς (a) ή με (b) την παρουσία μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων. Υπό την παρουσία των μαγνητικών νανοκρυστάλλων, τα πρωτόνια 

μέσα στο τοπικό διπολικό μαγνητικό πεδίο επανέρχονται γρηγορότερα στην αρχική 

κατάσταση ισορροπίας και δίνουν ισχυρότερο σήμα πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (NMR) το οποίο και αυξάνει τη σκιαγραφική αντίθεση των εικόνων.
64

 

  

 Τα σκιαγραφικά μέσα μαγνητικών νανοκρυστάλλων που υπάρχουν αυτή τη 

στιγμή διαθέσιμα στην αγορά και χρησιμοποιούνται στις κλινικές αφορούν κυρίως 

νανοκρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου (Πίνακας 1.1).
84, 85

 Στη βιβλιογραφία έχουν 

αναφερθεί και νανοκρύσταλλοι άλλων υλικών είτε μιας μόνο φάσης όπως για 

παράδειγμα νανοκρύσταλλοι Mn1+xFe2−xO4
86, 87

, α-Fe
88

, είτε ακόμα και υβριδικές 

ετεροδομές για ταυτόχρονη Τ1 και Τ2 απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού
89

 ή 

πλασμονικού-μαγνητικού όπως για παράδειγμα οι νανοκρύσταλλοι Au-FePt
90

, Au-

Fe3O4
91

. 
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όπου SPM σημαίνει υπερπαραμαγνητικά, Dhydro: η υδροδυναμική διάμετρος των νανοκρυστάλλων, r1: 

διαμήκης ρυθμός χαλάρωσης (R1/CFe) και r2: εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης(R2/CFe). 

 

Πίνακας 1.1 Εμπορικά διαθέσιμα σκιαγραφικά μέσα μαγνητικών νανοκρυστάλλων. 

Όνομα Εταιρία 
Επιφανειο 

δραστικό 

 

Dhydro 

(nm) 

 

Μαγνητι

κή 

κατάστα

ση 

r1 

(mM
-1

s
-1

) 

r2 

(mM
-1

s
-1

) 

Abdoscan Ferropharm Citrate 7 SPM 14 33.4 

Supravist Schering 
Carboxydext

ran 
21 SPM 10.7 38 

Sinerem® 

or 

Combinex® 

Guerbet 
Dextran T10, 

T1 
15-30 SPM 9.9 65 

Ferumoxyt

ol 

Adv. 

Magnetics 

Carboxy 

methyl-

dextran T10 

30 SPM 15 89 

Revovist or 

Cliavist® 
Schering 

Carboxydext

ran 
50 SPM 9.7 189 

Endorem® 

Or 

Feridex® 

Guerbet Dextran T10 
120-

150 
SPM 10.1 120 

Clariscan 

Nycomed 

Imaging 

(now part of 

GE 

healthcare) 

carbohydrate 

polyethylene 

glycol 

4-7 SPM 20 35 

AMI-121 

(Ferumoxsil, 

Lumirem for 

Guerbet and 

Gastromark 

for 

Advanced 

Magentics 

Silicone-

coated 
400 SPM 3.4 3.8 
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 Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι νανοκρύσταλλοι για να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως σκιαγραφικά μέσα για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 

είναι: (α) να παρουσιάζουν κατάλληλες μαγνητικές ιδιότητες που δίνουν ενίσχυση τη 

σκιαγραφικής αντίθεσης, (β) να είναι υδατοδιαλυτά και βιοσυμβατά για τον 

ανθρώπινο οργανισμό και (γ) να έχουν κατάλληλα επιφανειοδραστικά για πιθανή 

πρόσδεση σε βιολογικά ενεργά συστήματα.
68

 Οι μαγνητικές ιδιότητες (υψηλή 

μαγνήτιση) μπορούν να ελεγχθούν και να βελτιστοποιηθούν με σχεδιασμό των 

ενδογενών χαρακτηριστικών των υλικών των νανοκρυστάλλων όπως είναι η σύσταση 

και η κρυσταλλική τους δομή αλλά και άλλων όπως είναι το μέγεθος και το σχήμα 

τους. 
68

 

 

1.4.2 Μαγνητική υπερθερμία 

 

 Η λέξη υπερθερμία σημαίνει την παραγωγή θερμότητας σε συγκεκριμένο 

σημείο και κυρίως αναφέρεται στη θεραπεία του καρκίνου. Αυτή η διαδικασία 

περιλαμβάνει αύξηση της θερμοκρασίας του τοπικού περιβάλλοντος του όγκου 

αλλάζοντας τη φυσιολογία των μολυσμένων κυττάρων οδηγώντας έτσι σε απόπτωση. 

Αυτή η μέθοδος θεραπείας του καρκινικού όγκου συνοδεύεται συνήθως κι από άλλες 

μεθόδους θεραπείας όπως για παράδειγμα χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες, εγχείρηση 

κ.τ.λ.  

 

Κατηγορίες υπερθερμίας 

 

Ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας, η θεραπεία με υπερθερμία μπορεί να 

χωριστεί σε τρείς κατηγορίες: (α) Τη θερμική αποκόλληση (thermal ablation), κατά 

την οποία οι καρκινικοί όγκοι υποβάλλονται σε υψηλή θερμοκρασία > 46 °C (μέχρι 

56 °C) η οποία προκαλεί νέκρωση, θρόμβωση και ανθρακοποίηση, (β) τη μέτρια 

υπερθερμία (moderate hyperthermia), όπου η θερμοκρασία αυξάνεται μεταξύ 41 και 

46 °C με αποτελέσματα τόσο σε κυτταρικό όσο και σε καρκινικό επίπεδο και (γ) τη 

διαθερμία (Τ< 41 °C) η οποία χρησιμοποιεί χαμηλότερες θερμοκρασίες για θεραπεία 

ρευματικών παθήσεων στη φυσιοθεραπεία. Τα καρκινικά κύτταρα είναι περισσότερο 

ευαίσθητα σε μεταβολές της θερμοκρασίας από ότι τα υγιή. Η απόδοση μια θεραπείας 

με έκλυση θερμότητας εξαρτάται από τη θερμοκρασία που παράγεται στα επιλεγμένα 
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σημεία, τη διάρκεια έκθεσης και τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων που 

αυτά στοχεύει.
66

 

 Επίσης η υπερθερμία μπορεί να διακριθεί σε επιπλέον τρείς κατηγορίες 

ανάλογα με το εύρος θέρμανσης και την έκταση της ασθένειας: (α) την τοπική, (β) 

την περιφερειακή και (γ) την ολική υπερθερμία. Η τοπική περιλαμβάνει θέρμανση σε 

κάποιο συγκεκριμένο σημείο, όπως για παράδειγμα σε έναν όγκο, η περιφερειακή 

μπορεί να περιλαμβάνει θέρμανση σε μεγαλύτερη έκταση όπως για παράδειγμα σε 

έναν ολόκληρο ιστό ή όργανο και η ολική που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 

μετάστασης σε όλο το σώμα. Η επιστημονική κοινότητα όμως έχει επικεντρωθεί 

κυρίως στην επιλεκτική υπερθερμία, δηλαδή στη θέρμανση μόνο των καρκινικών 

κυττάρων χωρίς να επηρεάζονται οι γύρω υγιείς ιστοί.  

 Συμβατικά, η θεραπεία με υπερθερμία χρησιμοποιεί εξωτερικές διατάξεις 

μεταφοράς ενέργειας στα καρκινικά κύτταρα, είτε με ακτινοβολία με φως ή με 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σήμερα οι διαθέσιμες τεχνικές υπερθερμίας 

χρησιμοποιούν ακτινοβολία υπερηχητική, ραδιοσυχνότητας, μικροκυμάτων αλλά και 

υπέρυθρη. Τα τελευταία όμως χρόνια η περισσότερο ελεγχόμενη παραγωγή 

μαγνητικών νανοσωματιδίων, η ισχυρή μαγνητική τους απόκριση και η δυνατότητα 

μετατροπής της μαγνητικής ενέργειας σε θερμική οδήγησε στη χρήση αυτών των 

νανοσωματιδίων σε αυτή τη μέθοδο θεραπείας. Η θεραπεία με μαγνητική υπερθερμία 

έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής. Κάποια από τα πλεονεκτήματα 

αυτά είναι: (α) ότι τα καρκινικά κύτταρα απορροφούν τα μαγνητικά νανοσωματίδια 

αυξάνοντας έτσι την απόδοση της θεραπείας αφού η θεραπευτική θέρμανση 

μεταφέρεται στοχευόμενα σε αυτά, (β) τα μαγνητικά νανοσωματίδια μπορούν να 

κατευθυνθούν πάνω στα καρκινικά κύτταρα μέσω διαφόρων επιλεγμένων στοιχείων 

που έχουν στην επιφάνειά τους κάνοντας τη θεραπεία πιο επιλεκτική και πιο 

αποδοτική, (γ) οι συχνότητες των εναλλασσόμενων μαγνητικών πεδίων γενικά είναι 

ακίνδυνες για το ανθρώπινο σώμα και προκαλούν θέρμανση μόνο στα καρκινικά 

κύτταρα που περικλείουν τα νανοσωματίδια, (δ) τα μαγνητικά νανοσωματίδια 

μπορούν να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (blood-brain barrier) 

οδηγώντας σε συρρίκνωση εγκεφαλικών όγκων, (ε) τα μαγνητικά νανοσωματίδια 

μπορούν επίσης να μεταφέρουν θεραπευτικά φάρμακα, (ζ) τα μαγνητικά 

νανοσωματίδια επίσης έχουν μέγεθος λίγων νανομέτρων και αυτό επιτρέπει τη 

διείσδυσή τους σε όγκους που χαρακτηρίζονται από πόρους διαμέτρου 380-780 nm.  
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 Ο κατάλληλος σχεδιασμός των νανοκρυστάλλων (μέγεθος, σχήμα, χημική 

σύσταση) καθώς και των ιδιοτήτων τους (έντονη μαγνητική απόκριση) ώστε να 

δώσουν την καλύτερη απόδοση όταν χρησιμοποιούνται στη μαγνητική υπερθερμία 

γίνεται για δύο κυρίως λόγους, (α) με τον τρόπο αυτό μειώνεται η δόση του ξένου 

σώματος που χορηγείται στον ασθενή και κατά συνέπεια μειώνονται οι ανεπιθύμητες 

παρενέργειες καθώς και το κόστος της θεραπείας, ενώ (β) υπάρχει κάποιο ανώτατο 

όριο εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου που μπορεί να εφαρμοστεί στον ασθενή για 

να αποφευχθούν παρενέργειες όπως μυϊκή διέγερση, καρδιακές αρρυθμίες, ή 

επαγωγική θέρμανση των ιστών. Το γινόμενο H∙f= 5 10
9
 Am

-1
s

-1
 αναφέρεται ως 

ασφαλές όριο για τους ιστούς.
92

 Οι συχνότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι 

μεταξύ 0.05 και 1.2 MHz ενώ τα μαγνητικά πεδία διατηρούνται κάτω από 15 kAm
-1

. 

 

Διαδικασία παραγωγής θερμότητας  

 

 Η διαδικασία της υπερθερμίας περιλαμβάνει τη διασπορά των 

νανοσωματιδίων κατευθείαν στο στοχευόμενο ιστό, την εφαρμογή ενός εξωτερικού 

στατικού μαγνητικού πεδίου κατάλληλης έντασης (Β0) που να μαγνητίζει τα 

νανοσωματίδια και την εφαρμογή ενός εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου υψηλής 

συχνότητας (f) με το οποίο επιτυγχάνεται αναστροφή της μαγνήτισης, το οποίο 

μεταφράζεται και σε μετατροπή της μαγνητικής ενέργειας σε θερμική. Η θερμότητα 

αυτή απελευθερώνεται αμέσως στο μολυσμένο ιστό. Εάν η θερμοκρασία διατηρείται 

πάνω από το θεραπευτικό όριο των 42 °C, για 30 min ή περισσότερο, ο καρκίνος 

καταστρέφεται.  

 Το Σχήμα 1.14 παρουσιάζει τα φυσικά φαινόμενα και τους ειδικούς 

μηχανισμούς παραγωγής θερμότητας που παρατηρούνται στα νανοσωματίδια κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Η δυναμική απόκριση ενός δίπολου που έχει την 

μαγνητική του ροπή προσανατολισμένη σε μια κατεύθυνση μετά από την εφαρμογή 

ενός εξωτερικού εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου μετατρέπει τη μαγνητική 

ενέργεια σε θερμότητα λόγω θερμικών διακυμάνσεων που συμβαίνουν στα 

σωματίδια. Ο μηχανισμός παραγωγής θερμότητας οφείλεται σε δύο φαινόμενα: τις 

απώλειες υστέρησης σε σιδηρομαγνητικά νανοσωματίδια. (Σχήμα 1.14a) και τη 

χαλάρωση (Σχήμα 1.14a, b). Η χαλάρωση διακρίνεται σε δύο τύπους: τη Neél 

(εσωτερικές δυναμικές) και τη Brown (εξωτερικές δυναμικές). Η παραγωγή 

θερμότητας μέσω χαλάρωσης Neél οφείλεται σε απότομη αναστροφή της μαγνήτισης 
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σε σχέση με το κρυσταλλικό πλέγμα και η οποία μειώνεται από την ενέργεια 

ανισοτροπίας που τείνει να προσανατολίσει τη μαγνητική περιοχή στη διεύθυνση της 

εύκολης μαγνήτισης (Σχήμα 1.14b). Η χαλάρωση Brown οφείλεται στη φυσική 

περιστροφή των νανοσωματιδίων μέσα σε ένα μέσο στο οποίο αυτά διασπείρονται 

και μειώνεται όσο αυξάνεται το ιξώδες του διαλύματος καθώς εμποδίζει την 

περιστροφή των νανοσωματιδίων (Σχήμα 1.14c). Οι εσωτερικές (Neél) και οι 

εξωτερικές (Brown) πηγές τριβών που οδηγούν σε διαφορές της φάσης μεταξύ του 

μαγνητικού πεδίου και της διεύθυνσης της μαγνήτισης παράγουν θερμικές απώλειες. 

Η χαλάρωση Neél εξαρτάται ισχυρά από το μέγεθος των νανοσωματιδίων και για 

μικρά νανοσωματίδια συμβαίνει γρήγορα περιορίζοντας έτσι τους ρυθμούς 

θέρμανσης που επιτυγχάνονται. Στα υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια (ο βρόγχος 

υστέρησης είναι τελείως κλειστός) στους τυπικούς χρόνους των μαγνητικών 

μετρήσεων, ακόμα με την εφαρμογή εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου υψηλών 

συχνοτήτων, μπορεί η μαγνήτισή τους να μη μπορεί να αναστραφεί στο ρυθμό 

εναλλαγής του μαγνητικού πεδίου. Οι απώλειες ενέργειας υστέρησης εμφανίζονται σε 

σιδηρομαγνητικά (ή σιδηριμαγνητικά) νανοσωματίδια και είναι ανάλογες του 

εμβαδού που περικλείει ο βρόγχος υστέρησης.
34

 

 

 

Σχήμα 1.14 Φαινόμενα αναστροφής της μαγνήτισης για την παραγωγή θερμότητας 

υπό την εφαρμογή ενός εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου (Η0, f). Μηχανισμοί 

απώλειας ενέργειας λόγω υστέρησης από σίδηρο- και σιδηριμαγνητικά 

νανοσωματίδια (a) και χαλάρωση Neél (b) και Brown (c) από υπερπαραμαγνητικά 

νανοσωματίδια.  
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Ειδική απώλεια ισχύος (Specific Loss Power- SLP) 

 

 Η θερμική απόδοση ενός υλικού με την εφαρμογή ενός εναλλασσόμενου 

μαγνητικού πεδίου χαρακτηρίζεται από έναν παράγοντα που ονομάζεται ειδικός 

ρυθμός απορρόφησης (Specific Absorption Rate- SAR) ή ειδική απώλεια ισχύος 

(Specific Loss Power- SLP). Οι τιμές της SLP υπολογίζονται από την παρακάτω 

εξίσωση: 

    

 [W/g] 
Δt

ΔΤ

m

m
CSLP

MNPs

f
p

   (1.9)

 

όπου Cp είναι η ειδική θερμότητα, mf η μάζα του διαλύματος, mMNPs η μάζα των 

μαγνητικών νανοσωματιδίων (MNPs) σε Fe και ΔΤ/Δt είναι η κλίση της καμπύλης 

της θερμοκρασίας ως προς τον χρόνο.  

 Η τιμή της SLP γενικά χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη μετατροπή της 

μαγνητικής ενέργειας σε θερμότητα και για τέτοιου είδους εφαρμογές είναι 

απαραίτητο να είναι υψηλή. Η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί για κυβικούς 

νανοκρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου είναι SLP=2452 W/g σε μαγνητικό πεδίο 29 

kA/m και συχνότητα 520 kHz.
93

 Τα μαγνητικά νανοσωματίδια υπερτερούν έναντι των 

σωματιδίων με μέγεθος μm λόγω της υψηλής απόδοσης μετατροπής της μαγνητικής 

ενέργειας σε θερμότητα ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Γενικά η SLP 

αυξάνεται με τη συχνότητα του μαγνητικού πεδίου και είναι ανάλογη του τετραγώνου 

της έντασης του μαγνητικού πεδίου για τα υπερπαραμαγνητικά ή ανάλογη της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου για τα σιδηρομαγνητικά νανοσωματίδια.  

 Γενικά η τιμή της SLP εξαρτάται από παράγοντες όπως η δομή-μορφολογία 

(μέγεθος, σχήμα και κρυσταλλική δομή) και οι μαγνητικές ιδιότητες (μαγνητική 

ανισοτροπία και θερμοκρασιακή εξάρτηση της μαγνήτισης) των νανοκρυστάλλων, το 

ιξώδες του διαλύματος καθώς και η ένταση (H), συχνότητα (f) του εναλλασσόμενου 

μαγνητικού πεδίου. Οι πιο αποδοτικός συνδυασμός συχνότητας και πεδίου για 

υψηλές τιμές SLP μέχρι τώρα είναι 500 kHz και ένταση του μαγνητικού πεδίου 10 

kA/m. 
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1.4.3 Μαγνητικά ενεργοί φωτονικοί κρύσταλλοι (Magnetically Responsive 

Photonic Crystals) 

 

 Οι φωτονικοί κρύσταλλοι είναι περιοδικές δομές υλικών διαφορετικών 

διηλεκτρικών σταθερών οι οποίες επηρεάζουν τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων καθώς υπάρχουν ενεργειακά χάσματα που δεν επιτρέπουν τη διέλευση των 

φωτονίων σε μια συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων, όπως συμβαίνει με τους 

ημιαγωγούς και τα ηλεκτρόνια (Σχήμα 1.15).
94

 

 

 

Σχήμα 1.15 Σχηματική αναπαράσταση ενός μονοδιάστατου φωτονικού κρυστάλλου 

που αποτελείται από εναλλασσόμενα στρώματα δύο διηλεκτρικών υλικών με 

διηλεκτρικές σταθερές ε1 και ε2 (a) και το αντίστοιχο φάσμα διαπερατότητας 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαφορετικού μήκους κύματος.
94

 

 

 Οι ενεργοί φωτονικοί κρύσταλλοι (responsive photonic crystals) είναι μια 

υποκατηγορία των φωτονικών κρυστάλλων και περιλαμβάνει περιοδικές διατάξεις 

σωματιδίων, όπου μεταξύ αυτών υπάρχει μία μήτρα οι οπτικές ιδιότητες της οποίας 

μεταβάλλονται με την εφαρμογή μιας εξωτερικής διέγερσης.
72

 Οι δομές αυτές 

αποτελούνται από σωματίδια της τάξης των νανομέτρων ή και μεγαλύτερα, 

μαγνητικά ή μη μαγνητικά. Τα σωματίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο 

μέχρι σήμερα γι' αυτό το σκοπό είναι εκατοντάδων nm από διοξείδιο του πυριτίου ή 

πολυστυρένιο.
95

 

 Οι φωτονικοί αυτοί κρύσταλλοι αποτελούνται από δύο υλικά διαφορετικού 

δείκτη διάθλασης όπου η περιοδική εναλλαγή του δείκτη διάθλασης δημιουργεί ένα 

απαγορευμένο χάσμα στη διάταξη των ενεργειακών ζωνών (σύμφωνα και με τις 

εξισώσεις του Maxwell) όπου απαγορεύεται η διάδοση του φωτός (ελάχιστο στο 
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φάσμα της διαπερατότητας- Σχήμα 1.15b) και η προσπίπτουσα δέσμη ανακλάται με 

αποτέλεσμα ένα μέγιστο στο συγκεκριμένο μήκος κύματος στο φάσμα 

ανακλαστικότητας.
72, 95

  

 Οι ιδιότητες του φωτονικού κρυστάλλου καθορίζονται πρώτα από όλα από τη 

διαφορά του δείκτη διάθλασης μεταξύ των σωματιδίων και της μήτρας και των 

χαρακτηριστικών της οργανωμένης δομής των νανοσωματιδίων όπως τη συμμετρία 

και τις σταθερές του σχηματιζόμενου πλέγματος. Η διάταξη των σωματιδίων στους 

ενεργούς φωτονικούς κρυστάλλους μπορεί να μεταβληθεί με κάποια εξωτερική 

διέγερση (με φυσικά ή χημικά μέσα) όπως για παράδειγμα τη θερμοκρασία 

(thermoresponsive photonic crystals) , το PH (chemical responsive photonic crystals), 

ένα εξωτερικό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (magnetically/electrical responsive 

photonic crystals), μια μηχανική τάση (mechanically responsive photonic crystals) ή 

ακόμα και με ακτινοβολία φωτός (optically responsive photonic crystals).  

 Παραδείγματα φωτονικών κρυστάλλων με διάφορες εξωτερικές διεγέρσεις 

είναι τα εξής: (α) Σωματίδια πολυστυρενίου σε μήτρα από poly(N-

isopropylacrylamide) (PNIPAM). Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται το πολυμερές αυτό 

αποβάλει νερό με αποτέλεσμα να συστέλλεται και να αλλάζει η απόσταση μεταξύ 

των σωματιδίων (thermoresponsive photonic crystal) με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

ένα απαγορευμένο ενεργειακό χάσμα
96

. (β) Νανοσωματίδια a-Se@β-Ag2Se όπου το 

ανόργανο Ag2Se χαρακτηρίζεται από μια μετατροπή φάσης στους 133 °C, από 

ορθορομβικό (β-Ag2Se) σε κυβικό (α-Ag2Se), με αποτέλεσμα αυτή η αλλαγή στην 

περιοδικότητα να δημιουργεί ένα απαγορευμένο ενεργειακό χάσμα όπου το μήκος 

κύματός του μεταβάλλεται από 1392-1497 nm για μεταβολές θερμοκρασίας 110-150 

°C (thermoresponsive photonic crystal)
97

. (γ) Σωματίδια πολυστυρενίου σε μήτρα 

Hydrogel πολυακριλαμίνης (polyacrylamines) αποτελούν ένα φωτονικό κρύσταλλο 

για εφαρμογή ως αισθητήρα PH καθώς το μήκος κύματος του απαγορευμένου 

χάσματος αλλάζει για διαφορετικές τιμές τους PH λόγω μεταβολής του όγκου του 

hydrogel (chemical responsive photonic crystals)
98

. (δ) Ελαστικό στρώμα από 

σιλικόνη χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα για σωματίδια πολυστυρενίου για τη δημιουργία 

φωτονικού κρυστάλλου με εφαρμογή μηχανικής τάσης (επιμήκυνση) όπου το χρώμα 

του μεταβάλλεται από το κόκκινο έως το πράσινο με εφαρμογή κατάλληλης 

εξωτερικής τάσης στον οριζόντιο άξονα (mechanically responsive photonic crystals) 

(Σχήμα 1.16)
99

. (ε) Η ακτινοβόληση με UV έχει δείξει ότι μπορεί να προκαλέσει 

μεταβολές στο δείκτη διάθλασης σε ένα σύστημα υγρού κρυστάλλου σε μια δομή από 
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poly(methyl methacrylate) (PMMA) και σφαίρες οξειδίου του πυριτίου. Μεγαλύτερες 

διακυμάνσεις του δείκτη διάθλασης παρατηρούνται όταν ένα παράλληλα ως προς την 

επιμήκυνση πολωμένο φως ακτινοβολεί το σύστημα αυτό και το μέγιστο της 

ανάκλασής του μετακινείται προς το μπλε, ενώ μικρότερες μεταβολές του δείκτη 

διάθλασης όταν το φως είναι κάθετα πολωμένο. Αυτό συμβαίνει λόγω της 

μετατροπής φάσης από νηματική σε ισοτροπική και μείωση της έντασης (optical 

switching - optical responsive photonic crystals).
100

 

 

 

Σχήμα 1.16 Εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) ενός κολλοειδούς 

φωτονικού κρυστάλλου ελαστικής παραμόρφωσης. Ο φωτονικός αυτός κρύσταλλος 

αποτελείται από σφαίρες πολυστυρενίου σε κυβική πυκνή δομή (cubic close packing) 

σε ένα ελαστομερές PDMS.
99

 

 

 Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν φωτονικούς κρυστάλλους με χρήση 

σωματιδίων που είναι μη μαγνητικά. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν βρεθεί και 

κάποιοι φωτονικοί κρύσταλλοι όπου ο έλεγχος των αποστάσεων μεταξύ των 

νανοσωματιδίων στην περιοδική διάταξη γίνεται με εφαρμογή εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου. Στο πεδίο όμως αυτό δεν υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές λόγω 

του ότι μέχρι πριν μερικά χρόνια το μέγεθος των μαγνητικών νανοσωματιδίων δε 

μπορούσε να ελέχθη πλήρως, ενώ αντίθετα το μέγεθος των σωματιδίου οξειδίου του 

πυριτίου και πολυστυρενίου ήταν πλήρως ελέγξιμο αφού οι μέθοδοι παρασκευής 

είχαν ήδη εδραιωθεί. Η ομοιομορφία των σωματιδίων είναι μια πολύ σημαντική 

παράμετρος για αποδοτικούς φωτονικούς κρυστάλλους 
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 Παραδείγματα μαγνητικά ενεργών νανοκρυστάλλων είναι: (α) Η οργανωμένη 

δομή νανοκρυστάλλων μαγνητίτη (Inverse opal) που έχει προκύψει όταν σε διάλυμα 

όπου συνυπάρχουν αυτοί μαζί με σφαίρες πολυστυρενίου αυτοοργανώνονται, στη 

συνέχεια εξατμίζεται ο διαλύτης και απομακρύνονται οι σφαίρες πολυστυρενίου με 

υψηλή θέρμανση. Λεπτά στρώματα αυτών των δομών εμφανίζουν διαφορετικά 

χρώματα ανάλογα με την γωνία που σχηματίζει το μαγνητικό πεδίο με την [111] 

διεύθυνση.
101

 (β) Νανοσφαίρες πολυστυρενίου που εσωκλείουν υπερπαραμαγνητικά 

νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου μπορούν να διαταχθούν σε γραμμές λόγω 

ισορροπίας μεταξύ ηλεκτροστατικών και μαγνητικών δυνάμεων και διαθλούν το φως 

σύμφωνα με το νόμο του Bragg. Μεταβολές της έντασης του εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου οδηγούν σε αλλαγές της σταθεράς συμμετρίας της οργανωμένης δομής και το 

μήκος κύματος του απαγορευμένου χάσματος μειώνεται όσο μειώνεται και το 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.
102, 103

 Τα νανοσωματίδια αυτά τοποθετήθηκαν και μέσα 

σε ένα hydrogel για την παρασκευή ενός στερεού φωτονικού κρυστάλλου. 

 Οι μαγνητικά ενεργοί φωτονικοί κρύσταλλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στις οθόνες τηλεοράσεων όπου τα χρώματα θα αλλάζουν με την εφαρμογή 

κατάλληλου μαγνητικού πεδίου (φωτονικοί κρύσταλλοι σε υμένια εύκαμπτων 

πολυμερών) και ως διακόπτες σήματος. Τέτοιες δομές μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για επαναγράψιμο φωτονικό χαρτί (η δομή αυτή τοποθετείται σε 

φωτοευαίσθητη ρητίνη η οποία ακτινοβολείται με UV δίνοντας διάφορα χρώματα 

ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης) καθώς και ως αισθητήρες υγρασίας.
71

 

 

1.4.4 Φωτοκατάλυση με Μαγνητικές Ετεροδομές 

 

 Η ετερογενής φωτοκατάλυση χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση 

μολυσμένων ουσιών από το νερό. Αρχικά ανακαλύφθηκε ο φωτοκαταλυτικός 

διαχωρισμός του νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο που προκαλείται από το TiO2, 

χρησιμοποιώντας UV ακτινοβολία αλλά στη συνέχεια έχουν βρεθεί διάφορες 

οργανικές ουσίες που μπορούν να οξειδωθούν φωτοκαταλυτικά και να δώσουν CO2, 

H2O και άλλα μη τοξικά προϊόντα. Η χρήση ημιαγωγών στη φωτοκατάλυση 

στηρίζεται στην απορρόφηση της ενέργειας του φωτονίου που έχει ως αποτέλεσμα τη 

μεταφορά ενός ηλεκτρονίου e
-
 από την ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας με την 

παραγωγή μιας οπής h
+
 στη ζώνη σθένους του καταλύτη (φωτοκατάλυση→e

-
+h

+
). 

Έτσι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής μπορούν να λάβουν χώρα και να οξειδωθούν τα 
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οργανικά στοιχεία. Υβριδικές ετεροδομές ημιαγωγού-μετάλλου έχουν 

χρησιμοποιηθεί επίσης για τον σκοπό αυτό (Σχήμα 1.17a).
104

 Ο ημιαγωγός απορροφά 

ένα φωτόνιο και σχηματίζεται ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής (Σχήμα 1.17b). Στη 

συνέχεια συμβαίνει διαχωρισμός των φορτίων και το ηλεκτρόνιο μεταφέρεται στο 

μεταλλικό άκρο. Τα ηλεκτρόνια από το μέταλλο ανάγουν ένα μόριο δέκτη, ενώ οι 

οπές από τον ημιαγωγό οξειδώνουν ένα μόριο δεσμευτή οπών. Η μαγνητική 

φωτοκατάλυση στηρίζεται στην απομάκρυνση του καταλύτη και στην 

επαναχρησιμοποίηση του με την εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίο. 

 

 

Σχήμα 1.17 Εικόνα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ) υβριδικών 

ετεροδομών ημιαγωγού-μετάλλου παρασκευασμένων με μεθόδους κολλοειδούς 

χημείας (a) και σχηματική αναπαράσταση της φωτοκαταλυτικής οξειδοαναγωγικής 

αντίδρασης που λαμβάνει χώρα υπό την παρουσία της ετεροδομής αυτής (b).
105

 

 

 Οι ημιαγωγοί που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για φωτοκατάλυση είναι 

τα TiO2, ZnO, ZnS, CdS με το TiO2 να υπερτερεί έναντι των άλλων. Παραδείγματα 

νανοκρυστάλλων που έχουν μελετηθεί για φωτοκατάλυση είναι οι νανοκρύσταλλοι 

TiO2 σε διάφορα σχήματα όπως για παράδειγμα σε σχήμα νανοράβδων
106

, ενώ για 

μαγνητική φωτοκατάλυση έχουν χρησιμοποιηθεί υβριδικές ετεροδομές 

ημιαγωγού/μαγνητικού, όπως η ετεροδομή (γ-Fe2O3@SiO2)n@TiO2 που αποτελείται 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

57 

 

από core@shell νανοκρυστάλλους γ-Fe2O3@SiO2 επικαλυμμένους με TiO2, 

μικρόσφαιρες Fe3O4@SiO2@TiO2  και νανοράβδους TiO2 διακοσμημένους με 

νανοκρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου
14

. Η μελέτη όμως ετεροδομών που 

χρησιμοποιούν για ημιαγωγό το ZnO είναι πολύ πιο περιορισμένη και κυρίως σε 

δομές τύπου πυρήνα@κελύφους CoFe2O4–ZnO 
107

, α- Fe2O3@ZnO
108

 και κούφιοι 

νανοκρύσταλλοι γ- Fe2O3@ZnO με διπλό κέλυφος 
109

. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία 

μελέτη σε άλλου τύπου δομές, παρόλο που υπάρχει μελέτη ότι οι ράβδοι ZnO που η 

μια τους πλευρά είναι κωνική και με μεγάλο λόγο μήκους προς πλάτος, δίνουν 

ενισχυμένες φωτοκαταλυτικές ιδιότητες.
110

 

 

1.5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  

  

 Ο σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής ήταν να παρασκευαστούν με 

μεθόδους κολλοειδούς χημείας νέα νανο-υλικά με ενδιαφέρουσες μαγνητικές και 

οπτικές ιδιότητες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε εφαρμογές όπως για 

παράδειγμα στη φωτοκατάλυση ή στη βιοιατρική. Γι' αυτό το σκοπό 

παρασκευάστηκαν δύο τελείως διαφορετικοί υβριδικοί νανοκρύσταλλοι που ενώ είναι 

και οι δύο μαγνητικοί, εμφανίζουν ενδιαφέρουσες οπτικές ιδιότητες και αποτελούνται 

ο ένας από μία μόνο ανόργανη χημική φάση, ενώ ο δεύτερος περιλαμβάνει δύο 

διαφορετικά υλικά. Συγκεκριμένα, το πρώτο σύστημα είναι μια νανοδομή 

(νανοσυσσωματώματα) που αποτελείται από πολλούς μικρούς μαγνητικούς 

νανοκρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου, ενώ το δεύτερο είναι μια υβριδική 

ετεροδομή που αποτελείται από νανοράβδους ZnO πάνω στους οποίους έχουν 

εναποτεθεί επιταξιακά νανοκρύσταλλοι Fe@FexOy. 

 Η οργάνωση της διδακτορικής αυτής διατριβής έχει ως εξής. Στο Κεφάλαιο 1 

παρατίθενται κάποιες εισαγωγικές έννοιες, όπως για παράδειγμα τι είναι οι υβριδικοί 

κρύσταλλοι, κάποιες βασικές αρχές κολλοειδούς χημείας στις οποίες στηρίζεται η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή τους, κάποιες γενικές έννοιες 

μαγνητισμού, επικεντρωμένες πάντα στην περίπτωση των νανοκρυστάλλων, κάποια 

παραδείγματα μαγνητικών νανοκρυστάλλων και πιθανές εφαρμογές αυτών. Στο 

Κεφάλαιο 2 αναλύονται οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για το 

χαρακτηρισμό των μορφολογικών και δομικών χαρακτηριστικών τους, όσο και των 

ιδιοτήτων των νανοκρυστάλλων. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το σύστημα των 

νανοσυσσωματωμάτων οξειδίων του σιδήρου, αναλύεται η σύνθεση και ο τρόπος 
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ανάπτυξής τους, γίνεται μια συζήτηση των συμπερασμάτων που εξάγονται από τις 

πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για το δομικό-μορφολογικό 

χαρακτηρισμό, όσο και το χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων του. Επίσης συζητιέται η 

πιθανή εφαρμογή των νανοσυσσωμάτων τόσο ως σκιαγραφικό μέσο στην απεικόνιση 

μαγνητικού συντονισμού, όσο και για θεραπεία με μαγνητική υπερθερμία. 

Παρουσιάζεται η προοπτική τους ως μαγνητικά ενεργός φωτονικός κρύσταλλος 

καθώς αυτά διατάσσονται μέσα στο κολλοειδές τους διάλυμα όταν εφαρμόζεται 

κάποιο μικρό εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Και τέλος παρουσιάζονται υβριδικοί 

μαγνητικοί- πλασμονικοί νανοκρύσταλλοι με βάση τα νανοσυσσωματώματα 

διακοσμημένα με μεταλλικούς μικρούς νανοκρυστάλλους (Au, Ag). Στο Κεφάλαιο 4 

παρουσιάζεται η υβριδική ετεροδομή ZnO-Fe@FexOy, αναλύεται η σύνθεση και 

τρόπος σχηματισμού της, μελετούνται οι μαγνητικές ιδιότητες και τα φαινόμενα 

σύζευξης που εμφανίζονται λόγω της κοινής διεπιφάνειας μεταξύ των δύο 

διαφορετικών μαγνητικών φάσεων, του σιδηρομαγνήτη, Fe, και του σιδηριμαγνήτη, 

FexOy, καθώς και οι οπτικές της ιδιότητες (φωτοφωταύγεια). Κλείνοντας, στο 

Κεφάλαιο 5 συνοψίζονται όλα τα συμπεράσματα από αυτήν την μελέτη καθώς και 

πως πιθανώς θα μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ερευνητική δουλειά από μελλοντικούς 

συνεργάτες. 
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2 

 

Διάταξη Xημικών Διεργασιών- Τεχνικές 

Χαρακτηρισμού  

 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι βασικές αρχές λειτουργίας της διάταξης στην 

οποία παρασκευάστηκαν οι νανοκρύσταλλοι με μεθόδους κολλοειδούς χημείας 

καθώς και εκείνων που αφορούν τις τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη μελέτη αυτών. Κάθε τεχνική δίνει και διαφορετική πληροφορία είτε για τη 

δομή και τη μορφολογία του υλικού, είτε για τις ιδιότητές του και ο συνδυασμός των 

τεχνικών δίνει μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη των νανοκρυστάλλων. Πιο 

συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό της μορφολογίας, της κρυσταλλικότητας και της 

δομής των νανοκρυστάλλων χρησιμοποιήσαμε τεχνικές, όπως η ηλεκτρονική 

μικροσκοπία διέλευσης (Transmission Electron Microscopy-TEM) και η περίθλαση 

ακτίνων-Χ (X-ray Diffraction- XRD). Για τον προσδιορισμό του μεγέθους των 

νανοσωματιδίων σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική μικροσκοπία χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική της δυναμικής σκέδασης του φωτός (Dynamic Light Scattering-DLS). Η 

δυναμική σκέδαση του φωτός σε συνδυασμό με την ηλεκτροφορετική σκέδαση 

φωτός (electrophoretic Light Scattering-ELS) για τη μέτρηση του ζ-δυναμικού δίνουν 

πληροφορίες για τη σταθερότητα των νανοκρυστάλλων στα διαλύματα καθώς και για 
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την ομοιογένεια τους. Η ακριβής στοιχειακή ανάλυση προκύπτει χρησιμοποιώντας τη 

φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (Inductively 

Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy ICP-AES). Η Θερμοβαρυμετρική 

Ανάλυση (Thermogravimetric Analysis-TGA) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

της αναλογίας μεταξύ ανόργανων και οργανικών υλικών στους νανοκρυστάλλους, 

καθώς οι νανοκρύσταλλοι περιβάλλονται από ένα στρώμα επιφανειοδραστικών και 

λόγω των ηλεκτροστατικών δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ τους παραμένουν 

σταθεροί στο διάλυμα. Οι μαγνητικές και οπτικές ιδιότητες των νανοκρυστάλλων 

προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα μέτρησης μαγνητικών ιδιοτήτων 

(Magnetic Property Measurement System- MPMS) βασισμένο σε διάταξη SQUID, τη 

57
Fe φασματοσκοπία Mössbauer, τη φασματοσκοπία ηλεκτρονιακής απορρόφησης 

υπεριώδους-ορατού (UV-Visible Electronic Absorption Spectroscopy) και τη 

φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας (Photoluminescence Spectroscopy).  

 

2.1 ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΓΥΑΛΙΝΗ SCHLENK ΓΡΑΜΜΗ) 

 

 Η γραμμή Schlenk είναι μια γυάλινη διάταξη στην οποία συνδέονται οι 

τρίλαιμες φιάλες που περιέχουν τα αντιδραστήρια και η αντίδραση πραγματοποιείται 

σε απολύτως προστατευμένο και αδρανές περιβάλλον. Οι φιάλες συνδέονται στους 

συμπυκνωτές ατμών οι οποίοι ψύχονται με νερό (Σχήμα 2.1ε). Η γραμμή αποτελείται 

από δύο οριζόντια τμήματα (Σχήμα 2.1 α, β) από τα οποία μπορεί να γίνεται άντληση 

μέσω μιας αντλίας κενού ή να παρέχεται αδρανές αέριο (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση Ar) μέσω βανών επιλογής (Σχήμα 2.1δ). Η γραμμή κενού συνδέεται με 

μια παγίδα αζώτου (Σχήμα 2.1γ), η οποία ψύχεται με άζωτο και συλλέγει τους ατμούς 

που προκύπτουν από την αντίδραση. Οι φιάλες τοποθετούνται μέσα σε θερμαντικές 

φωλιές (heating mantles) (Σχήμα 2.1ζ) και η θερμοκρασία ελέγχεται με θερμοζεύγος 

(Σχήμα 2.1 θ) συνδεδεμένο σε ψηφιακούς ελεγκτές θερμοκρασίας (temperature 

controller) (Σχήμα 2.1η) που δίνουν εντολή θέρμανσης ανάλογα με αυτήν που ορίζει 

ο χρήστης και τη θερμοκρασία που καταγράφει το θερμόμετρο. Η καλή ανάμειξη των 

αντιδραστηρίων γίνεται με μαγνητικούς αναδευτήρες (Σχήμα 2.1 ι). 
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Σχήμα 2.1 Γυάλινη γραμμή Schlenk για την παρασκευή νανοκρυστάλλων με 

μεθόδους κολλοειδούς χημείας. Η γραμμή αυτή αποτελείται από τη γραμμή παροχής 

αδρανούς αερίου (α), τη γραμμή άντλησης (β), μια παγίδα αζώτου (γ), βάνες επιλογής 

παροχής αδρανούς αερίου ή άντλησης (δ), συμπυκνωτές ατμών (ε), δοχεία λαδιού για 

έλεγχο της ροής του αδρανούς αερίου (στ), θερμαντικές φωλιές (ζ), ψηφιακοί 

ελεγκτές θερμοκρασίας (η), θερμοζεύγος (θ) και μαγνητικούς αναδευτήρες (ι). 

 

2.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΔΟΜΗΣ 

  

2.2.1 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (ΤΕΜ)
111-115 

 

Βασικές αρχές. 

 

 Η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης είναι ο τύπος της μικροσκοπίας στην 

οποία μία δέσμη ηλεκτρονίων διαπερνά ένα εξαιρετικά λεπτό δείγμα και αλληλεπιδρά 

με αυτό. Το ΤΕΜ δίνει εικόνες υψηλής διακριτικής ικανότητας και πολύ υψηλότερης 

από τα μικροσκόπια ορατού φωτός λόγω του μικρότερου μήκους κύματος de Broglie 
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των ηλεκτρονίων. Η δέσμη ηλεκτρονίων σε ένα ΤΕΜ 100 kV έχει μήκος κύματος λ~ 

4 pm (0.004 nm), το οποίο είναι μικρότερο από τη διάμετρο ενός ατόμου. Τα 

ηλεκτρόνια είναι ένα είδος "ιονίζουσας ακτινοβολίας" δηλαδή ακτινοβολίας που 

μπορεί να απομακρύνει τα ηλεκτρόνια των εσωτερικών στοιβάδων (ισχυρά 

συνδεδεμένα) από το ελκτικό πεδίο του πυρήνα.  

 Όταν ηλεκτρόνια μήκους κύματος λ ανιχνεύουν μια απόσταση κρυσταλλικών 

επιπέδων d θα δώσουν περιθλώμενα κύματα σε συγκεκριμένες γωνίες 2θ οι οποίες 

ικανοποιούν τον νόμο του Bragg: 

    λ2dsinθ       (2.1) 

και η διάταξή των περιθλώμενων κηλίδων που προκύπτει ονομάζεται εικόνα 

περίθλασης. Η εικόνα μεγέθυνσης στο ΤΕΜ (εικόνα φωτεινού πεδίου) εμφανίζεται 

όταν η διερχόμενη και η περιθλώμενη δέσμη συμβάλουν στο επίπεδο της εικόνας. Το 

επίπεδο όπου σχηματίζεται η εικόνα περίθλασης ονομάζεται αντίστροφος χώρος ενώ 

το επίπεδο της εικόνας μεγέθυνσης ονομάζεται πραγματικός χώρος κι ένας 

μετασχηματισμός Fourier μπορεί μαθηματικά να μετασχηματίσει τον ευθύ χώρο στον 

αντίστροφο (Σχήμα 2.2). Εισάγοντας ένα διάφραγμα που ονομάζεται διάφραγμα 

επιλογής περιοχής (selected area aperture), ρυθμίζοντας τούς φακούς και εστιάζοντας 

σε μια συγκεκριμένη περιοχή παίρνουμε μια εικόνα περίθλασης. Έπειτα ρυθμίζοντας 

ώστε η διερχόμενη δέσμη ή μία από τις περιθλώμενες να διέρχεται μέσω του 

διαφράγματος επιλογής και αλλάζοντας σε λειτουργία απεικόνισης μπορούμε να 

πάρουμε εικόνα με ενισχυμένη αντίθεση (contrast) και συσσωματώματα ή ατέλειες 

του κρυστάλλου μπορεί να εντοπιστούν. 
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Σχήμα 2.2 Μετασχηματισμός εικόνας φωτεινού πεδίου σε εικόνα περίθλασης και 

αντίστροφα μέσω ενός μετασχηματισμού Fourier.  

 

Η εικόνα περίθλασης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την μελέτη της 

κρυσταλλικότητας και της δομής (παράμετροι πλέγματος, συμμετρία κ.τ.λ.) ενός 

υλικού και ιδίως των νανοκρυστάλλων. Επίσης αν το υλικό είναι πολυκρυσταλλικό 

μπορεί να προσδιορίσει τη μορφολογία των κρυσταλλιτών του καθώς και το μέγεθός 

τους, τον προσανατολισμός τους ως προς την δέσμη των ηλεκτρονίων καθώς και το 

αν υπάρχουν περισσότερες της μιας φάσης στο δείγμα.  

Τα δείγματα πρέπει να είναι πολύ λεπτά εάν θέλουμε να συλλέξουμε τη μέγιστη 

πληροφορία από ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας τη διερχόμενη 

δέσμη ηλεκτρονίων. Ο όρος "λεπτά" δηλώνει "διαφανή" στα ηλεκτρόνια, ώστε 

αρκετά ηλεκτρόνια να περνούν και αρκετή ένταση να πέφτει στην οθόνη 

παρατήρησης ή στο φωτογραφικό φιλμ σε εύλογο χρονικό διάστημα 

 

Περιγραφή της διάταξης 

 

 Το ΤΕΜ είναι ένα σύνθετο όργανο και αποτελείται από πολλά διαφορετικά 

μέρη (Σχήμα 2.3): ένα σύστημα κενού στο οποίο κινούνται τα ηλεκτρόνια, την πηγή 

εκπομπής των ηλεκτρονίων, μια σειρά από ηλεκτρομαγνητικούς φακούς και το 

σύστημα παρατήρησης. 
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Σχήμα 2.3 Σχηματική αναπαράσταση των διαφόρων μερών από τα οποία αποτελείται 

ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ). 

 

Σύστημα κενού:  

 Η δέσμη των ηλεκτρονίων πρέπει να είναι σύμφωνη και αμοαξονική. Γι' αυτό 

το λόγο η κίνηση των ηλεκτρονίων πρέπει να γίνεται μέσα σε κενό για να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις τους με τα μόρια του αέρα. Επίσης η ύπαρξη κενού 

επιτρέπει τη δημιουργία διαφοράς δυναμικού μεταξύ της καθόδου και της γείωσης 

χωρίς τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου αλλά παίζει και σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση της καθαρότητας του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα το ΤΕΜ χρησιμοποιεί 

δυο τουλάχιστον διαφορετικά συστήματα άντλησης, ένα αυτό που αντλεί τη στήλη 

(υψηλό κενό) και ένα που αντλεί το χώρο της οθόνης παρατήρησης και της κάμερας 

(χαμηλότερο κενό).  
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Πηγή εκπομπής ηλεκτρονίων- Κανόνι ηλεκτρονίων 

 Το κανόνι ηλεκτρονίων είναι μια συστοιχία οργάνων που ελέγχουν την δέσμη 

ηλεκτρονίων που εκπέμπονται από την πηγή και την κατευθύνουν στο σύστημα 

φωτισμού. Η πηγή βρίσκεται μέσα στο κανόνι ηλεκτρονίων το οποίο δρα ως ένα 

σύστημα φακών που εστιάζουν τα ηλεκτρόνια που έρχονται από αυτήν. 

 Υπάρχουν δυο ειδών πηγές ηλεκτρονίων, οι θερμιονικές πηγές (Thermionic 

sources) οι οποίες παράγουν ηλεκτρόνια όταν θερμαίνονται και οι πηγές εκπομπής 

ηλεκτρονίων πεδίου (Field- emission sources), οι οποίες παράγουν ηλεκτρόνια όταν 

ένα ισχυρό ηλεκτρικό δυναμικό εφαρμόζεται μεταξύ αυτού και μιας ανόδου. Οι 

θερμιονικές πηγές είναι κατασκευασμένες από υλικό με υψηλό σημείο τήξης όπως 

για παράδειγμα το Βολφράμιο ή με εξαιρετικά μικρό έργο εξόδου (φράγμα που 

εμποδίζει τα ηλεκτρόνια να εξέλθουν από την επιφάνεια ενός μετάλλου) όπως για 

παράδειγμα το εξαβορίδιο του λανθανίου- LaB6.  

 Ο κρύσταλλος LaB6 χρησιμοποιείται ως κάθοδος σε ένα τρίοδο κανόνι και 

είναι συνδεδεμένος μέσω ενός καλωδίου με μια πηγή τροφοδοσίας υψηλής τάσης. 

Όταν τα ηλεκτρόνια αφήνουν την κάθοδο έχουν ένα αρνητικό δυναμικό που 

καθορίζεται από το δυναμικό επιτάχυνσης που έχουμε επιλέξει (π.χ. 100 kV) σε 

σχέση με τη γειωμένη άνοδο. Η δέσμη εστιάζεται χρησιμοποιώντας ένα κύλινδρο 

Wehnelt όπου εφαρμόζοντας ένα μικρό αρνητικό δυναμικό τα ηλεκτρόνια που 

εξέρχονται από την κάθοδο βλέπουν το αρνητικό αυτό πεδίο και συγκλίνουν σε ένα 

σημείο που ονομάζεται crossover. 

 

Φακοί και διαφράγματα 

 Το οπτικό σύστημα ενός ΤΕΜ αποτελείται από πέντε μαγνητικούς φακούς: 

τους δυο συμπυκνωτές φακούς που χρησιμοποιούνται για την εστίαση της δέσμης 

των ηλεκτρονίων πάνω στο δείγμα, τον αντικειμενικό φακό, τον ενδιάμεσο φακό και 

τον προβολικό φακό που δίνει το τελικό είδωλο. Η λειτουργία του μαγνητικού φακού 

στηρίζεται στην επίδραση ενός ανομοιογενούς μαγνητικού πεδίου στα κινούμενα 

ηλεκτρικά φορτία (ηλεκτρόνια) όπου αναγκάζονται να εκτελέσουν μια ελικοειδή 

τροχιά και να εξέλθουν από το ίδιο σημείο και άρα να εστιαστούν. Η εστιακή 

απόσταση του μαγνητικού φακού μπορεί να μεταβληθεί αλλάζοντας το μαγνητικό 

πεδίο δηλαδή το ρεύμα που το δημιουργεί.  
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 Οι μαγνητικοί φακοί όπως και οι γυάλινοι φακοί παρουσιάζουν κάποια 

σφάλματα που κυρίως προέρχονται από ατέλειες της γεωμετρίας του πεδίου 

περίθλασης ή από την αδυναμία του φακού να εστιάσει στο ίδιο σημείο ηλεκτρόνια 

με διαφορετικές ταχύτητες. Τα σφάλματα αυτά είναι τριών ειδών: η σφαιρική 

εκτροπή (spherical aberration), η χρωματική εκτροπή (chromatic aberration) και ο 

αστιγματισμός (astigmatism).  

 Η σφαιρική εκτροπή (Cs) οφείλεται στο ότι επειδή οι μαγνητικοί φακοί είναι 

συγκλίνοντες, η ισχύς του φακού είναι μεγαλύτερη στην εξωτερική ζώνη του φακού 

με συνέπεια οι ακτίνες που περνούν από αυτή εστιάζονται πλησιέστερα από ότι οι 

ακτίνες που βρίσκονται κοντά στον άξονα. Σαν αποτέλεσμα, ένα σημειακό 

αντικείμενο απεικονίζεται ως ένας δίσκος με καθορισμένες διαστάσεις το οποίο 

μειώνει την ικανότητα μεγέθυνσης λεπτομερειών. Ο τρόπος διόρθωσης στηρίζεται 

στη χρήση αποκλινόντων φακών οι οποίοι απομακρύνουν τις δέσμες που δεν είναι 

κοντά στον κύριο άξονα. Στην πραγματικότητα, αυτή η διόρθωση επιτυγχάνεται από 

ένα πολύ πολύπλοκο, ελεγχόμενο συνδυασμό ηλεκτρικών από τετράπολα, εξάπολα ή 

οκτάπολα.  

 Η χρωματική εκτροπή (CC) προέρχεται από την αδυναμία του φακού να 

εστιάσει στο ίδιο σημείο ηλεκτρόνια διαφορετικής ενέργειας. Οι μεταβολές στη 

ενέργεια των ηλεκτρονίων εισάγονται από μικρές διακυμάνσεις της υψηλής τάσης 

που δημιουργεί το επιταχύνων δυναμικό καθώς και μικρές διακυμάνσεις στη θερμική 

ενέργεια των ηλεκτρονίων που προέρχονται από την πηγή. Άλλες επίσης σημαντικές 

διακυμάνσεις στην ενέργεια των ηλεκτρονίων οφείλονται σε απώλειες λόγω 

κρούσεων με τα άτομα του δείγματος. Αυτή η εκτροπή έχει μειωθεί αρκετά με τη 

χρήση πηγών με πολύ μικρή απόκλιση στις ενέργειες των εξερχόμενων ηλεκτρονίων. 

Αυτό που μπορεί να κάνει ο χρήστης για να μειώσει ακόμα περισσότερο την 

χρωματική εκτροπή είναι να χρησιμοποιήσει όσο πιο λεπτά δείγματα γίνεται ώστε να 

αποφεύγεται το θολό υπόβαθρο από τα μη εστιασμένα ηλεκτρόνια που ελαττώνουν 

την αντίθεση της εικόνας και φυσικά την διακριτική του ικανότητα.  

 Ο αστιγματισμός εμφανίζεται όταν τα ηλεκτρόνια αισθάνονται ένα μη 

ομογενές μαγνητικό πεδίο όταν αυτά κινούνται σε ελικοειδή τροχιά γύρω από τον 

κύριο άξονα. Αυτή η ανομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου οφείλεται σε ατέλειες των 

μαγνητικών πόλων του φακού είτε από την αδυναμία να γίνουν τελείως κυλινδρικά 

συμμετρικοί είτε από μικροδομικές ανομοιογένειες που προκαλούν τοπικές 
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διακυμάνσεις στην ένταση του μαγνητικού πεδίου. Επίσης εάν τα διαφράγματα δεν 

είναι καθαρά οι διάφορες βρωμιές διαθλούν τη δέσμη κι έτσι συνεισφέρουν στην 

ενίσχυση του αστιγματισμού. Για τη διόρθωση του αστιγματισμού υπάρχουν στην 

στήλη του ΤΕΜ και κοντά στο μαγνητικό φακό, ηλεκτροστατικές διατάξεις 

(stigmators) που δημιουργούν ένα ηλεκτροστατικό πεδίο, η διεύθυνση και η ένταση 

του οποίου μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να αναιρείται ο αστιγματισμός του 

μαγνητικού φακού. Τέτοιες ηλεκτροστατικές διατάξεις υπάρχουν και στο σύστημα 

φωτισμού (συμπυκνωτές φακούς) αλλά και στο σύστημα απεικόνισης (αντικειμενικός 

φακός). 

 Η τελική μεγέθυνση του ειδώλου είναι το γινόμενο των μεγεθύνσεων του 

αντικειμενικού, του ενδιάμεσου και του προβάλλων φακού. 

 

Σύστημα παρατήρησης και φωτογραφική απεικόνιση του ειδώλου 

 Κάτω από τον προβολέα φακό βρίσκεται η φθορίζουσα οθόνη πάνω στην 

οποία γίνεται η παρατήρηση και η οποία αποτελεί και το τέλος της διαδρομής των 

ηλεκτρονίων. Το μικροσκόπιο είναι επίσης εξοπλισμένο με ένα ζευγάρι κιάλια με τα 

οποία παρατηρείται η φθορίζουσα οθόνη σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Ο χρήστης 

επίσης μπορεί να φωτογραφίσει την εικόνα που απεικονίζεται στην φθορίζουσα 

οθόνη και η φωτογράφηση γίνεται όταν σηκωθεί η φθορίζουσα οθόνη και αφήσει με 

τον τρόπο αυτό ηλεκτρόνια να διέλθουν και να απεικονίσουν το είδωλο στο 

φωτογραφικό φιλμ ή στην κάμερα. 

 

Θέση δειγματοφορέα και γωνιόμετρο 

 Ο δειγματοφορέας εισάγει το δείγμα μέσα στους αντικειμενικούς φακούς. 

Παρόλο που το δείγμα είναι λεπτό υπάρχει πληροφορία σε διάφορα βάθη τα μπορεί 

κάποιος να τα δει περιστρέφοντας το δείγμα με ένα γωνιόμετρο. 

 

Υπολογισμός του μεγέθους των νανοσωματιδίων- Κατανομή μεγέθους 

 

 Το μέγεθος των νανοσωματιδίων μπορεί να μετρηθεί με ειδικά σχεδιασμένα 

προγράμματα (στην προκειμένη περίπτωση το Gatan Digital Micrograph) και με την 
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απεικόνισή τους σε ένα διάγραμμα συχνοτήτων υπολογίζεται το μέσο μέγεθος 

εφαρμόζοντας μια Log-Normal προσαρμογή. Η Log-Normal συνάρτηση μεγέθους για 

την ακτίνα των νανοσωματιδίων είναι: 

  )
σ

)rr(
(

σπ)(
(r)f

/LN 2

2

21 ln2

lnln
exp

ln2

1 
    (2.2) 

όπου r  είναι η μέση ακτίνα και σ η τυπική απόκλιση.
116

 

  

2.2.2 Περίθλαση ακτίνων-Χ (X-ray diffraction- XRD)
115, 117, 118 

 

Βασικές αρχές 

 

 Η τεχνική αυτή γενικά χρησιμοποιείται για την εύρεση της κρυσταλλικής 

δομής ενός αγνώστου υλικού. Κάθε κρυσταλλική δομή αποτελείται από μια 

επαναλαμβανόμενη μονάδα που ονομάζεται μοναδιαία κυψελίδα και χαρακτηρίζεται 

από τρία διανύσματα (a, b και c) και από τρεις γωνίες (α, β και γ). Ο κρύσταλλος 

αποτελείται από πλεγματικά επίπεδα, ομάδες των οποίων είναι μεταξύ τους 

παράλληλες και απέχουν ίση απόσταση d. Κάθε επίπεδο παριστάνεται με τρεις 

δείκτες h, k, l που είναι γνωστοί ως δείκτες Miller. Οι δείκτες αυτοί προκύπτουν από 

το αντίστροφο της τομής των επιπέδων με τους άξονες της κυψελίδας. 

 Οι ακτίνες-Χ σκεδάζονται μερικώς από τα άτομα που βρίσκονται στην 

επιφάνεια του κρυστάλλου. Το υπόλοιπο των ακτίνων-Χ που δε σκεδάζεται περνά 

στο επόμενο στρώμα ατόμων. Εάν οι δέσμες που έχουν σκεδαστεί από δύο 

διαφορετικά στρώματα ατόμων είναι σε φάση, συμβαίνει εποικοδομητική συμβολή 

και το φάσμα περίθλασης εμφανίζει μία κορυφή, εάν είναι εκτός φάσης τότε 

συμβαίνει καταστροφική συμβολή και δεν εμφανίζεται καμία κορυφή. Κορυφές 

εμφανίζονται μόνο όταν ισχύει o νόμος του Bragg  

     
2d

nλ
sinθ       (2.3) 
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Περιγραφή της διάταξης 

 

 Μονοχρωματική ακτινοβολία ακτίνων-Χ προσπίπτει υπό γωνία θ σε ένα 

δείγμα σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης τοποθετημένο στο δειγματοφορέα (sample 

stage). Ιδανικά το δείγμα σκόνης έχει κρυστάλλους διατεταγμένους τυχαία σε όλους 

τους πιθανούς προσανατολισμούς οπότε και τα διάφορα πλεγματικά επίπεδα 

βρίσκονται σε όλους τους πιθανούς προσανατολισμούς επίσης. Για κάθε οικογένεια 

επιπέδων, τουλάχιστον κάποιοι κρύσταλλοι πρέπει να είναι προσανατολισμένοι σε 

γωνία Bragg, θ ως προς την προσπίπτουσα δέσμη και κατά συνέπεια να περιθλούν. Οι 

κρύσταλλοι βρίσκονται σε κάθε πιθανή γωνιακή θέση ως προς την προσπίπτουσα 

δέσμη και οι περιθλώμενες δέσμες εκπέμπονται από το δείγμα σε έναν κώνο 

ακτινοβολίας. Εάν θ είναι η γωνία Bragg, τότε η γωνία μεταξύ περιθλώμενων και μη 

περιθλώμενων ακτίνων είναι 2θ και η γωνία του κώνου είναι 4θ. Οι περιθλώμενες 

δέσμες ανιχνεύονται από ένα κινούμενο ανιχνευτή (X-ray detector) ο ποίος 

καταγράφει την ένταση των ακτίνων-Χ που λαμβάνει σε γωνία 2θ ως προς την πορεία 

της προσπίπτουσας δέσμης (Σχήμα 2.4). 

 

 

Σχήμα 2.4 Σχηματική αναπαράσταση του περιθλασίμετρου ακτίνων- Χ σκόνης. 

 

 Κάθε κρυσταλλική φάση έχει ένα χαρακτηριστικό διάγραμμα περίθλασης 

(ακτινογράφημα) που αποτελεί και το αποτύπωμα της συγκεκριμένης φάσης. Οι δύο 

μεταβλητές στα διαγράμματα περίθλασης που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες είναι η 
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θέση των κορυφών δηλαδή οι αποστάσεις d που μπορούν να μετρηθούν με μεγάλη 

ακρίβεια και η ένταση των κορυφών. 

 

Υπολογισμός του μεγέθους των νανοσωματιδίων 

 

 Ο υπολογισμός του μεγέθους των νανοσωματιδίων μπορεί να υπολογιστεί από 

τα ακτινογραφήματα χρησιμοποιώντας την εξίσωση Scherrer αντικαθιστώντας το 

πλάτος των κορυφών στο μισό της μέγιστης έντασης.
119

 Έτσι η διάμετρος 

υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση: 

    
θ cos  (FWHM)

λ 0.9
D 

    (2.4) 

όπου λ= 0.154 nm το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, FWHM το πλάτος της 

χαρακτηριστικής ανάκλασης στο μισό της μέγιστης έντασης σε rad και θ η γωνία 

Bragg σε rad. Το FWHM υπολογίζεται εφαρμόζοντας μια προσαρμογή Lorentz στη 

συγκεκριμένη ανάκλαση. 

 

2.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ-

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 

2.3.1 Δυναμική Σκέδαση Φωτός (Dynamic Light Scattering- DLS)
120, 121 

 

Βασικές αρχές 

 

 Η δυναμική Σκέδαση Φωτός είναι η φασματική τεχνική που βασίζεται στη 

σκέδαση Rayleigh και χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του μεγέθους 

σωματιδίων σε μορφή αιωρημάτων. Μετράει την κίνηση Brown και τη συσχετίζει με 

το μέγεθος των σωματιδίων. Με τον όρο κίνηση Brown εννοούμε την τυχαία κίνηση 

των σωματιδίων από την πρόσκρουσής τους με τα μόρια του διαλύτη που τα 

περιβάλει. Όσο μεγαλύτερα είναι τα σωματίδια τόσο πιο μικρή είναι η κίνηση αυτή 

ενώ τα μικρότερα σωματίδια κινούνται πιο έντονα αφού χτυπιούνται πιο έντονα από 

τα μόρια του διαλύτη. Η ταχύτητα Brown προσδιορίζεται από μια ιδιότητα γνωστή ως 

μεταφορικός συντελεστής διάχυσης (translational diffusion coefficient, D) και για τον 
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υπολογισμό του είναι απαραίτητη η γνώση του ιξώδους του διαλύματος (σε μια 

ορισμένη θερμοκρασία καθώς το ιξώδες εξαρτάται από τη θερμοκρασία). 

 Το μέγεθος των σωματιδίων υπολογίζεται από το μεταφορικό συντελεστή 

διάχυσης χρησιμοποιώντας τη εξίσωση Stokes-Einstein 

    
πnD

kT
d(H)

3
      (2.5) 

όπου d(H) είναι η υδροδυναμική ακτίνα, D ο μεταφορικός συντελεστής διάχυσης, k η 

σταθερά Boltzmann, Τ η απόλυτη θερμοκρασία και n το ιξώδες του διαλύματος. Ο 

μεταφορικός συντελεστής διάχυσης υπολογίζεται πειραματικά από τη συνάρτηση 

συσχέτισης (correlation function) που μετράει την μεταβολή της έντασης της 

σκεδαζόμενης ακτινοβολίας μεταξύ δύο χρονικών στιγμών (t και t+δt). Η διάμετρος 

που μετρά αυτή η τεχνική είναι η τιμή που αναφέρεται στο πόσο ένα σωματίδιο 

διαχέεται μέσα σε ένα ρευστό και αναφέρεται ως υδροδυναμική διάμετρος είναι 

δηλαδή η διάμετρος της σφαίρας που έχει τον ίδιο μεταφορικό συντελεστή διάχυσης 

με το σωματίδιο. Ο μεταφορικός συντελεστής διάχυσης εξαρτάται όχι μόνο από το 

μέγεθος του "πυρήνα" του σωματιδίου αλλά και από τη δομή της επιφάνειας, όπως 

επίσης και από τον τύπο των ιόντων στο μέσο. 

 Τρεις είναι οι  παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάχυσης των 

σωματιδίων: (α) η Ιοντική αντοχή του μέσου (Ionic Strength of Medium). Τα ιόντα στο 

μέσο και η συνολική συγκέντρωση των ιόντων μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα 

διάχυσης των σωματιδίων μεταβάλλοντας την ηλεκτρική διπλοστοιβάδα (Debye 

length- K
-1

) όπως αυτή φαίνεται στο Σχήμα 2.5. Ηλεκτρική διπλοστοιβάδα είναι η 

δομή που εμφανίζεται στην επιφάνεια ενός σωματιδίου όταν τοποθετείται σε ένα 

υγρό. Η διπλοστοιβάδα αναφέρεται σε δύο παράλληλα στρώματα που περιβάλλουν 

τον σωματίδιο. Το πρώτο στρώμα (στρώμα Stern) περιλαμβάνει το επιφανειακό 

φορτίο (θετικό ή αρνητικό) λόγω ιόντων που έχουν απορροφηθεί απευθείας πάνω στο 

σωματίδιο με χημικές αλληλεπιδράσεις και είναι ισχυρά συνδεδεμένα. Το δεύτερο 

στρώμα (diffuse) επικαλύπτει το πρώτο στρώμα και αποτελείται από ιόντα που 

έλκονται στα επιφανειακά φορτία λόγω δυνάμεων Coulomb. Αυτό το στρώμα είναι 

χαλαρά συνδεδεμένο με το σωματίδιο, γιατί αποτελείται από ελεύθερα ιόντα τα οποία 

κινούνται στο υγρό υπό την επίδραση ηλεκτροστατικής έλξης και θερμικής κίνησης. 

Το στρώμα αυτό καλείται και ως στρώμα διάχυσης. Υπάρχει επίσης ένα όριο-φράγμα 

μέσα στο διάχυτο στρώμα (επίπεδο διάτμησης, slipping plane) όπου όταν το 
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σωματίδιο κινείται, τα ιόντα μέσα από το όριο αυτό κινούνται μαζί με το σωματίδιο, 

ενώ αυτά  που είναι έξω από το όριο αυτό μένουν στο διαλύτη. Έτσι ένα μέσο 

χαμηλής αγωγιμότητας παράγει μία εκτεταμένη διπλοστοιβάδα ιόντων γύρω από το 

σωματίδιο, μειώνοντας την ταχύτητα διάχυσης με αποτέλεσμα τη μέτρηση 

μεγαλύτερης υδροδυναμικής διαμέτρου. Αντίστροφα, μέσα υψηλής αγωγιμότητας θα 

συμπιέσουν την ηλεκτρική διπλοστοιβάδα και θα δώσουν μικρότερη υδροδυναμική 

διάμετρο.  

 

Σχήμα 2.5 Ηλεκτρική διπλοστοιβάδα 

 

(β) η δομή της επιφάνειας (surface structure). Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιφάνεια 

του σωματιδίου όπως για παράδειγμα ένα στρώμα πολυμερούς μεταβάλει την 

ταχύτητα διάχυσης άρα και το μέγεθος που παρουσιάζει το σωματίδιο. 

(γ) η μη σφαιρικότητα των σωματιδίων. Για παράδειγμα στην περίπτωση νανοράβδων, 

μεταβολές στο μήκος επιδρούν άμεσα στο μέγεθος ενώ μεταβολές στη διάμετρο δεν 

επιδρούν σημαντικά στην ταχύτητα διάχυσης και άρα είναι δύσκολο να ανιχνευτούν. 
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Περιγραφή της διάταξης  

 

 Μια τυπική διάταξη δυναμικής σκέδασης φωτός αποτελείται από έξι κύρια 

μέρη όπως φαίνονται και αριθμημένα στο Σχήμα 2.6. Ένα λέιζερ (1), που είναι η 

πηγή φωτός που φωτίζει το δείγμα το οποίο βρίσκεται σε ένα κελί (2). Έναν 

ανιχνευτή (3) που μετρά το σκεδαζόμενο φως όταν το λέιζερ περνά μέσα από το 

δείγμα (μικρής συγκέντρωσης) και τα σωματίδια σκεδάζουν προς όλες τις γωνίες. Ο 

ανιχνευτής είναι τοποθετημένος σε γωνία 173 ° ή 90 ° ανάλογα με το μοντέλο της 

διάταξης, Έναν εξασθενητή (attenuator) (4) που μειώνει την ένταση του λέιζερ και 

κατά συνέπεια την ένταση της σκέδασης όταν το δείγμα σκεδάζει πολύ φώς. Ο 

ανιχνευτής μπορεί να μετρήσει σε ένα συγκεκριμένο εύρος αλλιώς φτάνει στον κόρο. 

Για δείγματα που δε σκεδάζουν πολύ φως, όπως για παράδειγμα μικρά σωματίδια ή 

δείγματα χαμηλής συγκέντρωσης, η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός πρέπει να 

αυξηθεί οπότε ο εξασθενητής αφήνει να περάσει περισσότερο φως από το λέιζερ 

μέσα από το δείγμα ενώ σε δείγματα που σκεδάζουν περισσότερο φως όπως δείγματα 

με μεγάλα σωματίδια ή δείγματα μεγάλης συγκέντρωσης, η ένταση του 

σκεδαζόμενου φωτός πρέπει να μειωθεί. Ένα συσχετιστώ (correlate) (5) που είναι η 

μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας και ο οποίος συγκρίνει τη σκεδαζόμενη ένταση σε 

διαδοχικά χρονικά διαστήματα για να εξάγει το ρυθμό με τον οποίο αυτή 

μεταβάλλεται. Και τέλος έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (6) όπου με ένα κατάλληλο 

λογισμικό αναλύει τα δεδομένα και υπολογίζει το μέγεθος των σωματιδίων. 
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Σχήμα 2.6 Σχηματική αναπαράσταση της δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS). 

 

2.3.2 Ηλεκτροφορετική σκέδαση φωτός (z-potential measurements)
122

 

Βασικές αρχές 

 

 Η μέτρηση του ζ-δυναμικού είναι μία από τις σημαντικές τεχνικές για τον 

χαρακτηρισμό των νανοσωματιδίων σε μορφή αιωρήματος καθώς δίνει πληροφορίες 

για τη σταθερότητα των νανοσωματιδίων στα διαλύματα καθώς και των 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.  

 Η θεωρία DVLO (Derjaguin, Verwey, Landau, Overbeek, 1940) προτείνει ότι 

η σταθερότητα των κολλοειδών συστημάτων καθορίζεται από το άθροισμα των 

ελκτικών van der Waals δυνάμεων (VA) και των απωστικών της ηλεκτρικής 

διπλοστοιβάδας (VR) που υπάρχουν μεταξύ των σωματιδίων καθώς το ένα πλησιάζει 

το άλλο λόγω της κίνησης Brown. Αυτή η θεωρία προτείνει ότι υπάρχει ένα φράγμα 

ενέργειας ως αποτέλεσμα της απωστικής δύναμης που εμποδίζει δύο σωματίδια να 

πλησιάσουν και να προσκολληθούν το ένα στο άλλο. Εάν όμως τα σωματίδια 

συγκρούονται με αρκετή ενέργεια ώστε να υπερπηδηθεί αυτό το φράγμα, η ελκτική 

δύναμη τα φέρνει σε επαφή και συσσωματώνονται ισχυρά και μη αναστρέψιμα. 

Ωστόσο εάν τα σωματίδια αισθάνονται μια αρκετά ισχυρή άπωση τότε δε θα 

συσσωματώνονται και το σύστημα θα είναι σταθερό.  
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 Υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί που επιδρούν στη σταθερότητα των 

αιωρημάτων:  

(α) Η στερική άπωση, η οποία εμφανίζεται όταν στην επιφάνεια των σωματιδίων 

υπάρχει πολυμερές που εμποδίζει τις επιφάνειες των σωματιδίων να έρθουν σε άμεση 

επαφή. Εάν το στρώμα του πολυμερούς είναι παχύ, οι στερικές απώσεις είναι ισχυρές 

και κρατάνε τα σωματίδια απομονωμένα ενώ οι δυνάμεις van der Waals είναι πολύ 

ασθενής για να συσσωματώσουν τα σωματίδια. 

(β) Η ηλεκτροστατική σταθεροποίηση ή σταθεροποίηση φορτίων όπου είναι το 

αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σωματιδίων λόγω φορτίων στο 

σύστημα. 

 Πιο συγκεκριμένα ως ζ-δυναμικό ορίζεται το ηλεκτρικό δυναμικό στο επίπεδο 

διάτμησης στην επιφάνεια της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας (Σχήμα 2.7). Δηλαδή με 

άλλα λόγια το ζ-δυναμικό είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ του μέσου διασποράς 

και του σταθερού στρώματος που περικλείει τα σωματίδια. 

 

Σχήμα 2.7 Ορισμός της έννοιας του ζ-δυναμικού. 

 

 Το ζ-δυναμικό μπορεί να μετρηθεί πειραματικά με την τεχνική της 

ηλεκτροφόρεσης κατά την οποία ένα ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται κατά μήκος ενός 

ηλεκτρολύτη με αιωρούμενα σωματίδια. Τα φορτισμένα σωματίδια έλκονται προς το 
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ηλεκτρόδιο αντίθετου φορτίου ενώ δυνάμεις κολλοειδούς που δρουν στα σωματίδια 

εμποδίζουν αυτή την κίνηση. Όταν ισορροπία επέρχεται μεταξύ των δύο αυτών 

αντίθετων δυνάμεων, τα σωματίδια κινούνται με σταθερή ταχύτητα. 

 Η ταχύτητα ενός σωματιδίου είναι ανάλογη με την ένταση του ηλεκτρικού 

πεδίου ή της βαθμίδας δυναμικού, της διηλεκτρικής σταθεράς του μέσου, του ιξώδους 

του μέσου και του ζ-δυναμικού. Η ταχύτητα ενός σωματιδίου σε μία μονάδα 

ηλεκτρικού πεδίου αναφέρεται ως ηλεκτροφορετική κινητικότητα. Το ζ-δυναμικό 

σχετίζεται με την ηλεκτροφορετική κινητικότητα με την εξίσωση του Henry: 

    
n

εzf(κα)
U E

3

2
     (2.6) 

όπου UE η ηλεκτροφορετική κινητικότητα, z το ζ-δυναμικό, ε η διηλεκτρική σταθερά, 

n το ιξώδες και f(κα) η συνάρτηση Henry όπου παίρνει τιμές 1.5 ή 1. 

 Το ζ-δυναμικού συνήθως μετρείται σε υδατικά διαλύματα χαμηλών 

συγκεντρώσεων. Η συνάρτηση Henry παίρνει την τιμή 1.5 για συστήματα που 

ικανοποιούν το μοντέλο Smoluchowski, δηλαδή για σωματίδια μεγαλύτερα από 0.2 

μm διασπαρμένα σε ηλεκτρολύτες που περιέχουν περισσότερο από 10
-3

 μοριακού 

αλατιού ενώ την τιμή 1.0 για μικρά σωματίδια που ικανοποιούν το μοντέλο Huckel 

σε μέσα χαμηλής διηλεκτρικής σταθεράς (δηλαδή μη-υδατικά μέσα). 

 

Περιγραφή της διάταξης 

 

 Η διάταξη αποτελείται από έξι κύρια μέρη όπου φαίνονται αριθμημένα στο 

Σχήμα 2.8. Ένα λέιζερ (1), που χρησιμοποιείται ως πηγή φωτός που ακτινοβολεί το 

διάλυμα με τα σωματίδια. Αυτή η δέσμη φωτός διαχωρίζεται σε μια προσπίπτουσα 

και σε μια δέσμη αναφοράς. Η προσπίπτουσα δέσμη διέρχεται μέσα από ένα κελί (2) 

στο οποίο τοποθετείται το διάλυμα. Έναν ανιχνευτή (3) που είναι τοποθετημένος σε 

γωνία 13 ° ως προς την προσπίπτουσα δέσμη για να ανιχνεύει το σκεδαζόμενο φως. 

Όταν ένα ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται στο κελί, οποιοδήποτε σωματίδιο κινείται 

μέσα στο μετρήσιμο όγκο θα προκαλέσει διακύμανση της έντασης του φωτός που 

ανιχνεύεται με συχνότητα ανάλογη της ταχύτητας του σωματιδίου. Η ανίχνευση 

γίνεται με ένα ψηφιακό επεξεργαστή σήματος (4) και η καταγραφή με έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (5). Το λογισμικό του υπολογιστή δίνει ένα φάσμα 

συχνότητας από το οποίο υπολογίζεται η ηλεκτροφορετική κινητικότητα και το ζ-
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δυναμικό. Έναν εξασθενητή (6) ο οποίος καθορίζει την ένταση του φωτός που φτάνει 

στο δείγμα και κατά συνέπεια την ένταση του φωτός που σκεδάζεται ώστε να είναι 

μέσα στα ειδικά όρια του αναλυτή. Συμπυκνωτικά οπτικά στοιχεία (7) είναι 

εγκατεστημένα για την επίτευξη της καλύτερης ευθυγράμμισης. 

 

Σχήμα 2.8 Σχηματική αναπαράσταση της ηλεκτροφορετικής σκέδασης φωτός. 

 

2.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

  

2.4.1 Φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 

(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy ICP-AES)
115 

 

Βασικές αρχές 

 

 Η τεχνική αυτή είναι μια φασματική τεχνική που χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό με μεγάλη ακρίβεια της στοιχειακής ανάλυσης δειγμάτων καθώς και 

της ακριβής συγκέντρωσης. Είναι μία από τις φασματοσκοπίες εκπομπής και 

χρησιμοποιεί πλάσμα υψηλής ενέργειας ενός αδρανούς αερίου όπως για παράδειγμα 

του αργού για να διεγείρει άτομα τα οποία θα εκπέμψουν ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία αφού μεταπέσουν σε μια θεμελιώδη στάθμη. Το πλάσμα δημιουργείται 

όταν αέριο αργό περνάει μέσα από ένα ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από ένα 
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επαγόμενο διπλό πηνίο. Το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται κατά την 

αποδιέγερση εξαρτάται από τον ενεργειακό χάσμα μεταξύ της διεγερμένης και της 

θεμελιώδους στάθμης και είναι χαρακτηριστικό του κάθε στοιχείου καθώς εξαρτάται 

από τον αριθμό των ηλεκτρονίων του καθώς και των κατειλημμένων τροχιακών του. 

Με αυτόν τον τρόπο το μήκος κύματος του φωτός που ανιχνεύεται μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των στοιχείων που υπάρχουν στο δείγμα ενώ η 

ένταση του σήματος εξαρτάται από την συγκέντρωσή τους στο δείγμα. Μια καμπύλη 

βαθμονόμησης από διαλύματα αναλυτών γνωστών συγκεντρώσεων σχεδιάζεται 

πρώτα όπου η ένταση του σήματος αλλάζει συναρτήσει της συγκέντρωσης του 

στοιχείου που υπάρχει. Έτσι μετρώντας την ένταση από ένα δείγμα άγνωστης 

συγκέντρωσης και συγκρίνοντας την ένταση με αυτών της καμπύλης βαθμονόμησης 

μπορεί να προσδιοριστεί η συγκέντρωση του στοιχείου που ανιχνεύεται. 

 Στην περίπτωση των νανοσωματιδίων θα πρέπει όλα τα άτομα να εξατμιστούν 

μέσα στο πλάσμα εξίσου. Συνήθως χρησιμοποιούνται ισχυρά οξέα ώστε όλα τα 

άτομα να μεταφερθούν στο διάλυμα και να μην εμποδιστούν κάποια άτομα να 

εξατμιστούν με αποτέλεσμα μία λάθος μέτρηση. Επίσης τα νανοσωματίδια είναι 

καλυμμένα από κάποιο προστατευτικό στρώμα οργανικών επιφανειοδραστικών το 

οποίο κι αυτό πρέπει να απομακρυνθεί. 

 

Περιγραφή της διάταξης 

 

 Ένα φασματόμετρο ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος 

και τα μέρη από τα οποία αποτελείται παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.9. Το υδατικό 

διάλυμα αντλείται (1), διασπάται σε άτομα από το αέριο αργό (2) και το πλάσμα 

ζεσταίνεται (3). Το άτομα διεγείρονται και όταν αποδιεγείρονται εκπέμπουν φως σε 

μήκη κύματος χαρακτηριστικά των συστατικών του. Ένα κάτοπτρο (4) ανακλά το 

φως μέσω της σχισμής εισόδου του φασματομέτρου (5) σε ένα φράγμα (grating) (6) 

που διαχωρίζει τα μήκη κύματος των στοιχείων και τα οποία οδηγούνται σε έναν 

φωτοπολλαπλασιαστή ανιχνευτή (7).  
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Σχήμα 2.9 Σχηματική αναπαράσταση της φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής 

επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-AES). 

 

2.5 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.5.1 Θερμοβαρυμετρική Ανάλυση (Thermogravimetric Analysis-TGA)
117 

 

Βασικές αρχές 

 

 Η θερμοβαρυμετρία είναι μια τεχνική μέτρησης της μεταβολής του βάρους 

ενός συστατικού σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας ή του χρόνου. Το δείγμα βάρους 

λίγων mgr θερμαίνεται με έναν σταθερό ρυθμό της τάξης των 1 με 20 °C/min, και 

έχει ένα σταθερό βάρος Wi, μέχρι να αρχίσει η διάσπασή του σε μια θερμοκρασία Τi 

(Σχήμα 2.10). Υπό συνθήκες δυναμικής θέρμανσης, η διάσπαση συνήθως λαμβάνει 

χώρα σε ένα εύρος θερμοκρασιών από Τi μέχρι Τf, κι ένα δεύτερο πλατό σταθερού 

βάρους παρατηρείται πάνω από τη θερμοκρασία Τf, το οποίο αντιστοιχεί στη βάρος 

που απομένει Wf. Τα βάρη Wi και Wf  και η διαφορά τους ΔW είναι θεμελιώδης 

ιδιότητες του δείγματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποσοτικούς 

υπολογισμούς στοιχειομετρικών μεταβολών. Σε αντίθεση, οι θερμοκρασίες Τi και Τf  

εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως ο ρυθμός θέρμανσης, η φύση του 

στερεού (για παράδειγμα των μέγεθος των κόκκων) και η ατμόσφαιρα του δείγματος. 

Επίσης σημαντικές πληροφορίες εξάγονται παρακολουθώντας τις θερμικές μεταβολές 

κατά την ψύξη όσο και κατά την θέρμανση  
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Σχήμα 2.10 Θερμογράφημα για αντίδραση διάσπασης ενός μόνο βήματος. 

 

Περιγραφή της διάταξης 

 

 Η διάταξη της θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης απεικονίζεται στο Σχήμα 2.11 

και αποτελείται από έναν οριζόντιο φούρνο που φτάνει θερμοκρασίες πάνω από 1500 

°C ενώ η ψύξη του φούρνου γίνεται αντλώντας αέριο με μια τυπική ροή της τάξης 

100 mL/min που μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Η ροή του αερίου εκτός από 

το να ψύχει το θάλαμο ασκεί και πίεση κατά την διάρκεια του πειράματος που 

εμποδίζει τη διάχυση των αερίων από την διάσπαση των υλικών στην περιοχή 

ζύγισης. 

 Το δείγμα τοποθετείται σε ένα δειγματοφορέα (pan) και ένα δείγμα αναφοράς 

ή συνήθως ένας κενός δειγματοφορέας τοποθετούνται στους αισθητήρες από πλατίνα 

στην άκρη κάθε βραχίονα ζύγισης. Διαφορές της ροής θερμότητας στο δείγμα και στο 

δείγμα αναφοράς μετρούνται στους βραχίονες αυτούς. Υπέρυθρη πηγή φωτός LED 

και ένα ζευγάρι από φωτοευαίσθητες διόδους ανιχνεύουν την κίνηση των βραχιόνων. 
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Σχήμα 2.11 Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης της θερμοβαρυμετρικής 

ανάλυσης. 

 

2.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 

2.6.1 Μαγνητικές ιδιότητες  

2.6.1.1 Σύστημα μέτρησης μαγνητικών ιδιοτήτων (Magnetic Property 

Measurement System- MPMS)
123

 

 

Βασικές αρχές 

 

Το μαγνητόμετρο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνων, που 

σχεδιάστηκε ως ένα πρωταρχικό εργαλείο έρευνας των μαγνητικών ιδιοτήτων των 

υλικών. Οι δύο βασικές μετρήσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα μαγνητόμετρο είναι 

η μεταβολή της μαγνήτισης συναρτήσει της θερμοκρασίας που συνήθως εκφράζεται 

και ως μαγνητική επιδεκτικότητα χ (χ=Μ/Η) καθώς και η μεταβολή της μαγνήτισης 

συναρτήσει του μαγνητικού πεδίου (βρόγχος υστέρησης). 

Το μαγνητόμετρο MPMS χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό υλικών που 

απαιτούν υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και σε 

εφαρμοζόμενα μαγνητικά πεδία μέχρι 7 Τ. Είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να 

ανιχνεύσει τη μαγνητική ροή ενός υλικού, από την οποία η μαγνήτιση και η 

μαγνητική επιδεκτικότητα μπορούν να υπολογιστούν. Για τα MPMS η 

υπεραγωγιμότητα είναι μια κρίσιμη τεχνολογία που παρέχει ταυτόχρονα και την 
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παραγωγή υψηλών, πολύ σταθερών μαγνητικών πεδίων αλλά ταυτόχρονα και την 

ικανότητα μέτρησης διακυμάνσεων μαγνητικών πεδίων 14 τάξεις μεγέθους 

μικρότερες. 

 

Περιγραφή διάταξης 

 

Το σύστημα MPMS απεικονίζεται στο Σχήμα 2.12 και περιλαμβάνει τα εξής 

μέρη: (α) ένα σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, (β) ένα σύστημα ελέγχου του 

μαγνήτη, (γ) ένα υπεραγώγιμο SQUID (superconducting quantum interference 

device) σύστημα ενίσχυσης, (δ) ένα σύστημα προσαρμογής και (ε) ένα σύστημα 

κίνησης του δείγματος και ένα σύστημα ελέγχου μέσω υπολογιστών (Σχήμα 2.12). 

Η λειτουργία του συστήματος MPMS αποτελείται από διάφορα υπεραγώγιμα 

μέρη όπως ένας υπεραγώγιμος μαγνήτης (magnet) που παράγει το μαγνητικό πεδίο, 

ένα υπεραγώγιμο πηνίο ανίχνευσης (detection coil) που συνδέεται επαγωγικά στο 

δείγμα, μία συσκευή SQUID συνδεδεμένη με το πηνίο ανίχνευσης κι ένα 

υπεραγώγιμο μαγνητικό κέλυφος (magnetic shield) που περιβάλει το SQUID. 

 Η μέτρηση στο MPMS γίνεται κουνώντας το δείγμα μέσω δύο υπεραγώγιμων 

πηνίων ανίχνευσης, τα οποία είναι τοποθετημένα έξω από το θάλαμο του δείγματος 

και στον κέντρο του μαγνήτη. Καθώς το δείγμα κινείται μέσω των πηνίων, η 

μαγνητική ροή του δείγματος επάγει ένα ηλεκτρικό ρεύμα στα πηνία ανίχνευσης τα 

οποία είναι συνδεδεμένα μέσω υπεραγώγιμων συρμάτων με τη συσκευή SQUID η 

οποία είναι η πιο ευαίσθητη συσκευή που είναι διαθέσιμη σήμερα για τη μέτρηση 

μαγνητικών πεδίων. Η συσκευή SQUID λειτουργεί ουσιαστικά σαν εξαιρετικά 

ευαίσθητος μετατροπέας ρεύματος σε τάση και είναι ένας κλειστός υπεραγώγιμος 

βρόγχος που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επαφές Josephson και τοποθετείται 

περίπου 11 cm κάτω από το μαγνήτη και περιβάλλεται από ένα υπεραγώγιμο 

κέλυφος. Επειδή τα πηνία ανίχνευσης, τα καλώδια σύνδεσης και το πηνίο εισόδου 

SQUID αποτελούν ένα κλειστό υπεραγώγιμο βρόγχο, οποιαδήποτε μεταβολή της 

μαγνητικής ροής παράγει μια μεταβολή του συνεχούς ρεύματος στα πηνία ανίχνευσης 

και η οποία είναι ανάλογή της μεταβολής της μαγνητικής ροής. Αφού το SQUID 

λειτουργεί ως ένας γραμμικός μετατροπέας ρεύματος σε τάση, μεταβολές του 

ρεύματος στα πηνία ανίχνευσης προκαλούν μεταβολές της τάσης εξόδου από το 

SQUID που είναι ανάλογη της μαγνητικής ροπής του δείγματος. Σε ένα πλήρως 
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ευθυγραμμισμένο σύστημα, μετρήσεις μεταβολών τάσης από τον ανιχνευτή SQUID 

καθώς ένα δείγμα κινείται μέσω των πηνίων ανίχνευσης δίνει πολύ ακριβής 

μετρήσεις της μαγνητικής ροπής τους δείγματος. Το σύστημα μπορεί να 

ευθυγραμμιστεί με ακρίβεια χρησιμοποιώντας ένα μικρό κομμάτι από ένα υλικό 

γνωστής μάζας και μαγνητικής επιδεκτικότητας. 

 

 

Σχήμα 2.12 Σχηματική αναπαράσταση ενός συστήματος μέτρησης μαγνητικών 

ιδιοτήτων (MPMS). 

 

2.6.1.2 Φασματοσκοπία Mössbauer
124, 125

 

 

Βασικές αρχές 

 

 Η φασματοσκοπία Mössbauer στηρίζεται στην εκπομπή ανάκρουσης και στην 

απορρόφηση συντονισμού ακτινοβολίας-γ από πυρήνες ατόμων και είναι η πυρηνική 

τεχνική με την οποία προσδιορίζονται με μεγάλη ακρίβεια οι ενεργειακές 

καταστάσεις ορισμένων πυρήνων καθώς και η πιθανή αλληλεπίδραση των 

ενεργειακών καταστάσεων. Ισότοπα (Ζ, Ν) μέσω πυρηνικής αντίδρασης μεταπίπτουν 

στη διεγερμένη κατάσταση (e) ενέργειας Εe και αφού οι διεγερμένοι πυρήνες έχουν 
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έναν περιορισμένο μέσο χρόνο ζωής μεταπίπτουν στη θεμελιώδη στάθμη ενέργειας 

Εg, το οποίο οδηγεί με ορισμένη πιθανότητα στην εκπομπή φωτονίου-γ με κβαντική 

ενέργεια Ε0= Εe- Εg, εάν η διαδικασία γίνεται χωρίς ανάκρουση. Στη συνέχεια και 

υπό συγκεκριμένες συνθήκες το φωτόνιο-γ απορροφάται ξανά από ένα πυρήνα ίδιου 

τύπου στην θεμελιώδη κατάσταση, και μεταπίπτει στη διεγερμένη κατάσταση 

ενέργειας Εe. Το φαινόμενο αυτό, ονομάζεται πυρηνική απορρόφηση συντονισμού 

ακτίνων-γ ή φαινόμενο Mössbauer και απεικονίζεται στη Σχήμα 2.13.  

 Η απορρόφηση συντονισμού ακτίνων-γ συνδέεται άμεσα με τον πυρηνικό 

φθορισμό συντονισμού. Ο φθορισμός αυτός αναφέρεται στην επαναεκπομπή μιας 

(δεύτερης) ακτινοβολίας-γ από τη διεγερμένη στάθμη των πυρήνων που απορροφούν 

μετά την απορρόφηση συντονισμού. Η μετάβαση πίσω στη θεμελιώδη στάθμη 

συμβαίνει με την εκπομπή ακτινοβολίας-γ με τον ίδιο χρόνο ζωής τ και σε αυθαίρετη 

κατεύθυνση, ή με μεταφορά ενέργειας από τον πυρήνα στην Κ-στοιβάδα μέσω 

εσωτερικού μετασχηματισμού και τα ηλεκτρόνια μετασχηματισμού απομακρύνονται. 

 

Σχήμα 2.13 Πυρηνική απορρόφηση συντονισμού ακτινοβολίας-γ (φαινόμενο 

Mössbauer) για πυρήνα με Ζ πρωτόνια και Ν νετρόνια. 

 

Περιγραφή της διάταξης 

 

 Σε ένα πείραμα διέλευσης Mössbauer, η ραδιενεργή πηγή κινείται περιοδικά 

με ελεγχόμενες ταχύτητες, +U προς τον απορροφητή και -U από τον απορροφητή. Η 

κίνηση διαμορφώνει την ενέργεια των φωτονίων-γ που φτάνουν στον απορροφητή 

λόγω του φαινομένου Doppler: Εγ= Ε0(1+U/c). Εναλλακτικά, το δείγμα μπορεί να 

κινείται και η πηγή να παραμένει σταθερή. Η διερχόμενη ακτινοβολία-γ (Τ) 
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ανιχνεύεται με έναν καταμετρητή-γ και καταγράφεται ως συνάρτηση της ταχύτητας 

Doppler U, και δίνει το φάσμα Mössbauer, Τ(U). Το ποσοστό απορρόφησης-γ 

πυρηνικού συντονισμού καθορίζεται από την αλληλοεπικάλυψης της μετατοπισμένης 

γραμμής εκπομπής και της γραμμής απορρόφησης, δηλαδή μεγαλύτερη 

αλληλοεπικάλυψη σημαίνει λιγότερη διέλευση ενώ ο μέγιστος συντονισμός 

συμβαίνει στην τέλεια αλληλοεπικάλυψη των γραμμών εκπομπής και απορρόφησης. 

 Τα φάσματα Mössbauer συνήθως καταγράφονται σε γεωμετρία διέλευσης, 

όπως αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.14 όπου το δείγμα που αναπαριστά τον 

απορροφητή, περιλαμβάνει το σταθερό ισότοπο Mössbauer (δηλαδή είναι μη 

ραδιενεργό). Η ραδιενεργή πηγή Mössbauer (Mössbauer source) είναι προσαρτημένη 

στον ηλεκτρο-μηχανικό μετατροπέα ταχύτητας κίνησης, ή οδηγό Mössbauer 

(Mössbauer drive), ο οποίος κινείται με ελεγχόμενο τρόπο ώστε να συμβαίνει 

συντονισμός της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας-γ μέσω του φαινομένου Doppler. Το 

κινούμενο τμήμα του οδηγού Mössbauer είναι μια ράβδος (ή ένας σωλήνας), που 

κουβαλά την ραδιενεργή πηγή Mössbauer στην μία άκρη της. Η κίνηση γίνεται μόνο 

σε μία διεύθυνση. Τα στοιχεία που δημιουργούν την κίνηση είναι δύο μαγνήτες που 

είναι τοποθετημένοι μέσα στο πηνίο του οδηγητή (drive coil) και στο πηνίο εξ επαφής 

(pick up coil). Το μαγνητικό πεδίο του πηνίου οδήγησης οδηγεί σε μια επιτάχυνση 

του μαγνήτη και το πηνίο εξ επαφής αισθάνεται την κίνηση μέσω επαγωγής μιας 

τάσης εξόδου (Vresp) στο πηνίο αυτό. Το πηνίο εξ επαφής είναι συνδεδεμένο στη 

δεύτερη είσοδο (Vresp) του διαφορικού ενισχυτή. Εάν κάποια στιγμή η τάση του 

πηνίου εξ επαφής που σχετίζεται με την κίνηση της πηγής, διαφέρει από την τάση 

αναφοράς (VR) η διαφορά μεταξύ Vresp και VR παρέχει ένα διορθωτικό σήμα στην 

έξοδο του ενισχυτή που ωθεί το πηνίο οδήγησης να αντισταθμίσει τη διαφορά. Ο 

οδηγός Mössbauer τροφοδοτείται από ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (drive control 

unit) όπου μία τάση αναφοράς VR που παράγεται από μια ψηφιακή γεννήτρια 

συχνοτήτων (function generator) εφαρμόζεται στη μία είσοδο του διαφορικού 

ενισχυτή στη μονάδα ελέγχου του οδηγητή. Η έξοδος του ενισχυτή, με τη σειρά της 

δίνει ενέργεια στο πηνίο οδήγησης του ηλεκτρο-μηχανικού οδηγητή Mössbauer με 

σκοπό την κίνηση της πηγής. Τα περισσότερα φασματόμετρα Mössbauer 

χρησιμοποιούν τρόπο λειτουργίας σταθερής επιτάχυνσης, στην οποία η ταχύτητα του 

οδηγού αυξάνεται και μειώνεται γραμμικά σε μια πριονωτή ή τριγωνική μορφή. Και 

στις δύο περιπτώσεις η πηγή κινείται περιοδικά πίσω μπρός. Τα εκπεμπόμενα γ-
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φωτόνια που φτάνουν στον ανιχνευτή (γ-detector) μετατρέπονται σε ηλεκτρικούς 

παλμούς που ενισχύονται, μορφοποιούνται και συλλέγονται από μια σειρά 

ηλεκτρονικών, που περιλαμβάνει έναν προενισχυτή (preamplifier), έναν κύριο 

ενισχυτή (main amplifier) κι έναν μονοκάναλο αναλυτή (single-channel analyzer-

SCA).  

 O SCA είναι μια συσκευή διαχωρισμού παλμών που μπορεί να προσαρμοστεί 

στην ακτινοβολία Mössbauer έτσι ώστε παλμοί με ενέργεια συντονισμού να περνάνε 

στον πολύ-κάναλο αναλυτή (multi-channel analyzer-MCA) για συλλογή και παλμοί 

που προέρχονται από το ανεπιθύμητο υπόβαθρο μη συντονισμένης ακτινοβολίας να 

απορρίπτονται. Ο MCA είναι η κεντρική μονάδα του φασματομέτρου Mössbauer για 

συλλογή και αποθήκευση δεδομένων. Μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά σαν ένας 

μικρός ηλεκτρονικός υπολογιστής με 1024 θέσεις μνήμης, οι οποίες έχουν 

χωρητικότητα, περίπου 10
6 

κρούσεις ανά θέση. Κάθε θέση της μνήμης ονομάζεται 

κανάλι και αντιπροσωπεύει μία διακριτή θέση αποθήκευσης δεδομένων. Ένα 

χρονόμετρο υψηλής ακρίβειας που ελέγχεται από υγρούς κρυστάλλους, ανοίγει με τη 

σειρά τα κανάλια, ένα προς ένα, όπου συσσωρεύονται οι κρούσεις για ένα 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (περίπου 100 μs). Στο τέλος αυτού του 

προκαθορισμένου χρόνου το κανάλι κλείνει και ανοίγει το επόμενο μέχρις ότου 

σαρωθεί ολόκληρη η μνήμη. Ο αριθμός των καναλιών είναι γραμμική συνάρτηση του 

χρόνου. Εφ’ όσον και η ταχύτητα της πηγής είναι γνωστή συνάρτηση του χρόνου, η 

τιμή της ταχύτητας κάθε φορά μπορεί να αντιστοιχηθεί στον αριθμό των κρούσεων 

σχηματίζοντας ένα ζεύγος τιμών, δηλαδή ένα πειραματικό σημείο του φάσματος 

Mössbauer. Για την αύξηση της στατιστικής της μέτρησης, δηλαδή της καλύτερης 

διακριτικής ικανότητας στο φάσμα, τα κανάλια σαρώνονται χιλιάδες φορές μέχρι να 

τελειώσει η μέτρηση. 
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Σχήμα 2.14 Σχηματική αναπαράσταση ενός φασματομέτρου Mössbauer. 

 

Φάσματα Mössbauer 

 

 Τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά που μελετάει κανείς στα φάσματα Mössbauer 

είναι η ισομερής μετατόπιση (isomer shift-IS), ο τετραπολικός διαχωρισμός 

(Quadrupole splitting-QS) και ο μαγνητικός ή υπέρλεπτος διαχωρισμός (magnetic 

splitting ή hyperfine splitting). Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι αποτελέσματα των 

αλληλεπιδράσεων των πυρήνων που απορροφούν και του περιβάλλοντος τους. 

 Η ισομερής μετατόπιση οφείλεται σε μικρές διαφορές των ενεργειακών 

επιπέδων των πυρήνων στη πηγή και στον απορροφητή λόγω διαφορών στο 

περιβάλλον των s- ηλεκτρονίων της πηγής και του απορροφητή. Ο βαθμός οξείδωσης 

του πυρήνα του απορροφητή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορούν να 

προσδιοριστούν από την ισομερή μετατόπιση ενός φάσματος. Για παράδειγμα ο Fe
2+ 

έχει μικρότερη πυκνότητα s-ηλεκτρονίων από ότι ο Fe
3+

 στον πυρήνα τους το οποίο 

κι έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη θετική IS από αυτή του Fe
2+

. 

 Ο τετραπολικός διαχωρισμός είναι το μέτρο της ασυμμετρίας της κατανομής 

των φορτίων γύρω από τον πυρήνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωση από την 

κυβική συμμετρία τόσο μεγαλύτερη είναι και η παράμετρος αυτή. Για παράδειγμα ο 

Fe με μια μετάβαση από I=1/2 σε 3/2 θα εμφανίζει διπλέτα από μεμονωμένες 
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κορυφές στο φάσμα Mössbauer λόγω του τετραπολικού διαχωρισμού των πυρηνικών 

καταστάσεων. 

 Υπό την παρουσία ενός μαγνητικού πεδίου η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

πυρηνικών μαγνητικών ροπών με το μαγνητικό πεδίο απομακρύνει τον εκφυλισμό 

τόσο των βασικών όσο και των διεγερμένων πυρηνικών καταστάσεων έχοντας σαν 

αποτέλεσμα το διαχωρισμό των ενεργειακών επιπέδων με πυρηνικό σπιν Ι σε 2Ι+1 

υποεπίπεδα. Έτσι ο μαγνητικός διαχωρισμός οδηγεί σε εξαπλέτα. Παρόλο που 

θεωρητικά υπάρχουν 8 πιθανές μεταβάσεις, μόνο οι 6 συμβαίνουν. Λόγω του κανόνα 

επιλογής          οι μεταβάσεις που παριστάνονται με μαύρα βέλη δεν 

συμβαίνουν. Η θέση των κορυφών στην εξαπλέτα καθορίζει αυτό που ονομάζεται 

υπέρλεπτος διαχωρισμός των πυρηνικών ενεργειακών επιπέδων (Bhf). 

 

 

Σχήμα 2.15 Χαρακτηριστικά των φασμάτων Mössbauer σε σχέση με τα με πυρηνικά 

ενεργειακά επίπεδα (cnx.org). 
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2.6.2 Οπτικές ιδιότητες
115, 120 

2.6.2.1 Φασματοσκοπία ηλεκτρονιακής απορρόφησης στο υπεριώδες- ορατό ( 

UV-Visible electronic absorption spectroscopy) 

 

Βασικές αρχές 

 

 Η βασική αρχή λειτουργίας της φασματοσκοπίας ηλεκτρονιακής 

απορρόφησης βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης του φωτός λόγω των 

ηλεκτρονιακών μεταπτώσεων σε ένα δείγμα. Εάν το μήκος κύματος του φωτός που 

απαιτείται για τις ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις βρίσκεται τυπικά στην υπεριώδη ή 

ορατή περιοχή του φάσματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η φασματοσκοπία 

ηλεκτρονιακής απορρόφησης συχνά καλείται φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού ή 

φασματοσκοπία UV-Vis. Οι ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις συνήθως λαμβάνουν χώρα 

από μια θεμελιώδη στάθμη σε μια στάθμη υψηλότερης ενέργειας μέσω 

αλληλεπιδράσεων των ατόμων με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο όπως είναι το φως. 

 Η απορρόφηση, Α, λόγω του νόμου Beer σχετίζεται με την προσπίπτουσα 

ένταση του φωτός I0, και τη διερχόμενη ένταση του φωτός Ι, τη συγκέντρωση του 

διαλύματος C, το μήκος διαδρομής του δείγματος (πάχος δειγματοφορέα) l, το 

συντελεστή απορρόφησης α, και τη μοριακή απορροφητικότητα ε, με την παρακάτω 

εξίσωση: 

    aCεlC
I

I
logA 0      (2.7) 

Ο συντελεστής απορρόφησης μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση 2.8 μετρώντας 

πειραματικά τις εντάσεις I0 και το I και αν είναι γνωστά το l και το C. Ο συντελεστής 

απορρόφησης εξαρτάται από το μήκος κύματος και ένα διάγραμμα του α ως 

συνάρτηση του μήκους κύματος λ είναι το φάσμα ενδιαφέροντος. Το φάσμα είναι 

χαρακτηριστικό του δεδομένου δείγματος και ανακλά τις θεμελιώδεις ηλεκτρονιακές 

ιδιότητες του δείγματος δηλαδή την πυκνότητα καταστάσεων, τα ενεργειακά επίπεδα 

και την ηλεκτρονική διπολική ροπή. 
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Περιγραφή διάταξης 

 

 Ακτινοβολία φωτός από μια πηγή, δηλαδή από μία λάμπα, διέρχεται μέσα από 

το δείγμα που είναι σε μορφή διαλύματος και μετριέται από έναν ανιχνευτή φωτός 

όπως μια φωτοδίοδος, έναν σωλήνα φωτοπολλαπλασιασμού ή ένας CCD ανιχνευτής 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.16. Πριν την καταγραφή της μέτρησης είναι πάντα 

απαραίτητη η μέτρηση υποβάθρου που είναι η μέτρηση της κιουβέτας (cuvette) μόνο 

με το διαλύτη (μαύρο). Όταν το δείγμα απορροφά φώς σε συγκεκριμένα μήκη 

κύματος, το διερχόμενο φως θα μειώνεται. Η ένταση του διερχόμενου φωτός ως 

συνάρτηση του μήκους κύματος δίνει το φάσμα απορρόφησης του δείγματος. Τα 

περισσότερα φασματόμετρα καλύπτουν την περιοχή μηκών κύματος από 200 έως 800 

nm ενώ αν η φασματική περιοχή επεκταθεί πέρα από τα 800 nm συνήθως χρειάζονται 

διαφορετικές πηγές φωτός, οπτικά, και ανιχνευτές. 

 

 

Σχήμα 2.16 Σχηματική αναπαράσταση ενός φασματομέτρου ηλεκτρονιακής 

απορρόφησης ορατού-υπεριώδους (UV- Vis). 

 

2.6.2.2 Φασματοσκοπία Φωτοφωταύγειας (Photoluminescence Spectroscopy)  

 

Βασικές αρχές 

 

 Η φωτοφωταύγεια είναι μια δευτερογενής διαδικασία κατά την οποία 

ηλεκτρόνια μεταβαίνουν από τη ζώνη αγωγιμότητας στη ζώνη σθένους έχοντας 

προηγηθεί διέγερση του υλικού μέσω απορρόφησης φωτός. Παρόλο που η 

φωτοφωταύγεια μπορεί να θεωρηθεί αντίστροφος μηχανισμός της απορρόφησης, 
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είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία γιατί σε αυτήν εμπλέκονται διαδικασίες 

χαλάρωσης των φορέων (ηλεκτρονίων και οπών). Έτσι σε ένα ημιαγωγό όπου 

προσπίπτει φως από λυχνία ή laser, με ενέργεια μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα 

του, ηλεκτρόνια και οπές εγχέονται αντίστοιχα στη ζώνη αγωγιμότητας και στη ζώνη 

σθένους. Τα ηλεκτρόνια στην ταινία αγωγιμότητας αρχικά έχουν μεγάλη ενέργεια την 

οποία χάνουν σταδιακά μέχρι να φτάσουν στο ελάχιστο της ταινία αγωγιμότητας από 

την οποία συμβαίνει αποδιέγερση με εκπομπή φωτονίων (ακτινοβολούσα 

αποδιέγερση) όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.17. 

 

  

Σχήμα 2.17 Διαδιακασία εκμπομπής φωτοφωταύγειας (OXFORD Instruments). 

 

 Η βασική διαφορά με την ηλεκτρονιακή απορρόφηση είναι ότι η 

φωτοφωταύγεια περιλαμβάνει μετάπτωση από μια υψηλότερη ενεργειακή στάθμη σε 

μια χαμηλότερη. Επίσης η φωτοφωταύγεια είναι μία μέτρηση μηδενικού υποβάθρου, 

δηλαδή μηδενικό σήμα ανιχνεύεται όταν δεν υπάρχει φωτοφωταύγεια σε αντίθεση με 

την φασματοσκοπία απορρόφησης που είναι μία μέτρηση μη μηδενικού υποβάθρου. 

 Ένα τυπικό φάσμα φωταύγειας είναι απλά ένα διάγραμμα της έντασης 

φωτοφωταύγειας ως συνάρτηση του μήκους κύματος για ένα συγκεκριμένο μήκος 

κύματος διέγερσης. Επίσης υπάρχει και το φάσμα φωτοφωταύγειας διεγέρσεως 

(photoluminescence excitation-PLE spectrum) όπου είναι η μέτρηση της 

φωτοφωταύγειας σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος εκπομπής ως συνάρτηση του 

μήκους κύματος διεγέρσεως.  
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Περιγραφή διάταξης 

 

 Ενώ τα περισσότερα κύρια μέρη της διάταξης είναι όμοια με αυτά ενός 

φασματομέτρου υπεριώδους-ορατού, δηλαδή πηγή φωτός, δειγματοφορέας και 

ανιχνευτής, το σύστημα ανίχνευσης είναι διαφορετικό καθώς εδώ ανιχνεύεται το 

εκπεμπόμενο φώς και όχι το διερχόμενο όπως στην φασματοσκοπία υπεριώδους-

ορατού (Σχήμα 2.18). 

 Βασικά, σε μια τυπική μέτρηση φωτοφωταύγειας, ένα συγκεκριμένο μήκος 

κύματος του φωτός επιλέγεται από μια πηγή φωτός με ένα μονοχρωμάτορα και 

κατευθύνεται στο δείγμα. Το φως που εκπέμπεται από το δείγμα συλλέγεται μέσω 

φακών, διαχέεται από έναν άλλο μονοχρωμάτορα και ανιχνεύεται από έναν 

φωτοανιχνευτή. Το αναλογικό ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από τον 

φωτοανιχνευτή μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα από έναν μετατροπέα 

αναλογικού/ψηφιακού και επεξεργάζεται από ένα λογισμικό σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Το φάσμα που καταγράφεται είναι η ένταση της εκπεμπόμενης 

φωτοφωταύγειας (ανάλογης του ηλεκτρικού σήματος που παράγεται) ως συνάρτηση 

του μήκους κύματος του εκπεμπόμενου φωτός. 

 

Σχήμα 2.18 Σχηματική αναπαράσταση ενός φασματομέτρου φωτοφωταύγειας (PL). 
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3 
 

Νανοσυσσωματώματα νανοκρυστάλλων 

γ-Fe2O3 (nanoclusters-CNCs) 

 

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, μετά την επίτευξη του ελέγχου του μεγέθους και του σχήματος 

των νανοσωματιδίων το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας μετατοπίστηκε 

στη δημιουργία εκτεταμμένων δομών οι οποίες αποτελούνται από νανοσωματίδια. Οι 

δομές αυτές είναι οργανωμένες με καλά καθορισμένα χαρακτηριστικά και 

προκύπτουν είτε από αυτοοργάνωση (self-assembly) των νανοσωματιδίων, είτε με 

οργάνωση υπό την επίδραση κάποιου εξωτερικού ερεθίσματος όπως για παράδειγμα 

ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Αυτές οι δομές παρουσιάζουν ιδιότητες τελείως 

διαφορετικές από των νανοκρυστάλλων όταν είναι απομονωμένα λόγω των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Στηριζόμενοι στις αρχές που χαρακτηρίζουν αυτές τις 

εκτεταμμένες δομές παρασκευάσαμε ένα καινούριο μαγνητικό νανο-υλικό, ένα 

ελεγχόμενο νανοσυσσωμάτωμα που αποτελείται από πολλούς μικρούς 

νανοκρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου και είναι επικαλυμμένο με ένα πολυμερές. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η σύνθεσή του, μελετώνται τα δομικά και 

μορφολογικά του χαρακτηριστικά καθώς και οι ιδιότητές του. Τα 

νανοσυσσωματώματα αυτά είναι διαλυτά στο νερό και με την εφαρμογή ενός 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου διατάσσονται σε γραμμές παράλληλες με τη 
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διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου με αποτέλεσμα την εμφάνιση φωτονικών ιδιοτήτων 

και την ανάκλαση του φωτός σε διαφορετικά μήκη κύματος, ως αποτέλεσμα το 

χρώμα του διαλύματος αλλάζει ανάλογα με την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου που εφαρμόζεται. Στη συνέχεια μελετάται η τοξικότητα αυτού του 

συστήματος καθώς και η δυνατότητά του να χρησιμοποιηθεί ως σκιαγραφικό μέσο 

για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) καθώς και ως μαγνητικό μέσο 

έγχυσης για θεραπεία μέσω μαγνητικής υπερθερμίας. Το σύστημα αυτό έχει 

μαγνητικές ιδιότητες διαφορετικές από άλλα σκιαγραφικά μέσα 

(υπερπαραμαγνητικά) που αυτή τη στιγμή είναι εμπορικά διαθέσιμα και αυτό είναι 

που κάνει και τόσο ενδιαφέρουσα την μελέτη των ιδιοτήτων του, τόσο για βιοιατρική 

διάγνωση (MRI) όσο και θεραπεία (μαγνητική υπερθερμία). Τέλος περιγράφεται η 

σύνθεση και ο βασικός χαρακτηρισμός για ένα υβριδικό πλασμονικό-μαγνητικό 

σύστημα με βάση τα νανοσυσσωματώματα πάνω στα οποία τοποθετούνται με 

ηλεκτροστατική σύζευξη ή απευθείας εναπόθεση μεταλλικοί νανοκρύσταλλοι Au και 

Ag.  

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα για 

νανοσωματίδια που με έγχυση στον ανθρώπινο οργανισμό μπορούν να αυξήσουν την 

σκιαγραφική αντίθεση (contrast) στη απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI). Τα 

νανοσωματίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί για τέτοιου είδους εφαρμογές πρέπει 

γενικά να ικανοποιούν ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτα από όλα πρέπει οι φυσικές 

τους ιδιότητες (οι μαγνητικές κυρίως) να είναι τέτοιες που να δίνουν αυξημένη 

σκιαγραφική αντίθεση στις εικόνες μαγνητικού συντονισμού. Η σκιαγραφική 

αντίθεση καθορίζεται από το ρυθμό χαλάρωσης σπιν-σπιν (R2) ο οποίος είναι 

ανάλογος του τετραγώνου της μαγνήτισης. Η μαγνήτιση όμως ενός τέτοιου 

νανοσωματιδίου εξαρτάται από τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του, 

όπως για παράδειγμα το μέγεθος, το σχήμα, τη σύσταση και την κρυσταλλικότητά 

του. Περαιτέρω, θα πρέπει να είναι βιοσυμβατά και μη τοξικά ώστε να είναι ασφαλής 

η έγχυση τους στον ανθρώπινο οργανισμό. 

 Τα περισσότερα όμως από τα νανοσωματίδια που αυτή τη στιγμή είναι 

εμπορικά διαθέσιμα (Endorem
®

, Resovist
®

, Combidex
®

: Πίνακας 1.1) και 

χρησιμοποιούνται στις κλινικές και στα νοσοκομεία δεν ικανοποιούν επαρκώς και τις 
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δύο αυτές προϋποθέσεις. Τα νανοσωματίδια αυτά κυρίως έχουν μέγεθος της τάξης 

των μερικών νανομέτρων, είναι υπερπαραμαγνητικά και υδατοδιαλυτά. Είναι 

βιοσυμβατά και μη τοξικά καθώς έχουν καλυφθεί με κατάλληλα επιφανειοδραστικά 

αλλά παρουσιάζουν και κάποιους περιορισμούς που συνήθως προέρχονται από τη 

μέθοδο παρασκευής τους. Τα νανοσωματίδια αυτά συνήθως έχουν παρασκευαστεί με 

συγκαταβύθιση (co-precipitation method) σε νερό, σε χαμηλές θερμοκρασίες και δεν 

είναι ομοιόμορφα σε μέγεθος και σχήμα και επίσης δεν είναι και καλά 

κρυσταλλωμένα με αποτέλεσμα η απόδοσή τους στην απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού να είναι διαφορετική από δείγμα σε δείγμα παρόλο που είναι 

παρασκευασμένα με τις ίδιες συνθήκες.
78, 126

 

 Τα τελευταία χρόνια όμως η εξέλιξη στις μεθόδους παρασκευής ομοιόμορφων 

σε μέγεθος και σχήμα υπερπαραμαγνητικών νανοσωματιδίων, καθώς και των 

μεθόδων εναπόθεσης βιοσυμβατών επιφανειοδραστικών πάνω στα ήδη 

παρασκευασμένα νανοσωματίδια
34, 127

 έχει βοηθήσει πολύ στην έρευνα και στη 

σύνθεση νέων Τ2 σκιαγραφικών μέσων "σκοτεινής" αντίθεσης (Τ2-weighted MRI). 

Καινούρια ή τροποποιημένα πρωτόκολλα σύνθεσης έχουν διερευνηθεί με σκοπό την 

επίτευξη τέτοιων χαρακτηριστικών που δίνουν αύξηση της μαγνήτισης και 

ενισχυμένη σκιαγραφική αντίθεση, ενώ ταυτόχρονα η βιοσυμβατότητα είναι το 

χαρακτηριστικό που απασχολεί ιδιαίτερα. 

 Παρόλο που τα χαρακτηριστικά των υπερπαραμαγνητικών νανοκρυστάλλων 

έχουν βελτιστοποιηθεί αρκετά ώστε να δίνουν όσο πιο υψηλή μαγνήτιση γίνεται, 

παρόλα αυτά η μαγνήτική τους απόκριση παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα με 

αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει και τη χρήση τους στην απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού.
64

 Με στόχο την ενίσχυση της σκιαγραφικής αντίθεσης έχουν 

παρασκευαστεί και μελετηθεί μεγαλύτερες κολλοειδής οντότητες (δευτερογενής 

δομές) οι οποίες αποτελούνται από μικρούς νανοκρυστάλλους, είτε με αυτοοργάνωση 

(self-assembled)
128

 αυτών, είτε με ενσωμάτωση αυτών σε πολυμερικές μήτρες, όπως 

για παράδειγμα υπερπαραμαγνητικοί νανοκρύσταλλοι εγκλεισμένοι σε 

πολυακριλαμίνη
129

, οξείδιο του πυριτίου
130

, φωσφολιπιδικά μικκύλια
131

, συσταδικά 

πολυμερή (block polymers)
132

 ή αμφιφιλικά πολυμερή
133, 134

. Με το σχηματισμό των 

δευτερογενών αυτών δομών επιτυγχάνεται άμεση γειτνίαση των νανοκρυστάλλων 

που οδηγεί σε σύζευξη και ενίσχυση της μαγνήτισης και κατά συνέπεια τη 

δημιουργία ενός ισχυρού τοπικού μαγνητικού πεδίου γύρω από αυτά. Το τοπικό αυτό 

πεδίο είναι ισχυρότερο από αυτό που υπάρχει αν τα νανοσωματίδια ήταν μεμονωμένα 
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και σε κάποια απόσταση μεταξύ τους. Το ενισχυμένο αυτό τοπικό μαγνητικό πεδίο 

επηρεάζει τα πρωτόνια του νερού που βρίσκονται κοντά με αποτέλεσμα η μαγνητική 

ροπή τους να χαλαρώνει γρηγορότερα δίνοντας μια ισχυρότερη σκιαγραφική 

αντίθεση στις εικόνες του μαγνητικού συντονισμού. Παρόλο που με αυτό τον τρόπο 

έχει βελτιωθεί κάπως η σκιαγραφική αντίθεση παραμένει όμως όχι πολύ καλύτερη 

από αυτή που δίνουν τα μεμονωμένα υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια που είναι 

αυτή τη στιγμή εμπορικά διαθέσιμα, όπως είναι το Endorem
®

. Αυτό συμβαίνει γιατί 

παρόλο που το τοπικό πεδίο είναι ισχυρότερο λόγω της γειτνίασης των 

νανοσωματιδίων η χρήση μαγνητικά αδρανών μητρών για να σχηματιστούν αυτές οι 

δευτερογενής δομές μειώνουν σημαντικά την μαγνήτισή τους. Επίσης λόγω των 

συγκεκριμένων σχηματισμών οι αποστάσεις μεταξύ των νανοσωματιδίων δεν είναι 

τόσο μικρές ώστε η σύζευξη να είναι και τόσο αποδοτική και το τοπικό μαγνητικό 

πεδίο δεν είναι τόσο ισχυρό όσο κανείς θα περίμενε. 

 Με στόχο πάντα την ενίσχυση του τοπικού μαγνητικού πεδίου γύρω από τα 

νανοσωματίδια, έγινε μια προσπάθεια χρησιμοποίησης πολυβινυλικής αλκοόλης ή 

μακρομερών (Macromers, poly(ethylene glycol)- co fumarate or cross linked 

poly(ethylene glycol) co fumarate) με μικρά νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου 

ώστε να έρθουν σε άμεση γειτνίαση.
128

 Η απόδοση τους στην απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού είναι λίγο πιο υψηλή από εκείνη του Endorem
®

 σε μαγνητικά πεδία 

όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε κλινικές εφαρμογές. 

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιούμε ένα γνωστό από τη 

βιβλιογραφία πρωτόκολλο συσσωμάτωσης για να φέρουμε σε άμεση γειτνίαση μικρά 

νανοσωματίδια. Η συσσωμάτωση γίνεται με τη βοήθεια ενός πολυμερούς και η 

σύνθεση είναι ενός βήματος, δηλαδή σχεδόν ταυτόχρονα αναπτύσσονται οι 

νανοκρύσταλλοι οξειδίου του σιδήρου και συσσωματώνονται σε μεγαλύτερες 

οντότητες χωρίς να είναι απαραίτητος ο εγκλεισμός τους σε οποιαδήποτε μήτρα που 

θα μείωνε τη μαγνήτισή τους. Το πρωτόκολλο αυτό όπως δημοσιεύτηκε από τον Y. 

Yin και τους συνεργάτες του
135

 οδηγεί σε υπερπαραμαγνητικά νανοσυσσωματώματα 

μαγνητίτη (Fe3O4) αλλά είναι ευαίσθητο σε διάφορες παραμέτρους κατά τη διάρκεια 

της σύνθεσης. Μικρές μεταβολές στις παραμέτρους αυτές που δεν ήταν πάντοτε 

ελέγξιμες οδηγούσαν σε μη συνεπή αποτελέσματα από σύνθεση σε σύνθεση. Εμείς 

καταφέραμε να κρατήσουμε σταθερές αλλά και πλήρως ελεγχόμενες τις παραμέτρους 

αυτές και αλλάζοντας κάποιες άλλες να συνθέσουμε νανοσυσσωματώματα μαγγεμίτη 

(γ-Fe2O3), απόλυτα ελεγχόμενα σε μέγεθος και σχήμα. Τα νανοσυσσωματώματα αυτά 
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αποδείχτηκε ότι είναι σιδηριμαγνητικά σε θερμοκρασία δωματίου στη μορφή των 

υδατικών τους διαλυμάτων. Η απόκρισή τους στην εφαρμογή ενός εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου είναι διαφορετική από αυτή των δημοσιευμένων 

νανοσυσσωμάτων και κατά συνέπεια ικανά να δίνουν και διαφορετική απόδοση ως 

σκιαγραφικά μέσα που όπως αποδεικνύεται από τις μετρήσεις μας είναι εξαιρετικά 

καλύτερη από αυτή του Endorem
®

. 

 Επίσης η ιδιαίτερη μορφολογία σε συνδυασμό με τη σιδηριμαγνητική τους 

συμπεριφορά μας οδήγησαν να μελετήσουμε και τη θερμική απόδοσή τους υπό την 

εφαρμογή ενός εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου, ένα χαρακτηριστικό που είναι 

πολύ χρήσιμο όταν το υλικό δύναται να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία του καρκίνου 

με τη χρήση μαγνητικής υπερθερμίας. Με στόχο την ενίσχυση της θερμικής 

απόκρισης παρασκευάσαμε επίσης κι ένα υβριδικό νανοσυσσωμάτωμα όπου στα 

παραπάνω νανοσυσσωματώματα οξειδίου του σιδήρου τοποθετήθηκαν στην 

περιφέρεια μεταλλικοί νανοκρύσταλλοι Au και Ag. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια 

εκτεταμένη μελέτη της θερμικής απόκρισης διαφορετικών μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων για τη χρήση τους στη μαγνητική υπερθερμία. Για παράδειγμα, 

μικροί σφαιρικοί νανοκρύσταλλοι διαφορετικού μεγέθους οξειδίου του σιδήρου 

υπερπαραμαγνητικοί ή σιδηρομαγνητικοί, ανάλογα με το μέγεθος και επικαλυμμένοι 

με διάφορα επιφανειοδραστικά
136-138

. Ωστόσο, πολύ μεγάλη θερμική απόδοση και 

πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των σφαιρικών, έχει βρεθεί σε νανοκρυστάλλους 

οξειδίου του σιδήρου σχήματος κυβικού λόγω σημαντικά μεγαλύτερης μαγνητικής 

ανισοτροπίας
93

. Επίσης βρέθηκε ότι η επικάλυψη υπερπαραμαγνητικών 

νανοκρυστάλλων οξειδίου του σιδήρου με ένα μεταλλικό κέλυφος Au έδειξε 

ενισχυμένη θερμική απόκριση σε σχέση με αυτή των γυμνών μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων.
139, 140

 Παράλληλα έχει βρεθεί ότι κάποιοι μαγνητικοί 

νανοκρύσταλλοι εμφανίζουν καλή σκιαγραφική αντίθεση στις φωτογραφίες 

πυρηνικού μαγνητισμού συντονισμού, ενώ ταυτόχρονα παράγουν και ικανοποιητική 

θερμότητα στο περιβάλλον τους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 

θεραπευτικούς σκοπούς.
138, 141

 

 Όσον αφορά σε μια άλλη προοπτική, η εφαρμογή ενός εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου στα μαγνητικά αυτά νανοσυσσωματώματα, σε υδατικά τους 

διαλύματα, τα οδηγεί ώστε να διατάσσονται σε γραμμές, η απόσταση των οποίων 

εξαρτάται από την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Αποτέλεσμα της 

οργάνωσης αυτής του κολλοειδούς διαλύματος στη νανοκλίμακα είναι να εμφανίζουν 
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φωτονικές ιδιότητες. Το χρώμα του διαλύματος αλλάζει από καφέ που είναι χωρίς την 

εφαρμογή κάποιου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, σε όλα τα χρώματα του φάσματος 

και εκτείνεται μέχρι το μπλε, καθώς αλλάζουμε την ένταση του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου. Το υδατικό διάλυμα των νανοσυσσωμάτων γ-Fe2O3 λόγω της 

ιδιαίτερης αυτής συμπεριφοράς μπορεί να θεωρηθεί ως ένας μαγνητικά ενεργός 

φωτονικός κρύσταλλος. Όπως ήδη έχει αναφερθεί πιο εκτενώς στο Κεφάλαιο 1 στην 

εισαγωγή, οι κρύσταλλοι αυτοί είναι περιοδικές διατάξεις σωματιδίων όπου μεταξύ 

αυτών υπάρχει ένα μέσο όπου οι οπτικές ιδιότητές του μπορούν να αλλάζουν με την 

εφαρμογή ενός εξωτερικού ερεθίσματος και συγκεκριμένα εδώ του μαγνητικού 

πεδίου. Ενώ στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά παραδείγματα φωτονικών 

κρυστάλλων όπου οι οπτικές τους ιδιότητές αλλάζουν είτε με την θερμοκρασία 

(thermoresponsive photonic crystals)
96, 97

, το PH (chemical responsive photonic 

crystals)
98

, μια μηχανική τάση (mechanically responsive photonic crystals)
99

 ή με 

ακτινοβόληση με φως (optically responsive photonic crystals)
100

, δεν υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα με την εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια οι μέθοδοι παρασκευής που χρησιμοποιούνταν 

για τη σύνθεση μαγνητικών νανοκρυστάλλων δεν ήταν επαναλήψιμες και 

υστερούσαν σε ομοιομορφία μεγέθους και σχήματος, κάτι που είναι καθοριστικό για 

την παραγωγή φωτονικών κρυστάλλων σε αντίθεση με τις σφαίρες οξειδίου του 

πυριτίου και πολυστυρενίου που από πολλά χρόνια είναι εδραιωμένη η παρασκευή 

τους.  

 Παραδείγματα μαγνητικά ενεργών φωτονικών κρυστάλλων αποτελούν λεπτά 

στρώματα από inverse opal δομή μαγνητίτη
101

, καθώς και νανοσφαίρες 

πολυστυρενίου που εσωκλείουν μαγνητικά νανοσωματίδια σε κολλοειδές διάλυμα
102, 

103
 και παρουσιάστηκαν ήδη στο Κεφάλαιο 1. Σε σύγκριση με τα παραπάνω 

συστήματα τα νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα. 

Πρώτα από όλα έχουν υψηλή μαγνήτιση λόγω αυτής της συσσωμάτωσης των μικρών 

πρωταρχικών νανοκρυστάλλων άρα μπορούν και να επηρεαστούν άμεσα από ένα 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο σε αντίθεση με τα παραπάνω συστήματα τα οποία έχουν 

μικρότερη μαγνήτιση λόγω του ότι είναι εγκλεισμένα σε μη μαγνητικά υλικά. 

Επιπλέον η οργανωμένη δομή (παράλληλες γραμμές) που σχηματίζεται με την 

εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου υλοποιείται μέσα στο νερό όπου αυτά 

έχουν διαλυθεί μετά το τέλος της σύνθεσης, οπότε η δημιουργία αυτού του 

φωτονικού κρυστάλλου δε χρειάζεται επιπλέον βήματα τροποποίησης των 
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νανοσωματιδίων ή εγκλεισμός σε άλλα μέσα. Επίσης η απόκριση του είναι άμεση και 

αντιστρεπτή καθώς το μικρό συνεκτικό πεδίο που έχουν σε θερμοκρασία δωματίου 

καθώς και η επιτυχημένη επιλογή του επιφανειοδραστικού δεν επηρεάζει την 

σταθερότητά τους μετά από την απομάκρυνση του μαγνητικού πεδίου. Η στενή 

κατανομή μεγέθους και η ομοιομορφία στο σχήμα είναι παράμετροι που παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στην εύρεση του μήκους κύματος του απαγορευμένου 

χάσματος. Στην περίπτωση που η κατανομή μεγέθους δεν είναι στενή τότε τα 

διαφορετικά μεγέθη οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο (σε διαφορετικές 

αποστάσεις) και το φάσμα ανάκλασης μπορεί να παρουσιάζει δύο ή περισσότερες 

κορυφές με περαιτέρω διαπλάτυνση και επακόλουθη μικρότερη ένταση που κάνουν 

αδύνατη την υλοποίηση συμπεριφοράς φωτονικού κρυστάλλου.
142

 

 

3.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.2.1 Παρασκευή των νανοσυσσωματωμάτων οξειδίου του σιδήρου 

 

Υλικά 

 Όλα τα αντιδραστήρια είναι υψηλής καθαρότητας και χρησιμοποιούνται όπως 

είναι χωρίς άλλη επεξεργασία. Ο άνυδρος τριχλωριούχος σίδηρος (anhydrous iron 

chloride, FeCl3, 98 %) αγοράστηκε από την εταιρία Alfa Aesar, το άνυδρο υδροξείδιο 

του νατρίου (anhydrous sodium hydroxide, NaOH, 98%) και το πολυακρυλικό οξύ 

(polyacrylic acid, PAA, Mw= 1800) από την εταιρία Sigma Aldrich, ενώ η διεθυλική 

γλυκόλη (diethylene glycol, DEG, (HOCH2CH2)2O, Reagent and Laboratory grade) 

από την εταιρία Fisher. Τέλος, η αιθανόλη (absolute Ethanol) αγοράστηκε από την 

εταιρία Sigma Aldrich.  

 

Σύνθεση υδρόφιλων νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3 

 

 Όλες οι συνθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε ατμόσφαιρα αργού σε τρίλαιμες 

φιάλες των 100 mL οι οποίες συνδέονται μέσω ενός συμπυκνωτή ατμών σε μια 

γυάλινη Schlenk γραμμή (Σχήμα 2.1). Όλες οι αντιδράσεις γίνονται σε υψηλές 

θερμοκρασίες και ο έλεγχος της θερμοκρασίας των διαλυμάτων γίνεται με 

θερμαντικές φωλιές (heating mantles) συνδεδεμένες σε ψηφιακούς ελεγκτές 

θερμοκρασίας (temperature controller). Όλα τα αντιδραστήρια (FeCl3, NaOH, PAA, 
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DEG) φυλάσσονται αλλά και ζυγίζονται μέσα σε ένα GloveBox (MBRAUN, 

UNILab) σε ατμόσφαιρα αργού, ενώ απομακρύνονται είτε σε αεροστεγώς κλεισμένα 

φιαλίδια είτε αφού τοποθετηθούν κατευθείαν στις φιάλες. 

 

α) Σύνθεση νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3.  

 

  Τα νανοσυσσωματώματα οξειδίου του σιδήρου έχουν παρασκευαστεί με ένα 

γνωστό από τη βιβλιογραφία πρωτόκολλο
135

 αλλά με αρκετές τροποποιήσεις. Σε μια 

τυπική σύνθεση, 0.8 mmol FeCl3 και 8 mmol πολυακρυλικού οξέος διαλύονται σε 40 

ml DEG μέσα σε μια φιάλη στο GloveBox. Η φιάλη μεταφέρεται αφού έχει κλειστεί 

αεροστεγώς και συνδέεται στο συμπυκνωτή ατμών, διοχετεύεται σε αυτήν ροή αργού 

ενώ το διάλυμα ανακατεύεται με μαγνητικό αναδευτήρα με ταχύτητα 600 RPM. Το 

χρώμα του διαλύματος στη θερμοκρασία δωματίου είναι κίτρινο. Το διάλυμα 

θερμαίνεται στους 220 °C με ρυθμό ~20 °C/min και παραμένει σε αυτή τη 

θερμοκρασία για 1 ώρα. Στη θερμοκρασία αυτή, 3.8 mL από ένα αναγωγικό διάλυμα 

που είναι στους 70 °C ρίχνεται απότομα στο αρχικό διάλυμα με μία σύριγγα των 4 

ml. Η απότομη ρίψη του αναγωγικού διαλύματος δημιουργεί μια μείωση της 

θερμοκρασίας του διαλύματος κατά 10-15 °C και το χρώμα του διαλύματος γίνεται 

μαύρο σε λίγα λεπτά. Η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος συνεπάγεται και την 

ύπαρξη αντίδρασης και την πυρηνοποίηση των νανοκρυστάλλων. Οι νανοκρύσταλλοι 

οξειδίου του σιδήρου που αρχικά σχηματίζονται βρίσκονται υπό την επίδραση ενός 

μαγνητικού πεδίο λόγω της μαγνητικής ράβδου ανάμειξης. Η ένταση του μαγνητικού 

πεδίο όπως μετρείται από ένα φορητό μαγνητόμετρο κυμαίνεται από 0 έως 250 G, 

ανάλογα με την απόσταση από τον πόλο της μαγνητικής ράβδου. Το μαγνητικό αυτό 

πεδίο είναι αρκετό ώστε να προσανατολίσει τους νανοκρυστάλλους και ο 

προσανατολισμός αυτός να παραμείνει κατά το σχηματισμό των 

νανοσυσσωματωμάτων. Το διάλυμα παραμένει στους 220 °C για 1 ώρα μετά την 

προσθήκη του αναγωγικού μέσου και η αντίδραση σταματά όταν το διάλυμα ψύχεται 

σε θερμοκρασία δωματίου κατά την απομάκρυνση της θερμαντικής φωλιάς. Τα 

νανοσυσσωματώματα απομακρύνονται από το διάλυμα με καταβύθιση όταν 

προστίθενται στο διάλυμα αιθανόλη και μετά από φυγοκέντριση με ταχύτητα 6000 

RPM για 10 min. Περίσσεια αντιδραστηρίων ή επιφανειοδραστικού που δεν έχουν 

αντιδράσει απομακρύνονται με ξέπλυμα μέσω ενός διαλύματος απεσταγμένου νερού 

και αιθανόλης. Τα νανοσυσσωματώματα τελικά διασπάρθηκαν σε απεσταγμένο νερό. 
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Η διαδικασία καταβύθισης και επαναδιάλυσης επαναλαμβάνεται τρεις φορές και 

ακολουθείται από τρεις μαγνητικούς διαχωρισμούς για να απομακρυνθούν πλήρως τα 

αντιδρώντα που δεν έχουν πάρει μέρος στην αντίδραση, η περίσσεια του πολυμερούς, 

καθώς και τυχόν νανοσωματίδια που έχουν μείνει στο διάλυμα αλλά δεν έχουν 

συσσωματωθεί σε μεγαλύτερες οντότητες. Ο μαγνητικός διαχωρισμός 

πραγματοποιείται με έναν μαγνήτη έντασης 10
3
 G ο οποίος τοποθετείται σε επαφή με 

το φιαλίδιο που περιλαμβάνει το υδατικό διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων. Τα 

νανοσυσσωματώματα συλλέγονται και με μία σύριγγα απομακρύνεται ο διαλύτης ο 

οποίος και πετάται. Στη συνέχεια προστίθεται καινούρια ποσότητα νερού. Ο 

μαγνητικός διαχωρισμός επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Ο τελικός όγκος του 

υδατικού διαλύματος είναι 6 ml. 

 Το αναγωγικό διάλυμα που έχει προστεθεί στο κύριο διάλυμα στους 220 °C 

παρασκευάζεται ξεχωριστά από 50 mmol NaOH και 20 mL DEG. Το διάλυμα 

θερμαίνεται στους 120 °C με ρυθμό ~20 °C/min και παραμένει σε αυτή τη 

θερμοκρασία για 1 ώρα. Έπειτα η θερμοκρασία του μειώνεται στους 70 °C 

διατηρείται σε αυτή τη θερμοκρασία μέχρι να προστεθεί στο διάλυμα. 

 Πολύ σημαντικές παράμετροι στη συγκεκριμένη σύνθεση είναι η ποσότητα 

του νερού στην αντίδραση και είναι και αυτή που καθορίζει, όπως αποδεικνύεται 

παρακάτω και το μέγεθος των τελικών νανοσυσσωματωμάτων. Η ποσότητα του 

νερού προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον διαλύτη (τη διεθυλική γλυκόλη), καθώς 

όλα τα άλλα αντιδραστήρια φυλάσσονται στο GloveBox. Νανοσυσσωματώματα δύο 

μεγεθών παρασκευάστηκαν με τη χρήση διεθυλικής γλυκόλης με διαφορετική 

ποσότητα νερού, η μία με νερό < 0.3 % (Reagent grade) και η άλλη με < 0.5 % 

(Laboratory grade). Ο ίδιος τύπος διαλύτη χρησιμοποιείται για το μητρικό διάλυμα 

καθώς και για το αναγωγικό.  

 

β) Σύνθεση μεμονωμένων νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3 

 

 Με σκοπό την κατανόηση του μηχανισμού αλλά και των ιδιοτήτων των 

νανοσυσσωματωμάτων παρασκευάστηκαν επιπλέον μικροί σφαιρικοί 

νανοκρύσταλλοι οξειδίου του σιδήρου καλά διασπειρόμενοι στο νερό με μέγεθος 

περίπου ίσο με αυτό των μικρών νανοκρυστάλλων μέσα στα νανοσυσσωματώματα.  

 Οι νανοκρύσταλλοι αυτοί παρασκευάστηκαν επίσης βάση ενός 

τροποποιημένου πρωτοκόλλου
143

. Σε μια τυπική σύνθεση 4 mmol FeCl3 και 4 mmol 
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πολυακρυλικού οξέος διαλύονται σε 36 ml διεθυλικής γλυκόλης (με νερό < 0.5 %, 

Laboratory grade) σε μια τρίλαιμη φιάλη μέσα στο GloveBox. Το χρώμα του 

διαλύματος είναι κίτρινο όταν η φιάλη συνδέεται στο συμπυκνωτή ατμών και 

υποβάλλεται σε μαγνητική ανάδευση με ταχύτητα 600 RPM σε θερμοκρασία 

δωματίου. Το διάλυμα θερμαίνεται στους 220 °C με ένα ρυθμό ~ 20 °C/ min και 

παραμένει σε αυτή τη θερμοκρασία για 1 ώρα υπό ροή αργού. Έπειτα προστίθενται 

απότομα στο διάλυμα 8 mL με την βοήθεια μίας σύριγγας από το αναγωγικό διάλυμα 

που έχει παρασκευαστεί όπως έχει περιγραφεί παραπάνω και με τη χρήση της ίδιας 

διεθυλικής γλυκόλης. Η θερμοκρασία του διαλύματος μειώνεται κατά 10-15 °C κατά 

την προσθήκη του αναγωγικού διαλύματος και το χρώμα του διαλύματος γίνεται 

σχεδόν αμέσως μαύρο. Οι νανοκρύσταλλοι γ-Fe2O3 συλλέγονται με φυγοκέντριση σε 

ταχύτητα 6000 RPM για 10 min, αφού έχει προστεθεί στο διάλυμα αιθανόλη. Οι 

νανοκρύσταλλοι διαλύονται σε απεσταγμένο νερό. Η καταβύθιση/επαναδιάλυση 

πραγματοποιείται πέντε φορές. 

 

3.2.2 Τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη των 

νανοσυσσωματωμάτων 

  

Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ). Για το χαρακτηρισμό της μορφολογίας 

και της δομής των νανοκρυστάλλων χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

διέλευσης υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRTEM) JEOL 2100 (επιταχύνων 

δυναμικό 200 kV) με θερμιονική εκπομπή LaB6 το οποίο βρίσκεται στο Εργαστήριο 

Μικροσκοπίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η παρασκευή των δειγμάτων γι' αυτήν 

την τεχνική περιλαμβάνει εναπόθεση μίας σταγόνας των κολλοειδών διαλυμάτων των 

νανοσυσσωματωμάτων ή των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων σε ένα χάλκινο πλέγμα 

(grid) διαμέτρου 3 mm επικαλυμμένο με άνθρακα και αφήνεται στον αέρα όση ώρα 

χρειάζεται (περίπου 24 ώρες) ώστε να εξατμιστεί το νερό. Η κατανομή μεγέθους 

(ιστογράμματα) προέκυψε από πολλές φωτογραφίες χαμηλής μεγέθυνσης 

χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα (Gatan Digital Micrograph) 

όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2.2.1. Για κάθε κατανομή μετρήθηκαν περίπου 150 

τέτοιες δομές. Οι φωτογραφίες καταγράφηκαν με μία κάμερα Gatan ORIUS
TM

 SC 

1000 CCD και τα δομικά χαρακτηριστικά των νανοδομών προσδιορίστηκαν από τις 

εικόνες περίθλασης που προέρχονται από τις εικόνες υψηλής διακριτικής ικανότητας 

με γρήγορο μετασχηματισμό Fourier (Fast Fourier Transform- FFT). 
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Περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ (ΧRD). Η δομή καθώς και το μέγεθος των 

νανοκρυστάλλων μέσα στα νανοσυσσωματώματα μελετήθηκαν με ένα 

περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ (XRD) Rigaku D/MAX-2000H περιστρεφόμενης ανόδου, 

με Cu-Kα ακτινοβολία και εξοπλισμένο με ένα δευτερογενή μονοχρωμάτορα γραφίτη. 

Το σύστημα είναι εγκατεστημένο στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 Για να καταγραφούν τα ακτινογραφήματα των νανοσυσσωματωμάτων πρέπει 

αυτά να είναι σε μορφή σκόνης. Γι' αυτό και τα διαλύματα των νανοκρυστάλλων 

τοποθετήθηκαν σε ένα ξηραντήριο σε χαμηλή θερμοκρασία (~60 °C) ώστε να 

εξατμιστεί το νερό. Λόγω της μικρής ποσότητας σκόνης από νανοσυσσωματώματα 

που προκύπτει επιλέγεται ένας γυάλινος δειγματοφορέας ώστε να δίνει τη μικρότερη 

δυνατή σκέδαση υποβάθρου. Τα φάσματα συλλέχθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου σε 

ένα εύρος 2θ από 5 έως 90°, με βήμα 0.02° και με χρόνο συλλογής 10 sec ανά βήμα. 

 

Φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-

AES). Στοιχειακή ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα 

φασματόμετρο iCAP 6500 Thermo στο Istituto Italiano di Tecnologia (ΙΙΤ) στην 

Γένοβα της Ιταλίας, με επιβλέποντα το διευθυντή του εργαστηρίου Νανοχημείας Dr. 

L. Manna. 

 Τα διαλύματα των νανοκρυστάλλων αραιώθηκαν σε ένα διάλυμα HCl/HNO3 

3:1 (v/v). 

 

Δυναμική σκέδαση φωτός (DLS) και Ηλεκτροφορετική σκέδαση φωτός (z-

potential measurement). Οι μετρήσεις της υδροδυναμικής διαμέτρου καθώς και του 

επιφανειακού φορτίου των νανοσυσσωμάτων πραγματοποιήθηκαν σε ένα Malvern 

Instruments Zeta Sizer εξοπλισμένο με ένα λέιζερ He-Ne 4.0 mW, που λειτουργεί σε 

μήκος κύματος 633 nm κι έχει ως ανιχνευτή μία φωτοδίοδο χιονοστοιβάδας 

(avalanche photodiode detector). Οι μετρήσεις αυτές γίνανε στο εργαστήριο Istituto 

Italiano di Tecnologia (ΙΙΤ) στη Γένοβα της Ιταλίας, με επιβλέποντα το διευθυντή του 

εργαστηρίου Νανοχημείας Dr. L. Manna. 

 Καμία ιδιαίτερη επεξεργασία των δειγμάτων δεν έγινε για τις μετρήσεις αυτές 

πέρα από αραίωση του διαλύματος. 
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Μαγνητικές μετρήσεις. Οι μαγνητικές ιδιότητες των δειγμάτων μελετήθηκαν με ένα 

μαγνητόμετρο SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) Quantum 

Design MPMS-XL5, εγκατεστημένο στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ 

του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.  

 Οι μαγνητικές ιδιότητες των δειγμάτων των νανοσυσσωματωμάτων 

μετρήθηκαν σε μορφή σκόνης αφού τοποθετήθηκαν σε κάψουλες ζελατίνης. Επίσης 

μαγνητικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν και στα αρχικά κολλοειδή διαλύματα. Τα 

διαλύματα τοποθετήθηκαν μέσα σε πολυανθρακικές κάψουλες οι οποίες δεν 

επηρεάζονται από διαλύτες και εισάγονται στο μαγνητόμετρο σε θερμοκρασία 200 Κ 

στην οποία τα διαλύματα παγώνουν αμέσως. Οι μετρήσεις στα διαλύματα 

πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος από 5 μέχρι 255 Κ όπου είναι τελείως 

παγωμένα ώστε να αποφευχθεί τυχόν εξάτμιση του νερού μέσα στο μαγνητόμετρο. Η 

μαγνήτιση που μετράται κανονικοποιείται με την μάζα του μαγνητικού υλικού (μάζα 

του γ-Fe2O3) όπως προκύπτει από την στοιχειακή ανάλυση με το ICP-AES.  

 

Φασματοσκοπία Mössbauer 
57

Fe. Τα φάσματα Mössbauer συλλέχθηκαν σε 

γεωμετρία διέλευσης σε διάφορες θερμοκρασίες από 10 έως 300 Κ χρησιμοποιώντας 

φασματόμετρο σταθερής επιτάχυνσης, εξοπλισμένο με πηγή 
57

Co(Rh). Τα φάσματα 

σε χαμηλές θερμοκρασίες συλλέχθηκαν σε κρυοστάτες Mössbauer δεξαμενής υγρού 

αζώτου (Oxford) ή κλειστού κυκλώματος Ηλίου (ARS). Η βαθμονόμηση του 

φασματομέτρου πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας α-Fe σε θερμοκρασία δωματίου 

και όλες οι ισομερής μετατοπίσεις είναι μετρημένες ως προς αυτό το πρότυπο. Η 

προσαρμογή (fitting) στα δεδομένα έγινε με το πρόγραμμα IMSG09 (least squares 

minimization program)
144

.  

 Η συλλογή των φασμάτων Mössbauer πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο 

Φασματοσκοπίας Mössbauer & Φυσικής Υλικών στον Τομέα Φυσικής Στερεάς 

Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών, στο Τμήμα Φυσικής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιβλέποντα τον κ. Α. Δούβαλη, Επίκουρο Καθηγητή 

του Τμήματος Φυσικής.  

 Τα δείγματα που μετρήθηκαν ήταν σε μορφή σκόνης ή σε μορφή παγωμένων 

διαλυμάτων. 

 

Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (NMR). Οι διαμήκης και οι εγκάρσιοι χρόνοι 

χαλάρωσης των διαλυμάτων μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά 
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φασματόμετρα NMR παλμών μετασχηματισμού Fourier: α) ένα φασματόμετρο 

Smartracer Stelar (FFC- Fast Field Cycling technique) για εύρος συχνοτήτων 0.01< 

ν< 10 MHz και β) ένα φασματόμετρο Stelar Spinmaster για συχνότητες ν> 10 MHz. 

Το εύρος συχνοτήτων 0.01<ν< 60 MHz αντιστοιχεί σε μαγνητικό πεδίο Η= 0.00023-

1.41 Tesla. Το εύρος του μαγνητικού αυτού πεδίου επιλέχθηκε ώστε να καλύπτει τα 

μαγνητικά πεδία (Η= 0.2, 0.5, και 1 Tesla) που χρησιμοποιούν οι μαγνητικοί 

τομογράφοι στις κλινικές καθώς και σε ερευνητικά εργαστήρια. 

 Οι μετρήσεις των χρόνων χαλάρωσης πραγματοποιήθηκαν 
 
στο Πανεπιστήμιο 

του Μιλάνου και της Παβίας στην Ιταλία, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή 

Καθηγητή A. Lascialfari και του μεταδιδάκτορα Sabareesh K. P. Velu. 

 

Υπερθερμία. Η θερμική απόκριση των διαλυμάτων των νανοσυσσωματωμάτων γ-

Fe2O3 υπό την εφαρμογή ενός εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου μετρήθηκε 

κατευθείαν στα υδατικά διαλύματα τριών διαφορετικών συγκεντρώσεων (C, C/2 και 

C/4). Επίσης για σύγκριση μετρήθηκε και η θερμική απόκριση των μεμονωμένων 

μικρών νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3 με μέγεθος ίδιο με αυτό που έχουν οι 

νανοκρύσταλλοι μέσα στα νανοσυσσωματώματα. Το εναλλασσόμενο μαγνητικό 

πεδίο παράγεται από μια συσκευή μαγνητικής επαγωγής παραγόμενου 

εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου σταθερής συχνότητας f= 765 kHz και για δύο 

εντάσεις μαγνητικού πεδίου, 250 και 310 Oe, Ultrahigh Frequency Induction Heating 

Machine (SPG-10) Model No. SPG-10 της εταιρίας Shuangping. Ένα ηλεκτρονικό 

θερμόμετρο συνδέεται με μια οπτική ίνα, η οποία μεταφέρει το σήμα στο θερμόμετρο 

για να μεταφραστεί σε θερμοκρασία χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο λογισμικό 

(SoftSens), το οποίο καταγράφει τη θερμοκρασία συναρτήσει του χρόνου μέτρησης. 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου που είναι πολύ 

χαμηλότερη από την θερμοκρασία ασφαλούς λειτουργίας της ίνας (80 °C) αλλά και 

χαμηλότερη από το σημείο βρασμού του νερού στο οποίο είναι διαλυμένα τα 

νανοσυσσωματώματα οξειδίου του σιδήρου. 

 Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Φυσικής από τους μεταδιδάκτορες Κ. Συμεωνίδη και Δ. 

Σακελλάρη υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή κ. Μ. Αγγελακέρη. 

 

Μετρήσεις ανακλαστικότητας. Μετρήσεις ανακλαστικότητας πραγματοποιήθηκαν 

στα αρχικά διαλύματα (χωρίς αραίωση) σε ένα UV-NIR φασματόμετρο Perkin Elmer 
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LAMBDA 950, εξοπλισμένο με μια σφαίρα ολοκλήρωσης. Το φασματικό εύρος του 

συγκεκριμένου φασματομέτρου είναι από 250 μέχρι 2500 nm. Ειδική κατασκευή 

έγινε έτσι ώστε να προσαρμοστεί ένα μικρόμετρο στο φασματόμετρο για να μετρείται 

με ακρίβεια η απόσταση του μαγνήτη από το διάλυμα. Σκοπός ήταν η βαθμονόμηση 

της έντασης του μαγνητικού πεδίου στη θέση του δείγματος. 

 Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής 

και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 

Θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA). Η θερμοβαρυμετρική ανάλυση στην 

συγκεκριμένη μελέτη έγινε σε ένα SDT Q600 V8.3 Build 101 TG–DTA (ΤΑ 

Ιnstruments) από 20 μέχρι 600 °C με ρυθμό 10 °C/min σε ατμόσφαιρα αργού. Οι 

θερμικές ιδιότητες των νανοσυσσωματωμάτων μετρήθηκαν σε δείγματα σκόνης. Τα 

υδατικά διαλύματα των νανοσωματιδίων τοποθετήθηκαν σε ένα ξηραντήριο στους 60 

°C για κάποιες ώρες ώστε να εξατμιστεί το νερό. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στους 

δειγματοφορείς χωρίς άλλη επεξεργασία. 

 Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής 

και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 Τοξικολογική μελέτη. Η βιωσιμότητα των NIH/3T3 ινοβλαστών ποντικιών 

(ATCC- American Type Culture Collection) τα οποία βρισκόταν σε αιώρημα με 

συγκέντρωση 10
5
 κύτταρα/mL σε ένα μέσο DMEM (Dulbecco' s modified Eagle's 

medium) συμπληρωμένο με 10 % FBS (fetal bovine serum) και 1% αντιβιοτικό 

διάλυμα (GIBCO, Invitrogen, Karlsruhe, Germany) μελετήθηκε υπό την παρουσία 

των νανοσυσσωματωμάτων σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Η καλλιέργεια έγινε 

στους 37 °C σε ατμόσφαιρα 5 % CO2. Τα κύτταρα αποκολλούνται όταν η ανάπτυξη 

φτάνει στο 75 % χρησιμοποιώντας 0.05 % trypsin/ EDTA) GIBCO, Invitrogen, 

Karlsruhe, Germany). 

 Για την ποιοτική μελέτη των ζωντανών ινοβλαστών χρησιμοποιήθηκε ένα 

"cell staining kit" (Biovision) και στη συνέχεια παρατηρήθηκαν με ένα μικροσκόπιο 

φθορισμού Zeiss fluorescence microscope εξοπλισμένο με ένα Laser Scanning 

System Radiance 2100 (400-700 nm) και μία κάμερα Carl Zeiss Axio HR. Ενώ 

αντίστοιχα η ποσοτική μελέτη των ζωντανών ινοβλαστών έγινε χρησιμοποιώντας ένα 

ATP-Glo
TM

 "bioluminometric cell viability assay kit" (Biotium, Inc.). Στη συνέχεια οι 

μετρήσεις φθορισμού γίνανε σε ένα σύστημα ανίχνευσης Synergy
TM

 HT Multi-MOde 

Microplate Reader (BioTek). 
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 Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής 

και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας από τον υποψήφιο διδάκτορα της 

Ιατρικής Σχολής Σ. Ψυχαράκη και υπό την επίβλεψη της Ερευνήτριας Δρ. Α. 

Ρανέλλας. 

  

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Κολλοειδή νανοσυσσωματώματα διαφορετικού ολικού μεγέθους, που 

αποτελούνται από ένα πλήθος μικρών νανοκρυστάλλων παρασκευάστηκαν από ένα 

τροποποιημένο πρωτόκολλο σύνθεσης. Το πρωτόκολλο αυτό είναι δημοσιευμένο από 

τον Y. Yin και τους συνεργάτες του
135

 αλλά είναι ένα πρωτόκολλο ευαίσθητο σε 

διάφορες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα στην ποσότητα νερού κατά την 

αντίδραση, η οποία οφείλεται κυρίως στα αντιδραστήρια, και στην ποσότητα του 

αναγωγικού διαλύματος (NaOH+DEG) που προστίθεται. Στη συγκεκριμένη 

βιβλιογραφική αναφορά παρασκεύασαν νανοσυσσωματώματα διαφόρων μεγεθών 

μεταβάλλοντας μόνο την ποσότητα του αναγωγικού διαλύματος που προστίθενται σε 

υψηλή θερμοκρασία και διαφορές στην ποσότητα αυτή κατά 0.5 mL δίνουν διαφορές 

στο μέγεθος των νανοσυσσωματωμάτων κατά ~30-40 nm. Βέβαια τόσο μικρές 

διαφορές στον όγκο που προστίθενται κι επιπλέον το γεγονός ότι η αντίδραση 

(υδρόλυση) είναι πολύ ευαίσθητη και στο PH του αναγωγικού διαλύματος που επίσης 

εξαρτάται από το νερό που αυτό περιέχει, είναι παράμετροι που δε μπορούν εύκολα 

να ελεγχθούν. Η διεθυλική γλυκόλη καθώς και το NaOH απορροφούν υγρασία με 

αποτέλεσμα τα αποτελέσματα από σύνθεση σε σύνθεση να μην είναι επαναλήψιμα. 

Οι διαφορές όμως του μεγέθους μπορεί να οφείλονται στο PH του αναγωγικού 

διαλύματος που εξαρτάται από την ποσότητα του νερού, καθώς και από τη 

θερμοκρασία του, και όχι από την τόση μικρή διαφορά στον όγκο που προστίθεται. 

 Οι παράμετροι της σύνθεσης που παρουσιάζονται παρακάτω επιλέχθηκαν ή 

τροποποιήθηκαν μετά από πολλά δοκιμαστικά πειράματα ώστε να δίνουν καλή 

ομοιομορφία σε μέγεθος και σχήμα των νανοσυσσωματωμάτων καθώς και 

επαναληψιμότητα από σύνθεση σε σύνθεση. Έτσι κρατήσαμε όλες τις παραμέτρους 

που αφορούν το αναγωγικό διάλυμα σταθερές, δηλαδή τη θερμοκρασία, την 

ποσότητα που προστίθεται και επιπλέον αποθηκεύσαμε όλα τα αντιδραστήρια στο 

GloveBox ώστε να αποφύγουμε τη μη ελέγξιμη απορρόφηση υγρασίας. Επίσης 

κρατήσαμε σταθερή την ροή του αργού κατά τη διάρκεια της σύνθεσης ώστε να μην 
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παρατηρείται διαφορετική απομάκρυνση ποσότητας υδρατμών από τη μία σύνθεση 

στην άλλη, όπως έχει παρατηρηθεί σε παρόμοιο σύστημα.
145

 Η μεταβολή του 

μεγέθους των νανοσυσσωματωμάτων στη δικιά μας περίπτωση έγινε μεταβάλλοντας 

την ποσότητα του νερού από την αρχή της αντίδρασης αλλά πλήρως ελεγχόμενα. Γι' 

αυτό το σκοπό χρησιμοποιήσαμε διαλύτες (DEG) με διαφορετική ποσότητα νερού 

(0.3 % και 0.5 %), όπως αυτοί αγοράστηκαν. Οι διαλύτες τοποθετήθηκαν στο 

GloveBox και όλη η αντίδραση καθώς και η ανάμειξη των αντιδραστηρίων έγινε υπό 

ατμόσφαιρα αργού. 

 

3.3.1 Σύνθεση, μορφολογία και κρυσταλλικότητα/σύσταση των 

νανοσυσσωματωμάτων οξειδίου του σιδήρου 

 

 Tα νανοσυσσωματώματα οξειδίου του σιδήρου παρασκευάστηκαν μέσω μιας 

κολλοειδούς πολυολικής σύνθεσης σε υψηλή θερμοκρασία η οποία περιλαμβάνει δύο 

στάδια ανάπτυξης. Η λήξη του πρώτου σταδίου και η έναρξη του δεύτερου δεν είναι 

τόσο εύκολα διακριτή αφού σε λιγότερο από 1 min από τη στιγμή που θα προστεθεί 

το αναγωγικό μέσο στους 220 °C έχουν ήδη σχηματιστεί τα νανοσυσσωματώματα 

παρόλο που το διάλυμα παραμένει σε αυτή τη θερμοκρασία για μία ώρα. Η υπόλοιπη 

ώρα που μένουν βοηθά στην ομοιογένεια, τόσο ως προς το σχήμα (σφαιρικότητα) 

όσο και προς το μέγεθος. Τα δύο αυτά στάδια είναι τα εξής: 

1. Πυρηνοποίηση των πρωταρχικών νανοκρυστάλλων (primary nanocrystals, 

PNCs) σε ένα υπέρκορο διάλυμα λόγω της υδρόλυσης της πρόδρομης ένωσης FeCl3 

από τη διεθυλική γλυκόλη. Η αναγωγική ικανότητα της γλυκόλης είναι γνωστή από 

τη βιβλιογραφία κι έχει βρεθεί ότι υδρολύει τα άλατα του Fe
3+ 

σε Fe
2+

.
145, 146

 

2. Ελεγχόμενη συσσωμάτωση των πρωταρχικών αυτών νανοκρυστάλλων σε 

μεγαλύτερες οντότητες, τα νανοσυσσωματώματα (nanoclusters- CNCs) οξειδίου του 

σιδήρου. Με τη σύνθεση αυτή παρασκευάζονται νανοσυσσωματώματα 

νανοκρυστάλλων οξειδίου του σιδήρου με απόλυτα ελεγχόμενο σχήμα και μέγεθος με 

τη χρήση μιας γλυκόλης (DEG) ως διαλύτη που χαρακτηρίζεται από υψηλό σημείο 

βρασμού κι ένα πολυμερές το πολυακρυλικό οξύ (PAA) που χρησιμοποιείται ως 

επιφανειοδραστικό. Το πολυακρυλικό οξύ βοηθά στον έλεγχο της μορφολογίας αλλά 

και της σταθερότητας των νανοσυσσωματωμάτων στα υδατικά τους διαλύματα. Ο 

συντακτικός τύπος του πολυακρυλικού οξέος είναι: 
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Στα δύο άκρα του έχει καρβοξυλικά οξέα τα οποία με αποπρωτονίωση μετατρέπονται 

στο αντίστοιχο ανιόν -COO
-
. Το ανιόν αυτό κάνει δεσμό με τα ιόντα σιδήρου Fe

3+
 

στην επιφάνεια των πρωταρχικών νανοκρυστάλλων ενώ το άλλο άκρο της 

ανθρακικής αλυσίδας μένει ελεύθερο με αποτέλεσμα να τα κάνει αρνητικά 

φορτισμένα. Στη συνέχεια οι πρωταρχικοί νανοκρύσταλλοι συσσωματώνονται σε 

μεγαλύτερες οντότητες (Σχήμα 3.1). Η ισορροπία μεταξύ των απωστικών 

ηλεκτροστατικών δυνάμεων μεταξύ των αρνητικά φορτισμένων πρωταρχικών 

νανοκρυστάλλων, των ελκτικών δυνάμεων Van der Waals και των ελκτικών 

μαγνητικών δυνάμεων που τυχόν υπάρχουν στο σύστημα καθορίζει το μέγεθος αλλά 

και τη μορφολογία των τελικών νανοσυσσωματωμάτων. 

 

 

Σχήμα 3.1 Διαδικασία συσσωμάτωσης αρνητικά φορτισμένων πρωταρχικών 

νανοκρυστάλλων οξειδίου του σιδήρου επικαλυμμένων με πολυακρυλικό οξύ.  

  

 Η επίδραση της ποσότητας του νερού στα δομικά και μορφολογικά 

χαρακτηριστικά μελετήθηκε διεξοδικά. Στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζονται εικόνες 
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φωτεινού πεδίο από ΤΕΜ των δύο νανοσυσσωματωμάτων με διαφορετική διάμετρο 

που παρασκευάστηκαν με διεθυλική γλυκόλη διαφορετικής ποσότητας νερού, 

κρατώντας όλες τις άλλες παραμέτρους σύνθεσης τις ίδιες. Όπως φαίνεται από τις 

εικόνες αυτές και τα δύο δείγματα νανοσυσσωματωμάτων έχουν σχήμα λουλουδιού 

(flower-like), σχεδόν σφαιρικό και δεν υπάρχει συσσωμάτωση μεταξύ των οντοτήτων 

αυτών (Σχήμα 3.2 a, c). Κάθε τέτοια οντότητα είναι ένα συσσωμάτωμα από πολλά 

νανοσωματίδια και επιπλέον δεν παρατηρούνται μεμονωμένα νανοσωματίδια εκτός 

από αυτά που βρίσκονται μέσα σε αυτά. Τα νανοσυσσωματώματα αυτά έχουν 

διαμέτρους D= 50.2 ±5.4 and 85.6 ±13.3 nm όπως προκύπτει από τις κατανομές 

μεγέθους (ιστογράμματα, σχήμα 3.2 b, d). Όταν η σύνθεση αυτή πραγματοποιείται με 

αντιδραστήρια που δεν είναι αποθηκευμένα υπό αναερόβιες συνθήκες και κρατώντας 

επίσης όλες τις άλλες παραμέτρους τις ίδιες, δίδει νανοσυσσωματώματα με το ίδιο 

σχήμα αλλά μεγαλύτερης διαμέτρου 120.1±18.7 nm (Σχήμα 3.44b).
147

 Η σύνθεση 

αυτή αποκάλυψε το πόσο ευαίσθητη είναι η αντίδραση αυτή στην ποσότητα του 

νερού κι επίσης πως τελικά τόσο μικρές διαφοροποιήσεις σε αυτή οδηγούν σε τελείως 

διαφορετικά μεγέθη. 

 Η κατανομή μεγέθους αλλά και η σταθερότητα των νανοσυσσωματωμάτων 

στα υδατικά διαλύματα μετά τους καθαρισμούς με φυγοκέντριση και τους 

μαγνητικούς διαχωρισμούς μελετήθηκε με τη δυναμική σκέδαση φωτός (DLS). Τα 

δύο δείγματα φαίνεται ότι είναι ομοιόμορφα σε μέγεθος καθώς η κατανομή μεγέθους 

χαρακτηρίζεται από μία μόνο κορυφή σε όλο το εύρος των μεγεθών (καμπύλες, 

Σχήμα 3.2 b, d). Οι διάμετροι όπως μετρήθηκαν από το ΤΕΜ (περιγραφή της 

διαδικασίας στο Κεφάλαιο 2.2.1) και το DLS παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. Η 

τυπική απόκλιση (polydispersity idex, PdI) στην υδροδυναμική διάμετρο είναι 0.13 

και 0.16 για τα μικρά και τα μεγάλα νανοσυσσωματώματα αντίστοιχα. Όσο πιο μικρή 

η τυπική απόκλιση PdI τόσο καλύτερη η ομοιομορφία του δείγματος. Οι τιμές αυτές 

είναι <1 και δείχνουν την υψηλή ομοιομορφία του δείγματος και αν αυτές συγκριθούν 

με την τιμή 1.7 που έχει το εμπορικά διαθέσιμο σκιαγραφικό μέσο Endorem
®

, το 

οποίο που αποτελείται από πολλούς μικρούς νανοκρυστάλλους FexOy και είναι 

καλυμμένο με dextran
126

, δείχνει την καλή ποιότητα των νανοσυσσωματωμάτων μας. 

Η υδροδυναμική διάμετρος (DDLS number) για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα 

νανοσυσσωματώματα, είναι συγκρίσιμη με αυτή των κατανομών μεγέθους που 
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προκύπτουν από το ΤΕΜ (DTEM)
1
 γεγονός που δείχνει καλή σταθερότητα των 

νανοσυσσωματωμάτων στα υδατικά διαλύματα, αλλά και επιτυχημένη επιλογή του 

επιφανειοδραστικού που δεν οδηγεί σε συσσωμάτωση ή καθίζηση των δευτερογενών 

δομών.  

 

 

Σχήμα 3.2 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των 

νανοσυσσωματωμάτων με διάμετρο (D) 50.2 nm (a), 85.6 nm (b), καθώς επίσης και 

οι κατανομές μεγέθους που προκύπτουν από τις εικόνες ΤΕΜ (ιστογράμματα) και το 

DLS (καμπύλες). 

 

                                                 
1 Όταν χρειάζεται να συγκριθεί η διάμετρος από ηλεκτρονική μικροσκοπία, όπου καταμετράται η 

διάμετρος για πλήθος νανοσωματιδίων και γίνεται κατανομή μεγέθους, με την αντίστοιχη της DLS θα 

πρέπει να επιλεγεί αυτή της κατανομής βάση αριθμού. Ενώ όταν χρειάζεται να συγκριθεί η διάμετρος 

που έχει προέλθει από χρωματογραφία υπεριώδους ή δείκτη διάθλασης συγκρίνεται με τη διάμετρο 

κατ' όγκο ή έντασης.148. Nobbmann, U.; Morfesis, A., Light scattering and nanoparticles. Mater 

Today 2009, 12 (5), 52-54.  
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Πίνακας 3.1 Διάμετροι (D) των νανοσυσσωματωμάτων όπως προσδιορίστηκαν από 

το ΤΕΜ και το DLS. 

DTEM 

(nm) 

Τυπική απόκλιση 

της DTEM 

(nm) 

DDLS Number 

(nm) 

 

DDLS Intensity 

(nm) 

 

PdI DLS* 

50.2 5.4 51.0 78.6 0.13 

85.6 13.3 81.8 121.8 0.16 

*PdI (polydispersity index) είναι ο δείκτης που δείχνει την ομοιομορφία μεγέθους 

 

 Η κρυσταλλικότητα των νανοσυσσωματωμάτων αλλά και των πρωταρχικών 

νανοσωματιδίων μέσα σε αυτά μελετήθηκε με την ανάλυση των ακτινογραφημάτων 

XRD (Σχήμα 3.3). Τα νανοσωματίδια μέσα στα νανοσυσσωματώματα είναι καλά 

κρυσταλλωμένα καθώς οι κορυφές Bragg είναι καλά διακριτές ενώ η διαπλάτυνσή 

τους οφείλεται στο μικρό μέγεθος των πρωταρχικών νανοκρυστάλλων. Οι κύριες 

κορυφές Bragg του ακτινογραφήματος μπορεί να δεικτοδοτηθούν με τις ανακλάσεις 

Bragg της δομής του κυβικού σπινελίου του οξειδίου του σιδήρου, είτε του μαγνητίτη 

(Fe3O4) είτε του μαγγεμίτη (γ- Fe2O3). Η ακριβής χημική φάση δε μπορεί να 

προσδιοριστεί από τα δεδομένα αυτά γιατί οι ανακλάσεις του μαγνητίτη και του 

μαγγεμίτη είναι σχεδόν ταυτόσημες και επιπλέον οι κορυφές των ακτινογραφημάτων 

είναι διαπλατυσμένες λόγω του μεγέθους των πρωταρχικών νανοκρυστάλλων.  

 Το μέγεθος των μικρών νανοκρυστάλλων μέσα στα νανοσυσσωματώματα 

μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση Scherrer (Εξίσωση 2.4) αντικαθιστώντας το 

πλάτος των κορυφών στο μισό της μέγιστης έντασης. Εφαρμόζοντας τη σχέση αυτή 

για τις ανακλάσεις Bragg (220), (311), (400), (422), (511) και (440) (Σχήμα 3.3) 

υπολογίζεται η μέση διάμετρος των μικρών νανοκρυστάλλων που βρίσκονται στα 

νανοσυσσωματώματα και η οποία είναι 12.7±1.0 and 11.6±0.5 nm για τα μικρά (50.2 

nm) και τα μεγάλα (85.6 nm) νανοσυσσωματώματα, αντίστοιχα.  
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Σχήμα 3.3 Ακτινογραφήματα XRD των νανοσυσσωματωμάτων οξειδίου του σιδήρου 

(CNCs) με διαμέτρους 85.6 nm (a) και 50.2 nm (b), τα οποία αποτελούνται από 

μικρούς νανοκρυστάλλους διαμέτρου 11.6 και 12.7 nm, αντίστοιχα. Επίσης 

παρουσιάζονται πρότυπα ακτινογραφήματα των συμπαγών φάσεων του μαγγεμίτη γ-

Fe2O3 (ICDD 00-039-1346) και του μαγνητίτη Fe3O4 (ICCD 00-019-0629) (c).  

 

 Η περίθλαση ακτίνων-Χ, όπως είδαμε, δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για 

την κρυσταλλικότητα των νανοσυσσωματωμάτων καθώς και το μέγεθος των 

νανοκρυστάλλων μέσα σε αυτά αλλά δεν αρκεί από μόνη της για τον προσδιορισμό 

της ακριβής χημικής φάσης από την οποία αποτελούνται, καθώς και για το αν 

υπάρχουν στα δείγματα περισσότερες από μία φάσεις. Η καθαρότητα όμως των 

δειγμάτων και η επαναληψιμότητα από σύνθεση σε σύνθεση είναι δύο παράγοντες 

πολύ σημαντικοί όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα νανο-υλικό για βιολογικές 

εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα για απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Γι' αυτό 

το σκοπό χρησιμοποιήσαμε και μια δεύτερη τεχνική τη φασματοσκοπία Mössbauer 

57
Fe που είναι η μόνη τεχνική που μπορεί να διακρίνει τη φάση του μαγγεμίτη από 
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του μαγνητίτη καθώς και να διακρίνει την παρουσία δύο ή περισσότερων 

παρεμφερών χημικών φάσεων οξειδίου του σιδήρου.  

 Τα φάσματα Mössbauer καταγράφηκαν και για τα δύο δείγματα 

νανοσυσσωματωμάτων σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες 10, 77 και 300 Κ (Σχήμα 

3.4).  

 

 

Σχήμα 3.4 Φάσματα Mössbauer 
57

Fe των νανοσυσσωματωμάτων με διαμέτρους 50.2 

(a) και 85.6 nm (b) καταγεγραμμένα σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Δύο συνιστώσες 

χρησιμοποιήθηκαν στην προσαρμογή (fitting) των φασμάτων στη θερμοκρασία των 

300 K και τρεις στους 77 K και 10 K (A, B, C). 

 

 Τα φάσματα των νανοσυσσωματωμάτων με διαφορετική διάμετρο 

παρουσιάζουν όμοια χαρακτηριστικά σε όλες τις θερμοκρασίες που καταγράφηκαν. 

Και για τα δύο δείγματα παρατηρούνται έξι γραμμές απορρόφησης (εξαπλέτα) η 

διαπλάτυνση των οποίων μεγαλώνει όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Η ύπαρξη 

εξαπλέτας δηλώνει την ύπαρξη μη-μηδενικού τοπικού μαγνητικού πεδίου από τα 

ηλεκτρόνια γύρω από τα άτομα Fe και ότι τα πυρηνικά ενεργειακά επίπεδα 

διαχωρίζονται για να επιτρέψουν έξι πιθανές πυρηνικές μεταβάσεις. Η βασική 
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κατάσταση του 
57

Fe με πυρηνικό σπιν 1/2 διαχωρίζεται σε δύο καταστάσεις, ενώ η 

διεγερμένη με πυρηνικό σπιν 3/2 διαχωρίζεται σε τέσσερις καταστάσεις (Σχήμα 

2.15). Οι επιτρεπτές μεταβάσεις όμως είναι μόνο έξι από τις οκτώ λόγω του κανόνα 

επιλογής        . Η θέση των κορυφών στην εξαπλέτα καθορίζει τον υπέρλεπτο 

διαχωρισμό και χαρακτηρίζεται από το υπέρλεπτο μαγνητικό πεδίο Bhf των 

πυρηνικών ενεργειακών επιπέδων. Διαφορετικές ομάδες γραμμών απορρόφησης 

καταγράφονται όταν τα άτομα σιδήρου βρίσκονται σε διαφορετικό περιβάλλον (πχ. 

διαφορετική φύση των υποκαταστατών). Το περιβάλλον αυτό καθορίζεται από 

διάφορους παράγοντες, όπως ο αριθμός των ηλεκτρονίων (Fe
0
, Fe

2+
, Fe

3+
), ο αριθμός 

των ανιόντων που είναι προσδεμένα (βαθμός συναρμογής), η συμμετρία του πυρήνα 

Fe και η ύπαρξη ή όχι μαγνητικής τάξης. 

 Η προσαρμογή (fitting) των φασμάτων στους 300 Κ έγινε με δύο συνιστώσες 

(Gaussian) με ασύμμετρη διαπλάτυνση των τιμών των υπέρλεπτων μαγνητικών 

πεδίων (Bhf), ενώ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η προσαρμογή γίνεται με τρεις 

συνιστώσες όπου οι κύριες εξαπλέτες Α και Β δίνουν αύξηση του υπέρλεπτου πεδίου 

Bhf και μειωμένες τιμές ΔBhf (Πίνακας 3.2). 

 Η ισομερής μετατόπιση (IS), η οποία προέρχεται από τη διαφορά στην 

πυκνότητα των S ηλεκτρονίων μεταξύ της πηγής και του απορροφητή (δείγματος) σε 

συνδυασμό με τις παραμέτρους του τετραπολικού διαχωρισμού, δηλαδή τη 

μετατόπιση των πυρηνικών ενεργειακών επιπέδων (2ε) (λόγω της βαθμίδας του 

ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα κοντινά ηλεκτρόνια) και το υπέρλεπτο 

μαγνητικό πεδίο (Bhf), συνήθως επαρκούν για τον προσδιορισμό του σθένους καθώς 

και για τη θέση που καταλαμβάνει ο σίδηρος σε ένα πλέγμα. 

 Οι δύο πιθανές φάσεις που πρέπει να διερευνηθούν αν υπάρχουν στα δείγματα 

μας είναι ο μαγγεμίτης γ-Fe2O3 και ο μαγνητίτης Fe3O4 (που μπορεί να γραφεί και ως 

Fe
3+

[Fe
2+

Fe
3+

]O4). Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι οι δύο αυτές φάσεις μπορούν 

να διαχωριστούν από την τιμή της ισομερής μετατόπισης, δ (IS), όπως παρουσιάζεται 

και στο Σχήμα 3.5. Στο σχήμα αυτό παρουσιάζεται η ισομερής μετατόπιση για 

διάφορους αριθμούς οξείδωσης του σιδήρου, από διάφορες βιβλιογραφικές 

αναφορές.
125, 149

 Η ισομερής μετατόπιση σε θερμοκρασία δωματίου για όλες τις 

συνιστώσες των συσσωματωμάτων είναι δ= 0.33 mm/s  που είναι τυπική για το Fe
3+ 

(3d
5
, S= 5/2) 

 
σε περιβάλλον οξυγόνου. Επιπλέον η τετραπολική αλληλεπίδραση είναι 

0 που είναι χαρακτηριστική επίσης για Fe
3+

. Επίσης από τα φάσματα σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες, οι δύο συνιστώσες Α και Β μπορούν να αντιστοιχηθούν στις 
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τετραεδρικές (Α) και οκταεδρικές (Β) θέσεις των ιόντων Fe
3+

. Mια επιπλέον ένδειξη 

ότι τα νανοσυσσωματώματα αποτελούνται μόνο από γ-Fe2O3 και όχι από Fe3O4 

δίνεται από τα φάσματα στα 77 Κ. Ο μαγνητίτης χαρακτηρίζεται από μια μετάβαση 

μεταξύ 110 και 120 K η οποία ονομάζεται Verwey πάνω από την οποία συμβαίνει 

απότομη μεταφορά ηλεκτρονίων (electron hoping) μεταξύ των ιόντων Fe
2+ 

και Fe
3+ 

στις οκταεδρικές θέσεις Β. Αν λοιπόν υπήρχε μαγνητίτης στα νανοσυσσωματώματα, 

θα έπρεπε η τετραπολική μετατόπιση (2ε) στους 77 Κ να ήταν μεγάλη και το 

υπέρλεπτο πεδίο να ήταν Bhf =503 kG (Α θέση) και 480 kG (Β θέση)
149

, αντίστοιχα. 

Αυτό δεν ισχύει για τα δικά μας δείγματα, καθώς για τα μικρά και τα μεγάλα 

νανοσυσσωματώματα είναι 2ε= -0.02 και -0.06, αντίστοιχα, ενώ τα υπέρλεπτα πεδία 

που αντιστοιχούν είναι Bhf = 501 kG (Α θέση), 522 kG (Β θέση) και 500 kG (A θέση) 

523 kG (Β θέση). Άρα τα νανοσυσσωματώματα και για τα δύο δείγματα 

αποτελούνται μόνο από μαγγεμίτη. Επίσης οι οξείες γραμμές απορρόφησης δείχνουν 

ότι η κατανομή των μεγεθών των μικρών νανοκρυστάλλων μέσα στα 

συσσωματώματα είναι στενή.  

 

Σχήμα 3.5 Ισομερείς μετατοπίσεις, δ, για διάφορες ενώσεις του Fe σε θερμοκρασία 

δωματίου. 
125, 149
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Πίνακας 3.2 Παράμετροι Mössbauer 
57

Fe που προκύπτουν από τα αντίστοιχα 

φάσματα με την καλύτερη προσαρμογή: θερμοκρασία (T), ισομερής μετατόπιση (IS), 

μισό της διαπλάτυνσης της φασματικής γραμμής (Γ/2), τετραπολική μετατόπιση (2ε), 

υπέρλεπτο μαγνητικό πεδίο (Bhf), διαπλάτυνση του υπέρλεπτου μαγνητικού πεδίου 

(ΔBhf), σχετική περιοχή απορρόφησης (Area) και συνιστώσα (Comp). Στους 300 Κ η 

ασύμμετρη διαπλάτυνση γύρω από την κεντρική Bhf τιμή δίνεται από δύο ΔBhf τιμές, 

ΔBhf χαμηλότερη/ΔBhf υψηλότερη από την Bhf. Όταν η ΔBhf υψηλότερη είναι 0, η διαπλάτυνση 

ουσιαστικά προσδιορίζεται από τιμές ΔBhf χαμηλότερη από την Bhf. 

Διάμετρος 

των 

Νανοσυσσω 

ματωμάτων 

(nm) 

T 

(K) 

IS 

(mm/s) 

Γ/2 

(mm/s) 

2ε 

(mm/s) 

Bhf 

(T) 

ΔBhf 

(T) 

Area 

(%) 
Comp 

50.2 

300 
0.33 0.25 0.00 47.8 2.7/0.0 88  

0.33 0.19 0.00 38.0 10.0/0.0 12  

77 

0.40 0.21 -0.02 50.1 1.3 33 A 

0.47 0.21 0.00 52.2 1.0 55 B 

0.45 0.13 0.00 46.4 3.2 12 C 

10 

0.40 0.22 -0.04 51.0 1.3 36 A 

0.49 0.22 0.03 52.8 1.0 60 B 

0.47 0.12 0.08 47.0 3.4 3 C 

85.6 

300 
0.33 0.23 -0.01 47.9 2.7/0.0 89  

0.33 0.19 0.00 38.4 10.1/0.0 11  

77 

0.42 0.21 -0.06 50.0 1.4 35 A 

0.46 0.21 0.01 52.3 0.9 57 B 

0.43 0.14 0.00 44.9 3.4 8 C 

10 

0.42 0.22 -0.05 50.6 1.2 37 A 

0.48 0.22 0.03 52.8 0.9 62 B 

0.44 0.26 0.00 45.5 2.0 1 C 

 

 Από το αποτελέσματα που προκύπτουν από τη φασματοσκοπία Mössbauer 

μπορούμε να συζητήσουμε την πιθανή πορεία των αντιδράσεων και το σχηματισμό 

του μαγγεμίτη (γ-Fe2O3). Ο ρόλος της διεθυλικής γλυκόλης στην αντίδραση 
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υδρόλυσης, καθώς και ο σχηματισμός του μαγγεμίτη μπορεί να περιγραφούν με τις 

ακόλουθες αντιδράσεις: 

 

 

 

Ενώ το νερό που παίρνει μέρος στην παραπάνω αντίδραση παράγεται κυρίως μετά 

την προσθήκη του NaOH όπως φαίνεται από την παρακάτω αντίδραση: 

Πολυακρυλικό οξύ 

 

3.3.2 Σύνθεση, μορφολογία και κρυσταλλικότητα/σύσταση μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων FexOy 

 

 Για να κατανοήσουμε τον τρόπο σχηματισμού των νανοσυσσωματωμάτων 

αλλά κυρίως τις ιδιότητες αυτών, παρασκευάσαμε με παρόμοιες συνθήκες σύνθεσης 

και τροποποιώντας ένα πρωτόκολλο σύνθεσης από τη βιβλιογραφία
143

 μικρούς 

νανοκρυστάλλους γ-Fe2O3, διασπειρόμενους στο νερό και επικαλυμμένους με το ίδιο 

επιφανειοδραστικό. Το επιφανειοδραστικό που χρησιμοποιείται είναι το 

πολυακρυλικό οξύ, ενώ αυτό που διαφέρει μεταξύ αυτής και της σύνθεσης των 

νανοσυσσωματωμάτων είναι ο λόγος της ποσότητας του πολυακρυλικού οξέος ως 

προς την πρόδρομη ένωση (PAA:FeCl3). Στην περίπτωση των νανοσυσσωματωμάτων 
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ο λόγος των moles PAA:moles FeCl3 είναι 100 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον 

αντίστοιχο λόγο για τα μεμονωμένα νανοσωματίδια. 

 Τα νανοσωματίδια αυτά όπως δείχνουν τα ακτινογραφήματα XRD (Σχήμα 

3.6) είναι κρυσταλλικά καθώς οι κορυφές Bragg είναι ευδιάκριτες και σχετικά οξείες, 

με μικρή διαπλάτυνση η οποία οφείλεται στο μέγεθός τους. Οι κύριες κορυφές Bragg 

του ακτινογραφήματος μπορεί να δεικτοδοτηθούν με τις ανακλάσεις Bragg του 

κυβικού σπινελίου του οξειδίου του σιδήρου, του μαγνητίτη (Fe3O4) ή του μαγγεμίτη 

(γ- Fe2O3). Το μέγεθος των νανοκρυστάλλων αυτών όπως προκύπτει από την εξίσωση 

Scherrer (Εξίσωση 2.4), για τις ανακλάσεις Bragg (220), (311), (400), (422), (511) 

και (440), είναι 11.6±1.5 nm.  

 

Σχήμα 3.6 Ακτινογράφημα XRD των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων οξειδίου του 

σιδήρου (a). Σύγκριση με τα πρότυπα ακτινογραφήματα των συμπαγών φάσεων του 

μαγγεμίτη γ-Fe2O3 (ICDD 00-039-1346) και του μαγνητίτη Fe3O4 (ICCD 00-019-

0629) (b). 

 Το κάθε νανοσωματίδιο όπως προκύπτει από την FFT εικόνα περίθλασης από 

ένα μεμονωμένο νανοσωματίδιο (ένθετο στο Σχήμα 3.7 b), είναι καλά 

κρυσταλλωμένο και η απόσταση των κρυσταλλικών επιπέδων του που διακρίνονται 
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στην εικόνα υψηλής διακριτικής ικανότητας (Σχήμα 3.7) είναι d= 0.30 nm και 

αντιστοιχεί στα πλεγματικά επίπεδα (220) του κυβικού σπινελίου. Ενώ η FFT εικόνα 

περίθλασης από μια περιοχή με πολλούς νανοκρυστάλλους έδωσε μια 

χαρακτηριστική μορφή ευδιάκριτων κηλίδων διατεταγμένων σε κύκλους (ένθετο 

Σχήμα 3.7a). Αυτό υποδεικνύει ότι αυτοί οι νανοκρύσταλλοι είναι τυχαία 

προσανατολισμένοι ο ένας ως προς τον άλλο και περιθλούν σε διαφορετικές γωνίες, 

ενώ το ότι βρίσκονται πάνω σε κύκλους με σταθερή απόσταση από το κέντρο 

σημαίνει ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια επιπέδων που χαρακτηρίζεται από το ίδιο 

d. Η διάμετρος των νανοκρυστάλλων όπως προκύπτει από την κατανομή μεγεθών 

από πολλές εικόνες χαμηλής μεγέθυνσης είναι D= 15.8± 3.0 nm, το οποίο διαφέρει 

μερικώς από τη μέση διάμετρο που προκύπτει από την εξίσωση του Scherrer, λόγω 

του ότι οι νανοκρύσταλλοι δεν είναι τελείως σφαιρικοί (Σχήμα 3.7a). 
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Σχήμα 3.7 Εικόνα ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων οξειδίου του σιδήρου με ένθετο (κάτω δεξιά) την εικόνα που 

προκύπτει από μετασχηματισμό Fourier της περιοχής (πάνω δεξιά) που επιλέχθηκε με 

το τετράγωνο πλαίσιο (a), εικόνα ΤΕΜ υψηλής διακριτικής ικανότητας από ένα μόνο 

νανοκρύσταλλο και η αντίστοιχη εικόνα FFT που προκύπτει από αυτόν (ένθετο) (b) 

και η κατανομή μεγέθους που προκύπτει από αρκετές φωτογραφίες ΤΕΜ χαμηλής 

μεγέθυνσης (c).  
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3.3.3 Μαγνητικές ιδιότητες των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 

 

 Η μαγνητική απόκριση των νανοσυσσωματωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου 

είναι η πιο σημαντική παράμετρος για να δούμε αν το υλικό αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως σκιαγραφικό μέσο στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 

(MRI). Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαγνητικές ιδιότητες των νανοσωματιδίων 

μελετώνται σε δείγματα σκόνης όπου τα νανοσωματίδια συλλέγονται είτε με 

φυγοκέντριση, είτε με μαγνητικό διαχωρισμό, είτε με καταβύθιση αφού εξατμιστεί ο 

διαλύτης. Στη μορφή όμως αυτή όπου τα νανοσωματίδια είναι στοιβαγμένα το ένα 

πάνω στο άλλο υπεισέρχονται διπολικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες επηρεάζουν τις 

μαγνητικές ιδιότητες και τελικά η μαγνητική απόκριση που μετράται είναι 

διαφορετική από εκείνη που αυτά έχουν στην πραγματικότητα. Διαφορετικές, δηλαδή 

από αυτές που έχουν όταν βρίσκονται στα κολλοειδή τους διαλύματα (σχετικά 

απομονωμένα το ένα από το άλλο), τα οποία είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται ως 

σκιαγραφικά μέσα. Η μελέτη όμως των μαγνητικών ιδιοτήτων των 

νανοσυσσωματωμάτων σε μορφή κολλοειδών υδατικών διαλυμάτων δεν είναι τόσο 

εύκολη καθώς αυτά δε μπορούν να μετρηθούν άμεσα σε θερμοκρασία δωματίου 

καθώς υπάρχει κίνδυνος εξάτμισης του νερού μέσα στο μαγνητόμετρο. Οπότε η 

μελέτη αυτή έγινε συνδυάζοντας μετρήσεις με δύο τεχνικές, τη μέτρηση της 

μαγνήτισης με το SQUID και με καταγραφή των φασμάτων Μössbauer σε διάφορες 

θερμοκρασίες. Αυτές οι μετρήσεις γίνανε είτε στα διαλύματα σε θερμοκρασίες που 

μπορούν να μετρηθούν (< 200 Κ), είτε σε μορφή σκόνης σε ακόμη υψηλότερες 

θερμοκρασίες. 

 Η μαγνήτιση έχει διαιρεθεί με τη μάζα του μαγνητικού υλικού όπως 

προκύπτει από τις μετρήσεις στοιχειακής ανάλυσης με ICP-AES όπου έδωσαν για τη 

συγκέντρωση του σιδήρου [Fe]= 44.9±0.286 mM για τα μικρά νανοσυσσωματώματα 

και 42.3±0.286 mM για τα μεγάλα. Οι βρόγχοι υστέρησης των 

νανοσυσσωματωμάτων σε θερμοκρασία δωματίου (σε μορφή σκόνης) έδειξαν ότι τα 

και τα δύο δείγματα είναι σιδηριμαγνητικά με συνεκτικό πεδίο 5.4 Oe για αυτά με τη 

μικρότερη διάμετρο και 2.1 Oe, για αυτά με τη μεγαλύτερη (Σχήμα 3.8). Αυτό όμως 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ισχύει και για τα αντίστοιχα διαλύματά τους.  
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Σχήμα 3.8 Βρόγχοι υστέρησης στους 300 Κ για τα νανοσυσσωματώματα με 

διαμέτρους 50.2 nm (κύκλοι) και 85.6 nm (τρίγωνα). Ένθετο: Ο βρόγχος υστέρησης 

σε μικρά μαγνητικά πεδία, Η. 

 

 Επίσης τα φάσματα Mössbauer που καταγράφηκαν στην ίδια θερμοκρασία 

από τα ίδια ακριβώς δείγματα έδειξαν έξι κορυφές, μαγνητικά διαχωρισμένες χωρίς 

να υπάρχει επικάλυψη αυτών, το οποίο συνηγορεί στη σιδηριμαγνητική συμπεριφορά 

των δειγμάτων αυτών (Σχήμα 3.9 a,b). 
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Σχήμα 3.9 Φάσματα Mössbauer 
57

Fe των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 με 

διαμέτρους 50.2 nm (a), 85.6 nm (b) και των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων με 

διάμετρο 11.6 nm (c). Όλα τα δείγματα είναι σε μορφή σκόνης και η μέτρηση σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

 

 Η σιδηριμαγνητική αυτή συμπεριφορά των νανοσυσσωματωμάτων σε μορφή 

σκόνης μπορεί να προέρχεται από τους εξής τρεις λόγους: 

(α) Τα νανοσυσσωματώματα είναι υπερπαραμαγνητικά αλλά λόγω της ύπαρξης 

έντονων διπολικών μαγνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους λόγω της μεταξύ τους 

στοίβαξης δίνει αυτή τη σιδηριμαγνητική συμπεριφορά 

(β) Οι μικροί νανοκρύσταλλοι μέσα στα νανοσυσσωματώματα είναι 

σιδηριμαγνητικοί, οπότε και τα νανοσυσσωματώματα είναι σιδηριμαγνητικά 
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(γ) Οι μικροί νανοκρύσταλλοι μέσα στα νανοσυσσωματώματα είναι 

υπερπαραμαγνητικοί αλλά λόγω ισχυρών διπολικών μαγνητικών αλληλεπιδράσεων 

μέσα σε αυτά κάνουν τα νανοσυσσωματώματα σιδηριμαγνητικά. 

 Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι όταν υπερπαραμαγνητικά 

νανοσωματίδια τα οποία δεν έχουν επιφανειοδραστικό ή το στρώμα που σχηματίζει 

το επιφανειοδραστικό είναι πολύ λεπτό και είναι στοιβαγμένα σε μορφή σκόνης, τότε 

έρχονται σε γειτνίαση (επαφή) ικανή ώστε να παρουσιάζουν σιδηρομαγνητική 

συμπεριφορά λόγω των πολύ ισχυρών διπολικών μαγνητικών αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ τους. Αυτό είναι σε αντίθεση με την υπερπαραμαγνητική συμπεριφορά που θα 

περίμενε κανείς αν αυτά ήταν μεμονωμένα λόγω της ύπαρξης κάποιου μέσου είτε 

όταν βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα δείγματα αυτά συνήθως 

παρουσιάζουν και υψηλότερη θερμοκρασία μπλοκαρίσματος (ΤΒ) σε σχέση με αυτή 

των μεμονωμένων.
38

 Επίσης τα δείγματα αυτά λόγω των ισχυρών διπολικών 

μαγνητικών δυνάμεων μεταξύ τους χαρακτηρίζονται από μικρότερο συνεκτικό πεδίο 

(HC) σε σχέση με αυτό των αντίστοιχων μεμονωμένων.
39-41

 

 Αφού δε μπορούμε να μετρήσουμε να υδατικά διαλύματα σε θερμοκρασία 

δωματίου όπου τα νανοσυσσωματώματα είναι σε απόσταση μεταξύ τους, για να 

διαλευκανθεί ότι η σιδηριμαγνητική συμπεριφορά των συσσωματωμάτων δεν 

οφείλεται στην παρασκευή των δειγμάτων σε μορφή σκόνης μελετήσαμε και τα 

φάσματα Mössbauer και στις δύο μορφές (σκόνης και διαλύματος). Μετρήθηκαν 

τόσο τα διαλύματα όσο και τα συλλεγμένα νανοσυσσωματώματα σε μορφή σκόνης 

στην υψηλότερη θερμοκρασία που μπορούν να μετρηθούν και στα δύο (περί τους 200 

Κ ανάλογα με το δείγμα). Αν υπάρχουν διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των στοιβαγμένων νανοσυσσωματωμάτων στις σκόνες τότε θα πρέπει τα 

φάσματα να παρουσιάζουν κάποιες διαφορές αφού θεωρούμε ότι οι διπολικές 

αλληλεπιδράσεις είναι αμελητέες στη περίπτωση των διαλυμάτων. 

 Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορούν να γίνουν αυτές οι μετρήσεις ώστε να 

είναι παγωμένα τα διαλύματα και να μην υπάρχει κίνδυνος εξάτμισης του νερού είναι 

διαφορετικές για τα δύο δείγματα καθώς δεν περιέχουν την ίδια ποσότητα 

πολυμερούς και η θερμοκρασία παγώματος εξαρτάται άμεσα από αυτήν. Η 

θερμοκρασία αυτή μπορεί να βρεθεί από μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτικότητας 

συναρτήσει της θερμοκρασίας των υδατικών διαλυμάτων (Σχήμα 3.11). Η απότομη 

αύξηση της καμπύλης μαγνητικής επιδεκτικότητας στους 255 Κ για τα μικρά 

νανοσυσσωματώματα οφείλεται στην μετατροπή του παγωμένου διαλύματος σε 
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ρευστό, όπου τα νανοσυσσωματώματα είναι πλέον ελεύθερα να προσανατολισθούν 

κατά τη διεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου το οποίο έχει παρατηρηθεί και 

σε διαλύματα μεμονωμένων νανοσωματιδίων γ-Fe2O3.
150

 Η θερμοκρασία παγώματος 

(freezing point) είναι μικρότερη από αυτή του νερού λόγω της ύπαρξης ποσότητας 

πολυμερούς στο διάλυμα, το οποίο διαφέρει από δείγμα σε δείγμα. Μετρήσεις του 

ποσοστού αυτού με θερμοβαρυμετρική ανάλυση έδωσαν ότι είναι 7.9 % για το δείγμα 

των μεγάλων νανοσυσσωματωμάτων και 13.2 % για τα μικρά νανοσυσσωματώματα. 

Ο υπολογισμός του ποσοστού του πολυμερούς, για παράδειγμα για τα μικρά 

νανοσυσσωματώματα, γίνεται ως εξής: Από το θερμογράφημα υπολογίζουμε την 

απώλεια βάρους (ΔW=Wi-Wf) που έχει υποστεί το δείγμα λόγω καψίματος του 

πολυμερούς και το % ποσοστό=(ΔW/Wi)∙100. Το ποσοστό αυτό επαληθεύτηκε και με 

τις μετρήσεις τους ανόργανου (γ- Fe2O3) ποσοστού από το ICP-AES. 

 

 

Σχήμα 3.10 Θερμογράφημα για να νανοσυσσωματώματα διαμέτρου 50.2 nm. 

 

 H αντίστοιχη θερμοκρασία που παγώνει το διάλυμα των μεγάλων 

νανοσυσσωματωμάτων είναι πάνω από τoυς 255 Κ που παγώνει το διάλυμα των 

μικρών και γι αυτό δεν βλέπουμε την αντίστοιχη απότομη αύξηση της μαγνητικής 

επιδεκτικότητας (Σχήμα 3.11). Οπότε η υψηλότερη θερμοκρασία που μπορούμε να 

μετρήσουμε τη μαγνήτιση των υδατικών διαλυμάτων στο SQUID και κατά συνέπεια 

και στο φασματόμετρο Mössbauer είναι 255 Κ, αλλά για καθαρά λόγους ασφαλείας 

επιλέξαμε αυτή των 200 Κ.  
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Σχήμα 3.11 Μαγνητική επιδεκτικότητα, χ, συναρτήσει της θερμοκρασίας υπό 

συνθήκες ψύξης με μηδενικό μαγνητικό πεδίο (zero field cooled- ZFC) (πλήρη 

σύμβολα) και υπό συνθήκες ψύξης με μαγνητικό πεδίο (field cooled- FC), 50 Oe, των 

υδατικών διαλυμάτων των νανοσυσσωματωμάτων με διαμέτρους 50.2 nm (κύκλοι) 

και 85.6 nm (τρίγωνα). 

 

 Τα φάσματα Mössbauer των παγωμένων διαλυμάτων αλλά και των δειγμάτων 

σκόνης για τα νανοσυσσωματώματα με διαφορετικές διαμέτρους καταγράφηκαν σε 

θερμοκρασία 200 Κ (Σχήμα 3.12). Τα φάσματα αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές 

διαφορές το οποίο σημαίνει ότι οι διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις στα 

στοιβαγμένα νανοσυσσωματώματα δεν είναι ισχυρές, αλλά μάλλον είναι ίδιες με 

αυτές που έχουν αυτά όταν βρίσκονται σε απόσταση μέσα στο διάλυμα. Προφανώς 

αυτό οφείλεται στο πάχους του επιφανειοδραστικού που όπως προκύπτει από τη 

μέτρηση DLS της υδροδυναμικής ακτίνας είναι 14.2 nm για τα μικρά και 18.1 nm για 

τα μεγάλα νανοσυσσωματώματα. Άρα και στα διαλύματα που τα 

νανοσυσσωματώματα είναι σε μεγαλύτερες αποστάσεις από ότι στη σκόνη οι 

μαγνητικές διπολικές αλληλεπιδράσεις είναι αμελητέες και τα συνέπεια ο 

σιδηριμαγνητισμός στη θερμοκρασία δωματίου δεν οφείλεται στην μορφή που έχει το 
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δείγμα (σκόνη), αλλά οφείλεται στα ενδογενή χαρακτηριστικά των 

νανοσυσσωματωμάτων. 

 

 

Σχήμα 3.12 Φάσματα Mössbauer 
57

Fe των νανοσυσσωματωμάτων με διαμέτρους 

50.2 (a) και 85.6 nm (b) σε μορφή παγωμένου υδατικού διαλύματος (μπλε καμπύλες) 

και σκόνης (κόκκινες καμπύλες) στους 200 Κ. 

  

 Στη συνέχεια για να δούμε αν ο σιδηριμαγνητισμός προέρχεται από το ότι οι 

μικροί νανοκρύσταλλοι είναι σιδηριμαγνητικοί, μετράμε πρώτα από όλα το βρόγχο 

υστέρησής τους σε θερμοκρασία δωματίου (Σχήμα 3.13). Νανοκρύσταλλοι γ-Fe2O3 

με παρόμοια μεγέθη είναι υπερπαραμαγνητικοί στην ίδια θερμοκρασία. 
151, 152

 Ο 

βρόχος υστέρησης έδειξε ότι τα μικροί αυτοί νανοκρύσταλλοι σε μορφή σκόνης 

έχουν ένα μικρό συνεκτικό πεδίο, ΗC= 10 Oe, το οποίο σημαίνει δεν είναι 

υπερπαραμαγνητικοί (Σχήμα 3.13), όπως προκύπτει από αυτή τη μέτρηση μόνο. 
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Επειδή όμως η τιμή αυτή είναι πολύ μικρή και στα όρια του σφάλματος μελετήσαμε 

και τα φάσματα Mössbauer για να δούμε όντως την πραγματική μαγνητική τους 

συμπεριφορά (Σχήμα 3.9 c). Το φάσμα αυτό αποτελείται από έξι κορυφές που όμως 

είναι πιο πλατιές και πιο ασύμμετρες σε σύγκριση με αυτές των 

νανοσυσσωματωμάτων και επιπλέον παρατηρείται μια σημαντική μείωση του 

υπέρλεπτου μαγνητικού πεδίου (Bhf) σε σχέση με το αντίστοιχο των 

νανοσυσσωματωμάτων, αλλά και του συμπαγούς (bulk) μαγγεμίτη. Το φάσμα αυτό 

είναι αλληλοεπικάλυψη μιας μαγνητικής εξαπλέτας και μιας παραμαγνητικής 

διπλέτας. Η ύπαρξη της διπλέτας μόνο είναι χαρακτηριστικό των πλήρως 

υπερπαραμαγνητικών νανοκρυστάλλων με μέγεθος κάτω από 10 nm.
153-156

 Όταν 

όμως το μέγεθος αυξάνει αλλά όχι πολύ πάνω από τα 10 nm τότε τα φάσματα 

αποτελούνται από την αλληλοεπικάλυψη μιας διπλέτας και μια εξαπλέτας το οποίο 

όμως συνεχίζει να σημαίνει ότι οι νανοκρύσταλλοι αισθάνονται υπερπαραμαγνητικά 

φαινόμενα (δηλαδή υφίστανται γρήγορη αναστροφή της μαγνήτισης μέσα στο εύρος 

χρόνου που μετράει η τεχνική Mössbuer ~10
-8 

sec).
157

 Επίσης οι μεμονωμένοι 

νανοκρύσταλλοι δεν παρουσιάζουν διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

τους καθώς τα φάσματα Mössbauer στους 200 Κ δεν παρουσιάζουν διαφορές όταν τα 

δείγματα μετρώνται σε μορφή σκόνης και σε μορφή διαλύματος (Σχήμα 3.14). 

 

 

Σχήμα 3.13 Βρόγχος υστέρησης των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων οξειδίου του 

σιδήρου διαμέτρου 11.6 nm στους 300 Κ. Ένθετο: ο βρόγχος υστέρησης σε χαμηλά 

μαγνητικά πεδία.  
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Σχήμα 3.14 Φάσματα Mössbauer 
57

Fe των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3 

διαμέτρου 11.6 nm σε μορφή σκόνης (a) και παγωμένου διαλύματος (b) στους 200 Κ. 

 

 Εν περιλήψει, με βάση την παραπάνω ανάλυση οι μετρήσεις μας επέτρεψαν 

να εκτιμήσουμε κάθε ένα από τα τρία πιθανά ενδεχόμενα, για που μπορεί να 

οφείλεται ο σιδηριμαγνητισμός που παρατηρήθηκε στα νανοσυσσωματώματα που 

είναι σε μορφή σκόνης. Καταλήγουμε λοιπόν, ότι αυτή είναι μια εγγενής ιδιότητα των 

νανοσυσσωματωμάτων, είτε αυτά είναι σε μορφή σκόνης (στοιβαγμένα σε μικρές 

αποστάσεις μεταξύ τους), είτε σε μορφή διαλύματος (μεγάλες αποστάσεις μεταξύ 

τους-με αμελητέες διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις). Η σιδηριμαγνητική αυτή 

συμπεριφορά των νανοσυσσωματωμάτων οφείλεται στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά τους καθώς και στις διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΝΑΝΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ γ-Fe2O3  

 

131 

 

των μικρών υπερπαραμαγνητικών κρυστάλλων μέσα στα νανοσυσσωματώματα. Η 

μαγνητική αυτή συμπεριφορά έρχεται σε αντίθεση με άλλα συστήματα παρόμοιου 

σχήματος που είναι υπερπαραμαγνητικά σε θερμοκρασία δωματίου
135, 146, 158

 και όπως 

θα συζητήσουμε στις επόμενες ενότητες προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο 

για εφαρμογές MRI, όσο και για μαγνητική υπερθερμία.  

 Το συνεκτικό πεδίο (HC), που είναι η παράμετρος που δείχνει πόσο ισχυρά 

σιδηρομαγνητικό είναι ένα υλικό, των νανοσυσσωματωμάτων στο διάλυμα δε μπορεί 

να μετρηθεί απευθείας αλλά μπορεί να προβλεφθεί σε σχέση με αυτό που μετρείται 

για τη σκόνη (Πίνακας 3.3). Μετρώντας τους βρόγχους υστέρησης στους 235 Κ 

(Σχήμα 3.15) παρατηρούμε ότι το συνεκτικό πεδίο στην περίπτωση των διαλυμάτων 

είναι μεγαλύτερο από ότι στην σκόνη. Κατ' επέκταση μπορούμε να περιμένουμε ότι 

το συνεκτικό πεδίο σε θερμοκρασία δωματίου των νανοσυσσωματωμάτων σε 

διάλυμα θα είναι μεγαλύτερο από 5.4 Oe, για τα νανοσυσσωματώματα των 50.2 nm 

και μεγαλύτερο από 2.1 Oe, για τα νανοσυσσωματώματα των 85.6 nm. 

 

Σχήμα 3.15 Βρόγχοι υστέρησης στους 235 Κ των νανοσυσσωματωμάτων με 

διαμέτρους 50.2 nm (κύκλοι) και 85.6 nm (τρίγωνα). Τα γεμάτα σύμβολα 

αντιστοιχούν στα νανοσυσσωματώματα σε μορφή σκόνης και τα κενά σύμβολα στα 

αντίστοιχα παγωμένα διαλύματα. Ένθετο: Οι βρόγχοι υστέρησης σε χαμηλά 

μαγνητικά πεδία. 
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 Σημαντικές πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μικρών 

νανοκρυστάλλων μέσα στα νανοσυσσωματώματα δίνουν και οι βρόγχοι υστέρησης 

στους 5 Κ (Σχήμα 3.16). Το εύρος των υστερήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό του ενεργειακού φράγματος (ΔΕB, Σχήμα 1.9) ώστε η μαγνήτιση να 

αναστραφεί.
39

 Η χαμηλή θερμοκρασία επιλέγεται γιατί σε αυτήν απουσιάζει η 

συνεισφορά από τη διαταραχή λόγω θερμικής ενέργειας, οπότε ο βρόγχος υστέρησης 

φανερώνει το πραγματικό ύψος του φράγματος. Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζονται οι 

τιμές του συνεκτικού πεδίου (HC) για τις θερμοκρασίες 5 και 235 Κ που βρίσκονται 

κάτω από τη θερμοκρασία παγώματος. Σε όλες τις θερμοκρασίες το συνεκτικό πεδίο 

των νανοσυσσωματωμάτων σε μορφή σκόνης είναι μικρότερο από το αντίστοιχο των 

διαλυμάτων. Στους 5 Κ οι μεμονωμένοι νανοκρύσταλλοι δίνουν τη μικρότερη 

διαφορά του συνεκτικού πεδίου μεταξύ του διαλύματος και της σκόνης το οποίο 

σημαίνει ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους είναι αμελητέες σε αντίθεση με τα 

νανοσυσσωματώματα όπου η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη καθώς υπάρχουν 

υπολογίσιμες μαγνητικές διπολικές αλληλεπιδράσεις μέσα στα συσσωματώματα. 

 

Σχήμα 3.16 Βρόγχοι υστέρησης στους 5 Κ των νανοσυσσωματωμάτων με διαμέτρους 

50.2 nm (κύκλοι) και 85.6 nm (τρίγωνα). Τα γεμάτα σύμβολα αντιστοιχούν στα 

νανοσυσσωματώματα σε μορφή σκόνης και τα κενά σύμβολα στα αντίστοιχα 

παγωμένα διαλύματα. Ένθετο: Οι βρόγχοι υστέρησης σε χαμηλά μαγνητικά πεδία. 
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Πίνακας 3.3 Συνεκτικό πεδίο (HC) για δύο θερμοκρασίες (5 και 235 Κ) για τα 

νανοσυσσωματώματα γ- Fe2O3 αλλά και για τους μεμονωμένους νανοκρυστάλλους, 

σε μορφή σκόνης και παγωμένων διαλυμάτων. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι κάτω 

από το σημείο παγώματος ώστε να μπορούν να μετρηθούν και τα διαλύματα στο 

μαγνητόμετρο SQUID και να μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα σε μορφή 

σκόνης. 

Δείγμα 
D 

(nm) 

Μορφή 

δείγματος 

HC  

(Oe) 

5 K 235 K 

Νανοσυσσωματώματα 

γ- Fe2O3 

50.2 

Σκόνη 45.0 2.3 

Παγωμένο 

διάλυμα 
155.2 27.7 

85.6 

Σκόνη 27.2 1.0 

Παγωμένο 

διάλυμα 
133.4 6.2 

Μεμονωμένοι 

νανοκρύσταλλοι γ- 

Fe2O3 

11.6 

Σκόνη 202.8 7.3 

Παγωμένο 

διάλυμα 
240.6 7.4 

 

3.3.4 Ρόλος των ηλεκτροστατικών και μαγνητικών αλληλεπιδράσεων στη 

σταθερότητα των κολλοειδών διαλυμάτων, στο μέγεθος και τον 

κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό  

 

 Η σταθερότητα ενός διαλύματος νανοκρυστάλλων ελέγχεται με μέτρηση του 

ζ-δυναμικού που εκφράζει το επιφανειακό φορτίο των νανοκρυστάλλων. Τα 

κολλοειδή αυτά διαλύματα είναι σταθερά όταν το ζ-δυναμικό είναι ή πολύ θετικό ή 

πολύ αρνητικό γιατί αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτροστατικές απωστικές δυνάμεις είναι 

ισχυρές. Ισχυρές απωστικές δυνάμεις σημαίνει ότι τα νανοσυσσωματώματα 

βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις άρα και δε θα συσσωματωθούν. Παρατηρείται ότι 

ένα αιώρημα είναι σταθερό όταν το ζ-δυναμικό είναι περισσότερο θετικό από +30 

mV ή περισσότερο αρνητικό από -30 mV.
64

 

 Μετρήσεις του επιφανειακού φορτίου με ηλεκτροφορετική σκέδαση φωτός 

έδειξαν ότι το ζ-δυναμικό είναι -65.4± 10.8 και -50.0± 6.5 mV για τα μικρά και τα 
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μεγάλα νανοσυσσωματώματα αντίστοιχα. Τα νανοσυσσωματώματα είναι πολύ 

αρνητικά φορτισμένα (πιο αρνητικά από -30 mV) με αποτέλεσμα οι απωστικές 

ηλεκτροστατικές δυνάμεις να είναι πολύ ισχυρές γεγονός που τα κάνει ιδιαίτερα 

σταθερά στα υδατικά τους διαλύματα. Η σταθερότητα των κολλοειδών διαλυμάτων 

είναι πολύ σημαντική παράμετρος και καθοριστικό ρόλο σε αυτήν παίζει η επιλογή 

του επιφανειοδραστικού. Το πολυακρυλικό οξύ είναι αυτό που τα κάνει τόσο 

αρνητικά φορτισμένα καθώς και καλά διασπειρόμενα στο νερό. 

 Ο σχηματισμός των νανοσυσσωματωμάτων καθορίζεται κυρίως από την 

ισορροπία μεταξύ ηλεκτροστατικών και μαγνητικών δυνάμεων μεταξύ των 

πρωταρχικών νανοκρυστάλλων. Οι μαγνητικές δυνάμεις εμφανίζονται λόγω του ότι 

οι υπερπαραμαγνητικοί πρωταρχικοί νανοκρύσταλλοι μαγνητίζονται υπό την 

επίδραση του μαγνητικού πεδίου από τον μαγνητικό αναδευτήρα που χρησιμοποιείται 

για την ανάδευση του διαλύματος. Το μαγνητικό πεδίο που αισθάνονται οι 

νανοκρύσταλλοι κυμαίνεται από 0 έως 250 Oe ανάλογα με την απόσταση από τους 

πόλους του μαγνήτη, όπως αυτό μετρήθηκε με ένα φορητό μαγνητόμετρο. Το πεδίο 

αυτό είναι αρκετό για να τα προσανατολίσει καθώς η μαγνήτιση που αποχτούν σε ένα 

τέτοιο πεδίο είναι ~23 emu/gr γ- Fe2O3, η οποία δεν είναι και αμελητέα όπως 

προκύπτει από το βρόγχο υστέρησης του Σχήματος 3.13. Το μαγνητικό πεδίο που 

προσκαλείται από το μαγνητικό αναδευτήρα έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες 

βιβλιογραφικές αναφορές για τον προσανατολισμό μαγνητικών νανοκρυστάλλων και 

τη δημιουργία υπερπλεγμάτων (superlattices) κατά την ξήρανση διαλυμάτων
159

, είτε 

κατά για τον σχηματισμό δευτερογενών δομών (σε μορφή γραμμών) επικαλυμμένων 

με SiO2 απευθείας μέσα σε διαλύματα.
160

. 

 Οι μαγνητικές δυνάμεις μεταξύ των μαγνητισμένων πρωταρχικών 

νανοκρυστάλλων είναι ελκτικές και μάλιστα αρκετά ισχυρές ώστε υπερκαλύπτουν τις 

ηλεκτροστατικές απωστικές δυνάμεις και οδηγούν στο σχηματισμό των 

νανοσυσσωματωμάτων (Σχήμα 3.17). Επίσης η ισορροπία των δυνάμεων αυτών είναι 

που καθορίζει πόσο κοντά θα έρθουν αυτά καθώς και το τελικό μέγεθος των 

νανοσυσσωματωμάτων. Οι μαγνητικές δυνάμεις μεταξύ των πρωταρχικών 

νανοκρυστάλλων για τα δύο δείγματα των νανοσυσσωμάτων διαφορετικής διαμέτρου 

είναι σχεδόν οι ίδιες καθώς η σύσταση (για την παρασκευή των δύο δειγμάτων 

χρησιμοποιείται η ίδια ποσότητα FeCl3) και το μέγεθός τους (όπως προκύπτει από 

την εξίσωση του Scherrer και τις ανακλάσεις Bragg) είναι σχεδόν όμοια. Κατ' 

επέκταση η διάμετρος των νανοσυσσωματωμάτων καθορίζεται μόνο από τις 
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ηλεκτροστατικές δυνάμεις μεταξύ των πρωταρχικών νανοκρυστάλλων. Όσο πιο 

ισχυρές είναι αυτές τόσο πιο απομακρυσμένοι βρίσκονται οι νανοκρύσταλλοι στο 

μείγμα της διεθυλικής γλυκόλης και του πολυακρυλικού οξέος με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μικρότερων νανοσυσσωματωμάτων. Επίσης και οι μετρήσεις του ζ-

δυναμικού δείξανε ότι τα νανοσυσσωματώματα των δύο διαφορετικών διαμέτρων δεν 

έχουν το ίδιο επιφανειακό φορτίο, τα μικρά είναι πιο αρνητικά με αποτέλεσμα να 

υποθέσουμε ότι και οι αρχικοί νανοκρύσταλλοι από τους αποτελούνται ήταν πιο 

αρνητικά φορτισμένοι το οποίο δικαιολογεί και τνη πιο μικρή ολική διάμετρο. Ενώ 

αντίθετα η χρήση της διεθυλικής γλυκόλης με περισσότερο νερό οδηγεί σε πιο 

εξασθενημένες ηλεκτροστατικές δυνάμεις, οπότε οι νανοκρύσταλλοι έρχονται πιο 

κοντά με αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο πυκνών και μεγαλύτερων νανοσυσσωμάτων. 

 

 

Σχήμα 3.17 Προτεινόμενος μηχανισμός σχηματισμού των σιδηριμαγνητικών 

νανοσυσσωματωμάτων από υπερπαραμαγνητικούς πρωταρχικούς νανοκρυστάλλους 

υπό την επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου (λόγω του μαγνητικού αναδευτήρα 

για την ανάδευση των αντιδραστηρίων στο διάλυμα, κατά την παρασκευή τους). 

 

 Οι πρωταρχικοί νανοκρύσταλλοι στην περίπτωση που η σύνθεση των 

νανοσυσσωματωμάτων γίνεται με μεγαλύτερη ποσότητα νερού είναι λιγότερο 

αρνητικά φορτισμένοι λόγω του ότι τα μόρια του νερού δένονται πιο εύκολα πάνω 

στους νανοκρυστάλλους Fe2O3 σε σχέση με τα ανιόντα του πολυακρυλικού οξέος.
161
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Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη πυκνότητα ανιόντων του πολυακρυλικού 

οξέος πάνω στην επιφάνεια των πρωταρχικών νανοκρυστάλλων το οποίο τα κάνει και 

λιγότερο αρνητικά.  

 Οι ισχυρές διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις μέσα στα 

νανοσυσσωματώματα είναι αυτές που διατηρούν αυτές τις δομές και μετά την 

απομάκρυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου σε αντίθεση με άλλα συστήματα 

όπου υπερπαραμαγνητικοί νανοκρύσταλλοι δημιουργούν μια δευτερογενή δομή με 

την εφαρμογή κάποιου πεδίου αλλά για να διατηρηθεί αυτή η δομή μετά την 

απομάκρυνσή του χρειάζεται κάποιο "συνδετικό" μόριο.
160

 

 Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπερπαραμαγνητικών πρωταρχικών 

νανοκρυστάλλων όταν υποβάλλονται σε ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο καθορίζουν 

και τη διάταξη των νανοκρυστάλλων μέσα στα συσσωματώματα. Η διάταξη αυτή 

καθώς και ο κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός των νανοκρυστάλλων μέσα στα 

νανοσυσσωματώματα ενδέχεται να παίζει σημαντικό ρόλο στις φυσικές ιδιότητες. Ο 

κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός και η διάταξη των νανοκρυστάλλων αυτών 

μελετήθηκε με ΤΕΜ υψηλής διακριτικής ικανότητας και η ανάλυση έγινε από τις 

εικόνες περίθλασης FFT (Σχήμα 3.18). 
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Σχήμα 3.18 Εικόνες ΤΕΜ υψηλής διακριτικής ικανότητας μεμονωμένων 

νανοσυσσωματωμάτων με διάμετρο 50.2 nm (a) και 85.6 nm (b) και οι αντίστοιχες 

εικόνες περίθλασης που προκύπτουν από γρήγορο μετασχηματισμό Fourier (b, d). Οι 

άξονες ζώνης είναι [ī12] και [011] για τις εικόνες a και c, αντίστοιχα. 

 

 Οι εικόνες περίθλασης FFT που προκύπτουν από μεμονωμένα 

νανοσυσσωματώματα δεν είναι αυτές που θα περίμενε κανείς από δομές που 

αποτελούνται από κρυσταλλικές περιοχές τυχαία προσανατολισμένες η μία ως προς 

την άλλη (όπως ένα πολυκρυσταλλικό υλικό). Σε μια τέτοια περίπτωση η κάθε 

οικογένεια κρυσταλλικών επιπέδων των νανοκρυστάλλων θα περιθλούσε σε 

διαφορετική γωνία και συνεχόμενοι ή αποτελούμενοι από διακριτές κηλίδες, 

ομόκεντροι κύκλοι θα εμφανίζονταν στην εικόνα περίθλασης. Αντίθετα στα 
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νανοσυσσωματώματα εμφανίζονται διακριτές κηλίδες, σε καλά καθορισμένες θέσεις, 

αποτέλεσμα μιας εικόνας περίθλασης που θα άνηκε σε μια μονοκρυσταλλική δομή. 

Αυτό σημαίνει ότι οι νανοκρύσταλλοι μέσα στα νανοσυσσωματώματα δεν είναι 

τυχαία προσανατολισμένοι ο ένας ως προς τον άλλον αλλά κρυσταλλογραφικά 

προσανατολισμένοι.  

 Επίσης οι εικόνες περίθλασης FFT μπορούν να δώσουν και την κρυσταλλική 

συμμετρία των νανοσυσσωματωμάτων ως μια οντότητα. Η κρυσταλλική συμμετρία 

είναι κυβική (σπινελίου) και όμοια με αυτήν των εσωτερικών νανοκρυστάλλων. Μια 

ελαφρά διάχυση των κηλίδων που εμφανίζεται οφείλεται στο ότι κάποιοι 

νανοκρύσταλλοι δεν είναι τελείως προσανατολισμένοι. Ο προσανατολισμός αυτός 

των νανοκρυστάλλων μέσα σε κάθε νανοσυσσωμάτωμα εξηγείται με το ότι οι 

υπερπαραμαγνητικοί νανοκρύσταλλοι όταν βρίσκονται υπό την επίδραση του 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου προσανατολίζουν τον "άξονα εύκολης μαγνήτισης" 

(easy axis) της μαγνητικής της ανισοτροπίας κυρίως κατά την κατεύθυνση του πεδίου 

κι επομένως και μεταξύ τους (Σχήμα 3.17). Ο προσανατολισμός όμως αυτός οδηγεί 

τα νανοσυσσωματώματα στο να εμφανίζονται ως μονοκρυσταλλικά, κι επιπλέον να 

έχουν σιδηριμαγνητική απόκριση με ενισχυμένη μαγνήτιση.  

 

3.3.5 Πιθανές εφαρμογές των νανοσυσσωμάτων γ-Fe2O3 στη βιοιατρική για 

διάγνωση και θεραπεία  

  

 Η απόδοση των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 στην ενίσχυση της 

σκιαγραφικής αντίθεσης των Τ2 εικόνων μαγνητικού συντονισμού καθώς και η χρήση 

τους ως θεραπευτικό υλικό μαγνητικής υπερθερμίας μελετήθηκαν όπως θα δούμε 

παρακάτω. Για να χρησιμοποιηθεί όμως ένα τέτοιο υλικό για τέτοιου είδους 

εφαρμογές θα πρέπει να είναι μη τοξικό και ασφαλές για τον ανθρώπινο οργανισμό. 

 

3.3.5.1 Τοξικότητα των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 

  

 Τα νανοσυσσωματώματα αυτά είναι καλά διασπειρόμενα και σταθερά στο 

νερό ακόμα και μετά από αρκετό καιρό από την παρασκευή τους λόγω του 

πολυακρυλικού οξέος. Σαν μια πρώτη προσέγγιση θα πρέπει να μελετηθεί η 

βιωσιμότητα ζωντανών κυττάρων υπό την παρουσία των νανοσυσσωματωμάτων 
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παρόλο που το πολυακρυλικό οξύ αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως ένα 

επιφανειοδραστικό μη τοξικό και βιοσυμβατό.
162

 

 Πρώτα από όλα μελετήθηκε η βιωσιμότητα κύτταρων ινοβλαστών ποντικιών 

(murine fibroblast cells- ΝΙΗ/3Τ3) υπό την παρουσία των νανοσυσσωματωμάτων 

ώστε να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του νανο-υλικού αυτού με τα 

συγκεκριμένα κύτταρα. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις των 

νανοσυσσωματωμάτων και μελετήθηκε η επίδραση της συγκέντρωσης στη 

βιωσιμότητα των κυττάρων μετά από 1, 3, 5 και 7 ημέρες. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ένα "Live-Dead Cell Staining Kit" το οποίο επιτρέπει με 

συγκεκριμένες χρωστικές τη σαφή διάκριση μεταξύ ζωντανών και πεθαμένων 

κυττάρων. Τα ζωντανά κύτταρα μπορούν να χρωματιστούν με μια πράσινη 

φθορίζουσα χρωστική (Live-Dye) ενώ τα πεθαμένα με μια κόκκινη φθορίζουσα 

χρωστική (propidium iodide).
163, 164

 Τα κύτταρα αυτά στη συνέχεια παρατηρούνται σε 

ένα μικροσκόπιο φθορισμού και καταγράφονται οι εικόνες του Σχήματος 3.19. Οι 

συγκεντρώσεις που επιλέχτηκαν είναι από 25 μέχρι 500 μgr/mL καθώς η 

συγκέντρωση που συνήθως χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους μελέτες είναι 100 

μgr/mL. Ως πρότυπο για σύγκριση (control) θεωρείται το διάλυμα των κυττάρων 

χωρίς την προσθήκη νανοσυσσωματωμάτων. Τα πειράματα επαναλήφτηκαν τρείς 

φορές. 

 Παρατηρούμε ότι η παρουσία των νανοσυσσωματωμάτων, ακόμα και γι' αυτά 

της μεγαλύτερης διαμέτρου, στην καλλιέργεια δεν επηρεάζει τη βιωσιμότητα των 

κυττάρων και δεν παρατηρείται αύξηση των πεθαμένων κυττάρων ακόμα και μετά 

από 7 ημέρες (Σχήμα 3.19). Τα κύτταρα παραμένουν ζωντανά παρουσιάζοντας 

υψηλή βιωσιμότητα, αλληλεπίδραση κυττάρων και χαμηλά επίπεδα τοξικότητας.  
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Σχήμα 3.19 Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού των ζωντανών (πράσινα) και 

πεθαμένων (κόκκινων) κυττάρων από καλλιέργεια ινοβλαστών ποντικιού χωρίς την 

προσθήκη νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 (a), με την προσθήκη 

νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 85.6 nm (Ι, ΙΙΙ) και 50.2 nm (II, IV) σε διάφορες 

συγκεντρώσεις 25 μg/mL (b), 50 μg/mL (c), 100 μg/mL (d), 200 μg/mL (e), μετά από 

3 (Ι, ΙΙ) και 7 (ΙΙΙ,IV) ημέρες καλλιέργειας. Η μπάρα αντιστοιχεί σε 50 μm. 

 

 Στη συνέχεια για να ποσοτικοποιήσουμε το ποσοστό των ζωντανών κυττάρων 

χρησιμοποιήθηκε ένα "ATP-Glo
TM

 Bioluminometric Cell Viability Assay Kit" 

(Biotium, Inc). Ένα κοκτέιλ από ATP-Glo
TM 

 (τριφωσφορικό άλας αδενοσύνης) 

προστίθενται στην καλλιέργεια και καθώς το ATP είναι ένας δείκτης των μεταβολικά 

ενεργών κυττάρων, ο αριθμός των ζωντανών κυττάρων μπορεί να προσδιοριστεί 

βάση του ποσού του ATP που είναι διαθέσιμο. Αυτή η ανίχνευση του ΑΤP που είναι 

διαθέσιμο γίνεται όταν η Firefly luciferase (ένζυμο), με την παρουσία του ATP 

οξειδώνει την D-Luciferin με αποτέλεσμα την παραγωγή φωτός η ένταση του οποίου 

δίνει την ποσότητα του ATP που είναι διαθέσιμη. Στη συνέχεια ένα σύστημα 

ανίχνευσης φθορισμού μετρά την ένταση του φθορισμού που παράγεται από τη 

παραπάνω οξείδωση και είναι ανάλογη του ποσού του ATP και συνεπώς ανάλογη 

των ζωντανών κυττάρων.  

 Η συγκέντρωση του ATP και κατά συνέπεια ο αριθμός των κυττάρων στο 

μέσο της καλλιέργειας με την παρουσία των νανοσυσσωματωμάτων για διαφορετικές 
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περιόδους καλλιέργειας (1, 3, 5 και 7 ημέρες) καθώς και για διαφορετικές 

συγκεντρώσεις των νανοσυσσωματωμάτων (25, 50, 100, 200 μg/mL) παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 3.20.  

 

Σχήμα 3.20 Διάγραμμα κυτταροτοξικότητας των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 

διαμέτρου 50.2 (a) και 85.6 nm (b). Σε ΝΙΗ/3Τ3 κύτταρα ινοβλαστών προστίθεται 

διάλυμα νανοσυσσωματωμάτων διαφορετικών συγκεντρώσεων για 1, 3, 5 και 7 

ημέρες. Ένα "ATP-Glo
TM 

Bioluminometric Cell viability assay kit" χρησιμοποιήθηκε 

για ανίχνευση του φθορισμού των ινοβλαστών. Κάθε ιστόγραμμα παριστά το 

φθορισμό (μέση τιμή σε μονάδες RLU-relative luminescence units ±SD) όπως 

προκύπτουν από τρία ανεξάρτητα πειράματα.  
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3.3.5.2 Χρήση των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 ως σκιαγραφικό μέσο για 

απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 

  

 Τα νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 όπως είδαμε από τις μαγνητικές μετρήσεις 

είναι σιδηριμαγνητικά με ένα πολύ μικρό συνεκτικό πεδίο στη θερμοκρασία 

δωματίου που σημαίνει κατά την επίδραση κάποιου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου 

μαγνητίζονται εύκολα με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τοπικό μαγνητικό πεδίο 

γύρω από αυτά το οποίο επηρεάζει τη μαγνήτιση των πρωτονίων του νερού.
64

 Έτσι τα 

πυρηνικά σπιν των πρωτονίων του νερού χαλαρώνουν γρήγορα. Ένα ερώτημα όμως 

που παραμένει είναι το πόσο γρήγορα γίνεται αυτό ώστε να δώσουν μια ενισχυμένη 

σκιαγραφική αντίθεση στις εικόνες MRI. Για το λόγο αυτό υπολογίστηκαν ο 

διαμήκης και ο εγκάρσιος χρόνος χαλάρωσης με μετρήσεις πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού (NMR). 

 Ο διαμήκης Τ1 και ο εγκάρσιος Τ2 χρόνος χαλάρωσης των 

νανοσυσσωματωμάτων με διαμέτρους 50.2 nm και 85.6 nm μετρήθηκαν σε 

διαλύματα με συγκεντρώσεις σιδήρου [Fe]= 1.225 and 1.208 mmol/L, αντίστοιχα 

όπως αυτές μετρήθηκαν από το ICP-AES. Οι μετρήσεις NMR έγιναν σε ένα εύρος 

συχνοτήτων από 0.01 μέχρι 60 MHz το οποίο αντιστοιχεί σε ένα εύρος μαγνητικών 

πεδίων από 0.00023 έως 1.41 Tesla όπως προκύπτει από την εξίσωση 

     Η γω      (3.1) 

όπου ω η συχνότητα Larmor και γ/2π= 42.58 MHz/T όπου γ ο γυρομαγνητικός λόγος 

του πρωτονίου. Το εύρος του μαγνητικού πεδίου επιλέχθηκε ώστε να περιλαμβάνει τα 

τυπικά πεδία που χρησιμοποιούνται στους μαγνητικούς τομογράφους που 

χρησιμοποιούνται στις κλινικές και στα ερευνητικά εργαστήρια (H= 0.2, 0.5, 1 

Tesla). 

 Η απόδοση των νανοσυσσωματωμάτων ως σκιαγραφικά μέσα για απεικόνιση 

μαγνητικού συντονισμού καθορίζεται από το διαμήκη, r1 και τον εγκάρσιο, r2 ρυθμό 

χαλάρωσης, όπως δίνονται από την εξίσωση: 
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     (3.2) 

όπου (1/Τi)meas είναι η τιμή που μετρείται για τα διαλύματα με συγκέντρωση [Fe] 

μαγνητικών κέντρων (mmol/L) και (1/Τi)diam είναι ο πυρηνικός ρυθμός χαλάρωσης 

των πρωτονίων της διαμαγνητικής μήτρας που στην περίπτωσή μας είναι το νερό.  
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 Ο διαμήκης, r1 και εγκάρσιος, r2, ρυθμός χαλάρωσης ως συνάρτηση της 

συχνότητας υπολογίστηκαν για τα νανοσυσσωματώματα των δύο διαφορετικών 

διαμέτρων και παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.21. Συγκριτικά παρατίθενται και οι 

ρυθμοί χαλάρωσης που μετρήθηκαν για το εμπορικά διαθέσιμα σκιαγραφικό μέσο 

Endorem
®

 (που περιλαμβάνει μικρούς υπερπαραμαγνητικούς νανοκρυστάλλους 

οξειδίου του σιδήρου). Ο ρυθμός r1 (~ 200 mM
-1

s
-1

) είναι υψηλότερος από το ρυθμό 

του Endorem
® 

(~ 10 mM
-1

s
-1

) σε χαμηλές συχνότητες (10 kHz- 9 MHz) αλλά 

βρίσκεται κάτω από αυτόν του Endorem
® 

 για υψηλότερες, χρήσιμες κλινικά, 

συχνότητες. Ενώ από την άλλη μεριά ο εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης r2, ο ρυθμός 

που είναι και ο πιο σημαντικός για Τ2 σκιαγραφικά μέσα νανοσωματιδίων, είναι 

περίπου τέσσερις φορές υψηλότερος από τον αντίστοιχο του Endorem
®

 (100 mM
-1

s
-

1
), σε ολόκληρη την περιοχή συχνοτήτων που μελετήθηκε. 
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Σχήμα 3.21 Διαμήκης r1 (a) και εγκάρσιος r2 (b) ρυθμός χαλάρωσης ως συνάρτηση 

της συχνότητας Larmor, ν, των πρωτονίων (ή του μαγνητικού πεδίου, Η) για τα 

νανοσυσσωματώματα με διαμέτρους 50.2 nm (κύκλοι) και 85.6 nm (τρίγωνα). Επίσης 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα δεδομένα για το εμπορικά διαθέσιμο σκιαγραφικό 

μέσο Endorem
® 

(τετράγωνα). 

  

 Η συμπεριφορά των ρυθμών αυτών συναρτήσει της συχνότητας είναι 

αποτέλεσμα του φυσικού μηχανισμού που είναι υπεύθυνος για τον χαλάρωση του 

πυρήνα 
1
Η.

4, 78
 Σε χαμηλές συχνότητες (< 1 MHz), οι πολύ υψηλές τιμές του r1(ν) και 

η σταθεροποίηση του (Σχήμα 3.21 a) δείχνει ότι τα νανοσυσσωματώματα 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ανισοτροπία, πολύ υψηλότερη από αυτή των μικρών 

υπερπαραμαγνητικών νανοκρυστάλλων του Endorem
®

. Η απουσία της κορυφής στο 
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r1(ν) για ν> 1 MHz, όπως παρουσιάζεται  αντίστοιχα για το Endorem
®

,
 
σημαίνει ότι η 

διαδικασία της διάχυσης των πρωτονίων νερού στο πεδίο που δημιουργούν τα 

μαγνητικά νανοσυσσωματώματα δεν είναι τόσο αποτελεσματική στη μείωση της 

χαλάρωσης του πυρήνα των πρωτονίων του νερού. 

 Από την άλλη μεριά, ο εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης, είναι υψηλότερος κατά 

ένα παράγοντα ≈4 σε σχέση με το Endorem
® 

(100 mM
-1

s
-1

) σε όλη την περιοχή 

συχνοτήτων που μελετάται. Ο ρυθμός αυτός είναι σχεδόν αμετάβλητος μεταξύ των 

δύο μεγεθών των νανοσυσσωματωμάτων γεγονός που δεν είναι άμεσα κατανοητό. Θα 

περίμενε κανείς ότι το r2 θα μεγάλωνε όσο μεγάλωνε και το μέγεθος των 

νανοσυσσωματωμάτων, όπως ισχύει και για τους μικρούς υπερπαραμαγνητικούς 

νανοκρυστάλλους.
165

  

 Πολύ πρόσφατα παρουσιάστηκε ένα μοντέλο με το οποίο μπορεί να 

υπολογιστεί θεωρητικά ο ρυθμός r2 για διάφορα νανοσωματίδια μεμονωμένα ή 

δευτερογενής δομές τους και το οποίο δίνει και την εξήγηση για το σχεδόν 

ανεξάρτητο του μεγέθους των νανοσυσσωμάτων εγκάρσιο ρυθμό χαλάρωσης.
166

 Το 

μοντέλο αυτό προέκυψε από τη μελέτη πολλών συστημάτων μαγγεμίτη που είναι είτε 

μικρά νανοσωματίδια είτε συσσωματώματα και το οποίο απέδειξε ότι ο ρυθμός αυτός 

εξαρτάται από τρεις παράγοντες: (α) το μέγεθος, (β) τη μαγνήτιση και (γ) το κλάσμα 

όγκου του μαγνητικού υλικού μέσα στο νανοσωματίδιο ή στο νανοσυσσωμάτωμα 

αντίστοιχα (intra-aggregate volume fraction, φintra), δηλαδή του όγκου που 

καταλαμβάνει το μαγνητικό υλικό σε σχέση με τον ολικό υδροδυναμικό όγκο. 

 Ο μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για τη χαλάρωση στα υπερπαραμαγνητικά 

νανοσωματίδια περιγράφεται από ένα μοντέλο που είναι γνωστό ως θεωρία διάχυσης 

της "εξωτερικής" σφαίρας (outer-sphere diffusion theory), στην οποία τα πρωτόνια 

του νερού αισθάνονται τις ανομοιογένειες του πεδίου και δε χρειάζεται κάποιος 

δεσμός μεταξύ των υπερπαραμαγνητικών στοιχείων και των πρωτονίων του νερού 

όπως αντίστοιχα αναφέρεται στη θεωρία διάχυσης της "εσωτερικής" σφαίρας (inner-

sphere diffusion theory).
167

 Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή έγιναν προσομοιώσεις με 

μοντέλα που δίνουν την εξάρτηση του εγκάρσιου ρυθμού χαλάρωσης από το μέγεθος 

των μαγνητικών νανοσωματιδίων. Η εξάρτηση αυτή χωρίζεται σε δύο περιοχές, η 

κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από ένα χρόνο τD (translational diffusion 

time), ο οποίος εκφράζει το χρόνο που χρειάζεται ένα μόριο νερού να διαχυθεί σε 

απόσταση της τάξης της ακτίνας του μαγνητικού νανοσωματιδίου και ο οποίος 

δίνεται από την εξίσωση: 
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     4D

d
τ

2

D 
     (3.3) 

όπου d η υδροδυναμική διάμετρος του μαγνητικού νανοσωματιδίου και D ο 

συντελεστής διάχυσης του νερού (=3×10
-9

 m
2
/s). 

 Οι περιοχές αυτές είναι το "motional averaging regime" (MAR), που ισχύει 

όταν τD < 1/Δω και το "static rephrasing regime" (SDR) όπου τD > 1/Δω όπου Δω 

είναι η μετατόπιση της συχνότητας Larmor που υφίσταται το πρωτόνιο στην περιοχή 

του ισημερινού του νανοσωματιδίου.
166, 168, 169

 H Δω δίνεται από την εξίσωση: 

    
3

Μγμ
Δω V0      (3.4) 

όπου γ (= 2.67513× 10
8
 rad s

-1
T

-1
) ο γυρομαγνητικός λόγος του πρωτονίου, μ0 (= 

4π×10
-7 

Τ m Α
-1

) η μαγνητική επιδεκτικότητα του κενού και ΜV η ολική μαγνήτιση 

διαιρεμένη με τον όγκο του σωματιδίου. Στη πρώτη περιοχή τα πρωτόνια διαχέονται 

γρήγορα γύρω από τα μαγνητικά νανοσωματίδια και αισθάνονται ένα εύρος από 

απότομες αλλαγές μαγνητικών πεδίων που επηρεάζουν το χρόνο χαλάρωσης, ενώ στη 

δεύτερη περιοχή η διάχυση δεν είναι αποδοτική και τα πρωτόνια του νερού κινούνται 

μόνο σε ένα μικρό όγκο σε σχέση με τον υδροδυναμικό όγκο του σωματιδίου. Στις 

δύο αυτές περιοχές ο εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης δίνεται από διαφορετικές 

εξισώσεις, αλλά και διαφορετική είναι η εξάρτησή του από το μέγεθος. Όπως 

φαίνεται από το Σχήμα 3.22 ο εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης αυξάνεται με το μέγεθος 

στην περιοχή MAR (I), ενώ στην περιοχή SDR (II)είναι σχεδόν ανεξάρτητος του 

μεγέθους. 
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Σχήμα 3.22 (a) Σχηματική αναπαράσταση της εξάρτησης του εγκάρσιου ρυθμού 

χαλάρωσης, r2, από το μέγεθος των σωματιδίων όπως προκύπτει από τη θεωρία 

διάχυσης της "εξωτερικής" σφαίρας, για τις περιοχές MAR (Ι) και SDR (II). (b) Στην 

περιοχή MAR ένα μόριο νερού (κόκκινη κουκίδα) κατά τη διάχυσή του αισθάνεται 

ισχυρές διακυμάνσεις του μαγνητικού πεδίου, ενώ στην περιοχή SDR οι 

διακυμάνσεις αυτές είναι αμελητέες για τη χαλάρωση του σπιν των πρωτονίων (b).
168

 

Η περιοχή (III) αντιστοιχεί στο "partial refocusing" (PRM) μοντέλο και εξαρτάται 

από το "echo-time" του NMR φασματομέτρου. 

 

 H μαγνήτιση κατά όγκο, MV, σε Α/m, υπολογίζεται αν πολλαπλασιάσει κανείς 

την μαγνήτιση κορεσμού, ΜS, στoυς 300 Κ (Σχήμα 3.8) με το λόγο όγκου του 

μαγνητικού υλικού μέσα στο νανοσυσσωμάτωμα, φintra. Ο λόγος αυτός δηλώνει τον 

όγκο που καταλαμβάνει το μαγνητικό υλικό (δηλαδή του γ-Fe2O3) σε σχέση με όλο 

τον υδροδυναμικό όγκο του νανοσυσσωματώματος. Ο λόγος αυτός υπολογίζεται 

αφού πρώτα μετρηθεί η κατά βάρος ποσότητα του μαγνητικού υλικού (Σχήμα 3.10) 

των συσσωματωμάτων σε μορφή σκόνης με θερμοβαρυμετρική ανάλυση (TGA). Ο 

υπολογισμός αυτός γίνεται από την εξίσωση: 

   intra

intra

OFe γmPAA

OFe γmOFeγ

φ

φ1

fρ

)f(1ρ

32

3232









   (3.5) 

όπου ργ- Fe2O3 η κρυσταλλική πυκνότητα του γ-Fe2O3 (= 5100 kg/m
3
), fm γ-Fe2O3 ο 

λόγος κατά βάρος του μαγνητικού υλικού, όπως μετράται από το TGA (Σχήμα 3.10) 
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και ρPAA η πυκνότητα του οργανικού μέρους, δηλαδή του πολυακρυλικού οξέος (= 

1150 kg/m
3
 όπως αυτή δίνεται από την εταιρία παρασκευής). Από το φintra επίσης 

μπορεί να υπολογιστεί και ο αριθμός, Ν, των νανοκρυστάλλων μέσα σε κάθε 

νανοσυσσωμάτωμα από την εξίσωση: 

    
3

 CNC

3

PNC

intra

hydro
R  π

3

4

r  π
3

4
 N

φ      (3.6) 

 Στους παρακάτω Πίνακες παρατίθενται οι τιμές των φintra, Δω, τD και ΜV όπως 

υπολογίστηκαν από τις παραπάνω σχέσεις. 

 

Πίνακας 3.4 Υπολογισμός του λόγου κατά όγκο του μαγνητικού υλικού μέσα στα 

νανοσυσσωματώματα καθώς και του αριθμού των μικρών νανοκρυστάλλων μέσα σε 

αυτά. 

Δείγμα 
Dhydrod 

(nm) 

fm γ-Fe2O3 

(%) 
φintra 

Αριθμός 

νανοκρυστάλλων 

/συσσωμάτωμα 

Μικρά 

νανοσυσσωματώματα 
78.6 86.8 0.60 142 

Μεγάλα 

νανοσυσσωματώματα 
121.8 92.1 0.72 833 

 

Πίνακας 3.5 Προσδιορισμός της περιοχής που ανήκουν τα νανοσυσσωματώματα με 

βάση τη μαγνήτισή τους και το μέγεθός τους. 

Δείγμα 
ΜS  

(emu/g) 

MV 

(10
5
 A/m) 

Δω 

(10
6
 s

-1
) 

τD 

(μs) 

Δω 

τD 

Περιο

χή 

Μικρά 

νανοσυσσωματώματα 
63.65 1.95 3.48 0.52 1.79 SDR 

Μεγάλα 

νανοσυσσωματώματα 
64.51 2.37 4.22 1.24 5.24 SDR 

  

 Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι τα νανοσυσσωματώματα των δύο 

διαφορετικών διαμέτρων ανήκουν στην ίδια περιοχή, δηλαδή στο SDR, στην περιοχή 
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ΙΙ του Σχήματος 3.22. Αυτό δικαιολογεί και το ότι ο εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης r2 

παραμένει σχεδόν αμετάβλητος ακόμα κι αν η διαφορά στην υδροδυναμική διάμετρο 

των δύο δειγμάτων νανοσυσσωματωμάτων είναι 43.2 nm. Η εκτίμησή μας, λοιπόν, 

είναι ότι τα μόρια του νερού αισθάνονται στη γειτονία τους ένα σχεδόν σταθερό 

διπολικό μαγνητικό πεδίο. Ο τέσσερις φορές υψηλότερος (και πέντε φορές, για τα 

μεγαλύτερα νανοσυσσωματώματα) εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης σε σχέση με τον 

αντίστοιχο του Endorem
®

 οφείλεται στη δύο φορές πιο υψηλή μαγνήτιση κατά όγκο 

MV και στον τρεις φορές πιο υψηλό φintra. Το Endorem
® 

ανήκει στην ίδια περιοχή 

(SDR) με τα δικά μας νανοσυσσωματώματα κι έχει ΜV=0.77 10
5
 A/m, ενώ το 

φinta=0.23.
166

 Ο μεγαλύτερος λόγος φintra των δικών μας νανοσυσσωμάτων καθώς και 

η υψηλότερη μαγνήτιση οφείλεται στον κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό των 

νανοκρυστάλλων μέσα σε αυτά, καθώς και στις διπολικές μαγνητικές 

αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε κάθε νανοσυσσωμάτωμα (Σχήμα 3.17).  

 Επίσης μία άλλη ποσότητα που χαρακτηρίζει ένα υλικό είναι ο λόγος r2/r1. 

Εφόσον αυτός είναι υψηλός υποδεικνύει ότι το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως σκιαγραφικό μέσο. Στο Σχήμα 3.23 παρουσιάζεται ο λόγος αυτός για τα δύο 

δείγματα νανοσυσσωματωμάτων με διαφορετικές διαμέτρους σε όλο το φάσμα 

συχνοτήτων. Στον Πίνακα 3.6 δίδονται οι σχετικές παράμετροι ώστε να γίνεται η 

σύγκριση με τον αντίστοιχο λόγο άλλων συστημάτων από τη βιβλιογραφία. Στον 

πίνακα αυτόν χωρίσαμε τα συστήματα σε δύο γενικές κατηγορίες, νανοδομές με 

υπερπαραμαγνητικές (SPM) ή σιδηριμαγνητικές (FiM) ιδιότητες. Επίσης από τις 

δικές μας μετρήσεις προκύπτει ότι το εμπορικά διαθέσιμο υπερπαραμαγνητικό 

Endorem
®

 για να φτάσει το λόγο r2/r1 των σιδηριμαγνητικών νανοσυσσωματωμάτων 

γ-Fe2O3 (σε μαγνητικό πεδίο 1.5 Τ), πρέπει να βρεθεί υπό την επίδραση ενός πολύ 

μεγαλύτερου μαγνητικού πεδίου (τουλάχιστον κατά τέσσερις φορές πάνω) (Σχήμα 

3.23). 
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Σχήμα 3.23 Ο λόγος του εγκάρσιου ρυθμού χαλάρωσης r2 προς το διαμήκη r1, r2/r1, 

συναρτήσει της συχνότητας Larmor του πρωτονίου (ή του ισοδύναμου μαγνητικού 

πεδίου, Η) για τα νανοσυσσωματώματα (CNCs) με διαμέτρους 50.2 nm (κύκλοι) και 

85.6 nm (τρίγωνα). Για σύγκριση παραθέτονται και τα αντίστοιχα δεδομένα για το 

εμπορικά διαθέσιμο σκιαγραφικό μέσο Endorem
®

 (τετράγωνα). 
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ααποτελέσματα της δικιάς μας μελέτης, SPM: υπερπαραμαγνητικά, FiM: σιδηριμαγνητικά 

Πίνακας 3.6 Σύγκριση των ρυθμών χαλάρωσης των νανοσυσσωματωμάτων σε σχέση 

με άλλες μαγνητικές νανοδομές, είτε SPM ή FiM. Όπου r1 και r2 είναι ο διαμήκης και 

εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης των πρωτονίων, 

])/r(r/[])/r(r)/r(r[Δr CNCs12systemother 12CNCs12   είναι το ποσοστό μεταβολής που δείχνει 

πόσο καλύτερη απόδοση έχει το σύστημα των νανοσυσσωματωμάτων (CNCs) σε 

σχέση με τα άλλα συστήματα της βιβλιογραφίας. 

Μαγνητι

κή 

κατάστα

ση 

Τύπος νανο 

Κρυστάλ 

λων 

Dhydro 

(nm) 

Η 

(T) 

r1 

(mM-1s-1) 

r2 

(mM-1s-1) 

r2/r1 

Δr (%) 

Από τα 

50.2 nm 

CNCs 

Από τα 

85.6 nm 

CNCs 

SPM 

Endoremα 292 1.5 8.6 98.6 11.5 84 89 

Μικροί 

νανοκρύσταλλοι 

Fe3O4
78 

12 1.4 ~105 ~8 13.1 82 87 

Νανοκρύσταλλοι 

Fe3O4 με DHAA170 
41 1.5 10.4 121 11.6 84 89 

Νανοκρύσταλλοι 

FexOy με δενδροειδή 

πολυμερή171 

40-50 1.5 7.8 349 44.8 39 56 

Εγκλεισμένοι 

μαγνητικοί 

νανοκρύσταλλοι με 

PEG σε λιποσώματα172 

200 0.47 18.6 116 6.2 70 77 

FiM 

Σιδηριμαγνητικά 

λιποσώματα173 
92.3 2.35 31 1286 41.5 44 59 

50.2 nm CNCsα 78.6 

0.49 21.2 442.4 20.9 

1.41 5.5 405.1 73.7 

85.6 nm CNCsα 121.8 

0.49 19.8 529.6 26.7 

1.41 5.0 508.3 101.7 
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 Η σύγκριση του λόγου r2/r1 των νανοσυσσωματωμάτων με άλλα συστήματα 

της βιβλιογραφίας έδειξε ότι είναι υψηλότερος κατά ~82-87 % (από τα μικρά και τα 

μεγάλα νανοσυσσωματώματα, αντίστοιχα) σε σχέση με τον αντίστοιχο λόγο μικρών 

νανοκρυστάλλων Fe3O4 καλυμμένων με αμφίφυλο πολυμερές
78

, 84-89 % σε 

σύγκριση με νανοκρυστάλλους Fe3O4 καλυμμένων με DHAA
170

 και 39-56 % σχετικά 

με νανοκρυστάλλους καλυμμένους με δενδροειδή πολυμερή
171

. Οι νανοκρύσταλλοι 

με τη δενδροειδή επικάλυψη είναι το σύστημα που αυτή τη στιγμή έχει τον 

υψηλότερο λόγο r2/r1 μεταξύ όλων των μικρών υπερπαραμαγνητικών 

νανοκρυστάλλων. Επίσης το μόνο σιδηριμαγνητικό σύστημα που έχει μελετηθεί τόσο 

για την ενίσχυση της σκιαγραφικής αντίθεσης στην απεικόνιση MRI, όσο και για την 

ικανότητα μεταφοράς φαρμάκων είναι τα λιποσώματα που περικλείουν μεμονωμένα 

συσσωματώματα νανοκρυστάλλων και έχουν πολύ πρόσφατα δημοσιευθεί.
173

 Αυτό 

το σύστημα παρουσιάζει ένα λόγο r2/r1= 41.5 που είναι πιο υψηλός από το λόγο των 

λιποσωμάτων που περιλαμβάνουν μεμονωμένους νανοκρυστάλλους γ-Fe2O3, με λόγο 

r2/r1= 6.2 κι έχουν δημοσιευτεί από την ίδια ομάδα νωρίτερα. Ο λόγος αυτός είναι 

μικρότερος κατά 44-59 % σε σχέση με αυτόν των νανοσυσσωματωμάτων μας και 

μάλιστα σε πολύ μικρότερο μαγνητικό πεδίο, καθώς ο λόγος αυτός για τα 

λιποσώματα μετρήθηκε στα 2.35 Τ ενώ των νανοσυσσωματωμάτων μας στα 1.41 Τ. 

 Όπως είδαμε και παραπάνω τα δικά μας νανοσυσσωματώματα παρουσιάζουν 

καλύτερη απόδοση στη σκιαγραφική αντίθεση στην απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού σε σχέση με άλλα συστήματα υπερπαραμαγνητικών νανοκρυστάλλων 

ακόμα και από τα σιδηριμαγνητικά λιποσώματα που αυτή τη στιγμή είναι ίσως το 

σύστημα με την υψηλότερη απόδοση. Αυτή η μεγάλη διαφορά στην απόδοση 

οφείλεται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των νανοσυσσωματωμάτων, όπου οι 

μικροί νανοκρύσταλλοι με την βοήθεια του εξωτερικού μαγνητικού πεδίο από τον 

μαγνητικό αναδευτήρα προσανατολίζονται στη διεύθυνση του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου συντελώντας έτσι στην αύξηση του λόγου όγκου του μαγνητικού 

υλικού μέσα σε αυτά (φintra). Ο υψηλότερος λόγος φintra που έχει καταγραφεί για 

συστήματα τύπου νανοσυσσωματωμάτων είναι 0.38
166

, ενώ τα δικά μας 

νανοσυσσωματώματα έχουν 0.60 και 0.72, δηλαδή σχεδόν διπλάσιες τιμές. Ο 

κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός καθώς και η υψηλή τιμή του φintra βοηθά στην 

σύζευξη της μαγνήτισης (superspin) των νανοκρυστάλλων μέσα στα 

νανοσυσσωματώματα και την παραγωγή ενός ισχυρού μαγνητικού διπολικού πεδίου 

γύρω από τα νανοσυσσωματώματα το οποίο επηρεάζει τη μαγνητική ροπή των 
1
H 
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των μορίων νερού και κατά συνέπεια και το χρόνο χαλάρωσης των πυρηνικών σπιν 

με αποτέλεσμα να είναι πιο ικανά να δώσουν πιο σκούρα αντίθεση (dark MRI state) 

στις εικόνες μαγνητικού συντονισμού (Σχήμα 3.24). 

 

 

Σχήμα 3.24 Ισχυρό (ασθενές) διπολικό μαγνητικό πεδίο γύρω από τα 

νανοσυσσωματώματα λόγω του κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού (τυχαίου 

προσανατολισμού) των μικρών νανοκρυστάλλων μέσα σε αυτά. Επίδραση του πεδίου 

αυτού στα μόρια του νερού και ενίσχυση της σκιαγραφικής αντίθεσης στην 

απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Τα βέλη μέσα στους νανοκρυστάλλους 

παριστούν την συνολική μαγνήτιση (superspin) των νανοκρυστάλλων μέσα στα 

νανοσυσσωματώματα. 

 

3.3.5.3 Χρήση των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 για θεραπευτικούς σκοπούς 

μέσω μαγνητικής υπερθερμίας 

  

 Η θερμική απόκριση διαλυμάτων νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 με 

εφαρμογή εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου μετρήθηκε πειραματικά 

καταγράφοντας την αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλούν στο περιβάλλον τους 

συναρτήσει του χρόνου μέτρησης. Η αύξηση της θερμοκρασίας καταγράφηκε για 

συχνότητα f= 765 kHz και εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία H= 20 και 25 kA/m. Η 

ένταση του μαγνητικού πεδίου καθορίζεται από το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο, για 

παράδειγμα τα 14 Α ρεύματος αντιστοιχούν σε πεδίο 20 kA/m (250 Oe), ενώ τα 18 Α 
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σε 25 kA/m (310 Oe). Το γινόμενο H∙f για τις δύο διαφορετικές εντάσεις μαγνητικών 

πεδίων που χρησιμοποιήσαμε είναι 1.5×10
10

 Am
-1

s
-1

 και 1.9×10
10

 Am
-1

s
-1

. Το 

γινόμενο αυτό είναι υψηλότερο κατά μία τάξη μεγέθους από το 5×10
9
 Am

-1
s

-1
 που 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ασφαλές όριο για τους ιστούς, αλλά έχει 

βρεθεί ότι η χρήση εναλλασσόμενου πεδίου με γινόμενο μεγαλύτερο αυτού είναι 

ασφαλές όταν η θέρμανση γίνεται τοπικά κι επικεντρώνεται σε μικρή περιοχή.
92

 

 Η θερμική απόκριση των δύο δειγμάτων των νανοσυσσωματωμάτων με 

διαμέτρους 50.2 και 85.6 nm καθώς και των μικρών μεμονωμένων νανοκρυστάλλων 

γ-Fe2O3 μετρήθηκε για τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις C= 5 mgr/mL, 2.5 mgr/mL 

(C/2) και 1.25 mgr/mL (C/4). Επίσης μετρήθηκε και η θερμική απόκριση του διαλύτη 

για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στα Σχήματα 3.25 και 3.26 παρουσιάζεται η μεταβολή 

της θερμοκρασίας συναρτήσει του χρόνου μέτρησης για τα δύο πεδία των 20 kA/m 

και 25 kA/m και συχνότητα 765 kHz. Σε κάθε περίπτωση ως θερμοκρασία αναφοράς 

ελήφθησαν οι 24 
ο
C (± 0.2 

ο
C), ενώ καταγράφηκε και η καμπύλη ψύξης των 

κολλοειδών διαλυμάτων από 900 sec έως 1800 sec ώστε να ελεγχθεί η 

αντιστρεψιμότητα της διαδικασίας. Όπως φαίνεται από τα σχήματα αυτά η μεταβολή 

της θερμοκρασίας που οφείλεται στο διαλύτη είναι πολύ μικρότερη και επομένως η 

αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί με ασφάλεια να αποδοθεί στα μαγνητικά 

νανοσωματίδια που περιέχονται στο διάλυμα. Επίσης όλες οι καμπύλες έχουν την ίδια 

μορφή το οποίο δηλώνει και την ομοιότητα όσον αφορά την προέλευση του 

φαινομένου στα κολλοειδή διαλύματα ανεξάρτητα από το μέγεθος των 

νανοσωματιδίων. Θεωρητικά η θερμοκρασιακή απόκριση των μαγνητικών 

νανοσωματιδίων αναμένεται να είναι γραμμική όταν αυτά υπόκεινται σε 

εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Οι καμπύλες θέρμανσης αποκλίνουν από τη 

θεωρητική συμπεριφορά (θ=θο(1-e
-at

)) καθώς το σύστημα χάνει ενέργεια προς το 

περιβάλλον λόγω των συνεχών απωλειών θερμότητας του κολλοειδούς προς το 

περιβάλλον (δοχείο, περιβάλλοντας χώρος).  
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Σχήμα 3.25 Μεταβολή της θερμοκρασίας που προκαλούν στο περιβάλλον 

συναρτήσει του χρόνου μέτρησης για τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις (C= 5 

mgr/mL, 2.5 mgr/mL, 1.25 mgr/mL) των κολλοειδών διαλυμάτων των 

νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 50.2 nm (a), 85.6 nm (b) και των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3 (c) σε συχνότητα 765 kHz και μαγνητικό πεδίο 20 kA/m. 

Για σύγκριση μετρήθηκε η μεταβολή της θερμοκρασίας συναρτήσει του χρόνου για 

το διαλύτη (απεσταγμένο νερό). Η σκιαγραφημένη ζώνη υποδεικνύει την περιοχή 

θερμοκρασιών (42- 46 °C) όπου εστιάζεται η μαγνητική υπερθερμία. 
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Σχήμα 3.26 Μεταβολή της θερμοκρασίας που προκαλούν στο περιβάλλον 

συναρτήσει του χρόνου μέτρησης για τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις (C= 5 

mgr/mL, 2.5 mgr/mL, 1.25 mgr/mL) των κολλοειδών διαλυμάτων των 

νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 50.2 nm (a), 85.6 nm (b) και των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3 (c) σε συχνότητα 765 kHz και μαγνητικό πεδίο 25 kA/m. 

Για σύγκριση μετρήθηκε η μεταβολή της θερμοκρασίας συναρτήσει του χρόνου για 

το διαλύτη (απεσταγμένο νερό). Η σκιαγραφημένη ζώνη υποδεικνύει την περιοχή 

θερμοκρασιών (42- 46 °C) όπου εστιάζεται η μαγνητική υπερθερμία. 

 

 Η θερμική απόκριση μετρήθηκε εφαρμόζοντας δύο διαφορετικές εντάσεις 

μαγνητικών πεδίων ώστε να βρεθεί η κατάλληλη ένταση σε συνδυασμό με τη 

συγκεκριμένη συχνότητα ώστε να δίνει έκλυση θερμότητας στη θερμοκρασιακή 

περιοχή που χρησιμοποιείται στη μαγνητική υπερθερμία. Επίσης αυτή η έκλυση θα 

πρέπει να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με τη μικρότερη συγκέντρωση 

διαλύματος ώστε να αποφεύγονται παρενέργειες που μπορούν να προκληθούν από 

εκτεταμένο χρόνο έκθεσης καθώς κι από μεγάλη δόση του διαλύματος έγχυσης. Οι 

χρόνοι που απαιτούνται για να φτάσουν τα διαλύματα στους 46 °C για όλα τα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΝΑΝΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ γ-Fe2O3  

 

157 

 

δείγματα, για τη μικρότερη συγκέντρωση που μετρήθηκε, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.7. 

 

Πίνακας 3.7 Χρόνος που απαιτείται ώστε η θερμοκρασία να φτάσει στους 42- 46 °C 

που είναι η θερμοκρασιακή περιοχή που τυπικά χρησιμοποιείται για την καταστροφή 

καρκινικών κυττάρων, για τα δείγματα των νανοσυσσωματωμάτων καθώς και των 

μεμονωμένων νανοκρυστάλλων γ- Fe2O3 στη μικρότερη συγκέντρωση διαλύματος 

που μετρήθηκε (1.25 mgr/mL). 

Δείγμα 
Διάμετρος 

(nm) 

Χρόνος που απαιτείται 

μέχρι 42- 46 °C 

(sec) 

20 kA/m 25 kA/m 

Μικρά 

Νανοσυσσωματώματα  
50.2 219-293 170-230 

Μεγάλα 

Νανοσυσσωματώματα 
85.6 

740-δε 

φτάνει τη 

θερμοκρα

σία των 

46 ° C 

440-710 

Μεμονωμένοι 

Νανοκρύσταλλοι 
11.6 228-390 160-290 

  

 Από τους χρόνους του Πίνακα 3.7 προκύπτει ότι για το πεδίο των 20 kA/m τα 

μεγάλα νανοσυσσωματώματα στη συγκεκριμένη συγκέντρωση δε μπορούν να 

αυξήσουν τη θερμοκρασία στους 46 °C κι επιπλέον ο μικρότερος χρόνος 

παρατηρείται για πεδίο 25 kA/m για τα συσσωματώματα των 50.2 nm. Επιπλέον ο 

χρόνος αυτός δε μειώνεται με το μέγεθος όπως θα περίμενε κανείς ως μια πρώτη 

προσέγγιση, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει στους 46 °C για τους 

μεμονωμένους μαγνητικούς νανοκρυστάλλους είναι μεγαλύτερος από ότι είναι για τα 

νανοσυσσωματώματα με διάμετρο των 50.2 nm, ενώ μικρότερος από τον αντίστοιχο 

των μεγάλων. Οπότε επιλέχθηκε το πεδίο των 25 kA/m για να έχουμε μια πλήρη 

σύγκριση των διαφορετικών δειγμάτων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΝΑΝΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ γ-Fe2O3  

 

158 

 

 Η θερμική απόκριση όπως εκφράζεται από την ειδική απώλεια ισχύος 

(Specific Loss Power- SLP) των δειγμάτων υπολογίζεται από τη Εξίσωση 1.9. Οι 

τιμές της SLP για τα τρία δείγματα στη μεγαλύτερη συγκέντρωση (5 mgr/mL) 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.27. Παρατηρούμε ότι το οι τιμές αυτές αυξάνονται με 

το πεδίο και πάντα η SLP των νανοσυσσωματωμάτων είναι αυξημένη σε σχέση με 

αυτή των μικρών μεμονωμένων νανοκρυστάλλων. Ωστόσο τη μεγαλύτερη τιμή της 

SLP την εμφανίζουν τα μικρά νανοσυσσωματώματα κι αυτό ισχύει και τα δύο πεδία. 

Η αύξηση της SLP όταν η ένταση του πεδίου αυξάνεται από 20 σε 25 kA/m είναι 2 % 

για τα νανοσυσσωματώματα των 50.2 nm, 20 % για τα νανοσυσσωματώματα των 

85.2 nm, ενώ 26 % για τους μικρούς μεμονωμένους κρυστάλλους των 11.6 nm.  

 

 

Σχήμα 3.27 Μεταβολή της ειδικής απώλειας ισχύος (SLP) συναρτήσει της έντασης 

του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου για τα δείγματα των νανοσυσσωματωμάτων 

(CNCs) με διάμετρο 50.2 και 85.6 nm, καθώς και των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων (NCs) με διάμετρο 11.6 nm, σε συγκέντρωση 5 mgr/mL. 

 

 Οι τιμές της SLP για διάφορες συγκεντρώσεις και για τα τρία δείγματα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.28. Στο πεδίο των 25 kA/m και σε συχνότητα 765 kHz 

τη μεγαλύτερη τιμή της SLP εμφανίζει το δείγμα των μικρότερων 
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νανοσυσσωματωμάτων και φαίνεται ότι αυτή αυξάνει με την συγκέντρωση ενώ 

αντίθετα για τα μεγαλύτερα νανοσυσσωματώματα η τιμή αυτή είναι πολύ μικρότερη 

και φαίνεται ότι είναι σχεδόν ανεξάρτητη της συγκέντρωσης. Επίσης είναι αυξημένη 

σε σχέση με την αντίστοιχη των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων και η διαφορά 

ενισχύεται όσο μεγαλώνει η συγκέντρωση. 

 

Σχήμα 3.28 Μεταβολή της ειδικής απώλειας ισχύος (SLP) συναρτήσει της 

συγκέντρωσης, σε μαγνητικό πεδίο 25 kA/m και συχνότητα 765 kHz, για τα 

κολλοειδή διαλύματα των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 με διάμετρο 50.2 nm 

(κύκλοι), 85.6 nm (τρίγωνα), καθώς και των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων με 

διάμετρο 11.6 nm (τετράγωνα). 

 

 Η τιμή της SLP συναρτήσει του μεγέθους νανοσυστημάτων παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 3.29. Παρατηρείται μία αύξηση της SLP όταν το μέγεθος του συστήματος 

αυξάνεται από 11.6 nm που είναι υπερπαραμαγνητικό, σε 50.2 nm που είναι 

σιδηριμαγνητικό και στη συνέχεια μειώνεται μερικώς για τα μεγαλύτερα 

νανοσυσσωματώματα με διάμετρο 85.6 nm που είναι επίσης σιδηριμαγνητικά. 

Βέβαια ακόμα και η τιμή της SLP για τα μεγάλα νανοσυσσωματώματα παραμένει 

αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3. 

Η ενίσχυση της SLP των νανοσυσσωματωμάτων 50.2 nm σε σχέση με αυτή των 
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μικρών νανοκρυστάλλων είναι 47- 70 % ανάλογα με τη συγκέντρωση, ενώ των 

μεγάλων νανοσυσσωματωμάτων είναι 8- 33 % στο μαγνητικό πεδίο 25 kA/m. Άρα 

ένα άμεσο συμπέρασμα που προκύπτει από το συγκεκριμένο γράφημα είναι ότι τα 

νανοσυσσωματώματα λόγω του προσανατολισμού των νανοκρυστάλλων μέσα σε 

αυτά και του υψηλού λόγου όγκου του μαγνητικού υλικού που υποβοηθά τις 

διπολικές αλληλεπιδράσεις στο εσωτερικό τους με επακόλουθη τη μακροσκοπική 

σιδηριμαγνητική συμπεριφορά, δίνουν ενισχυμένη τιμή της SLP για όλες τις 

συγκεντρώσεις. Η σιδηριμαγνητική συμπεριφορά καθώς και οι προσανατολισμός των 

νανοκρυσταλλιτών στα συσσωματώματα οδηγεί σε μειωμένη ανισοτροπία σε σχέση 

με τους μεμονωμένους νανοκρυστάλλους. Η θερμοκρασία μπλοκαρίσματος ΤΒ 

(Εξίσωση 1.5) όπως φαίνεται από τις καμπύλες μαγνητικής επιδεκτικότητας στο 

Σχήμα 3.30 των τριών αυτών δειγμάτων σε μορφή σκόνης είναι πάνω από την 

θερμοκρασία δωματίου για τα νανοσυσσωματώματα, ενώ για τους μικρούς 

νανοκρυστάλλους είναι στους 145 Κ. Άρα και η σταθερά της ανισοτροπίας των 

νανοσυσσωματωμάτων είναι πολύ μικρότερη από αυτή των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων καθώς ισχύει 

3

CNCs B )(222T
CNCs

CNCsCNCsCNCsB
r

r
KVVT



   

Από τη θεωρία Stοner-Wohlfarth για σωματίδια μιας περιοχής το συνεκτικό πεδίο 

στους 5 Κ ισούται με: 

    
Ms

2K
HC        (3.7) 

όπου HC είναι το συνεκτικό πεδίο, Κ η σταθερά μονοαξονικής μαγνητικής 

ανισοτροπίας και ΜS η μαγνήτιση κόρου και ισχύει για περίπτωσεις που δεν 

υπεισέρχονται διπολικές αλληλεπιδράσεις.
35

 Άρα χρησιμοποιώντας τις τιμές του 

συνεκτικού πεδίου καθώς και της μαγνήτισης κόρου από τους βρόγχους υστέρησης 

στους 5 Κ σε μορφή σκόνης για τα τρία δείγματα (Σχήμα 3.16) προκύπτουν οι τιμές 

της σταθεράς της μαγνητικής ανισοτροπίας Κ αλλά ως μια πρώτη προσέγγιση, Κ50.2 

nm CNCs =1.1×10
4
 erg/cm

3
, Κ85.6 nm CNCs =4.1×10

3
 erg/cm

3
, ΚPNCs =5.8×10

4
 erg/cm

3
. Η 

τιμή της Κ για τους μεμονωμένους νανοκρυστάλλους είναι συγκρίσιμη με τη τιμή 

που αναφέρεται στη βιβλιογραφία 3.9×10
4
 erg/cm

3 
για υπερπαραμαγνητικούς 

μεμονωμένους νανοκρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου μεγέθους παρόμοιου με το 

δικό μας χωρίς διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.
174, 175

 Εκτιμούμε 
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ότι η μαγνητική κρυσταλλική ανισοτροπία μειώνεται στα νανοσυσσωματώματα λόγω 

του ότι ο κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός μειώνει τον αριθμό των παγωμένων 

σπιν στην επιφάνεια των κρυσταλλιτών κι ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος στην 

περίπτωση των μεγάλων νανοσυσσωμάτων όπου ο λόγος όγκου του μαγνητικού 

υλικού είναι μεγαλύτερος. Άρα αφού Κ85.6 nm CNCs < Κ50.2 nm CNCs< ΚPNCs θα έπρεπε η 

τιμή της SLP να ικανοποιούσε την εξής σχέση SLP85.6 nm CNCs <SLP50.2 nm CNCs< 

SLPPNCs αφού έχει βρεθεί ότι η SLP αυξάνεται με αύξηση της μαγνητικής 

ανισοτροπίας
139

, το οποίο όμως στην προκειμένη περίπτωση πιθανώς να 

αντισταθμίζεται από την πιο έντονη επίδραση των διπολικών αλληλεπιδράσεων. 

Καθώς τα νανοσωματίδια οδηγούνται από απλά νανοσωματίδια σε πολλαπλά 

νανοσυσσωματώματα, οι αλληλεπιδράσεις εντός του νανοσωματιδίου αναμένεται να 

υπερισχύουν έναντι της επίδρασης της ανισοτροπίας των μεμονωμένων σωματιδίων 

και να ρυθμίζουν την ειδική απώλεια ισχύος.
176

 

 

 

Σχήμα 3.29 Μεταβολή της ειδικής απώλειας ισχύος (SLP) συναρτήσει της διαμέτρου 

των νανοσυστημάτων (μεμονωμένοι νανοκρύσταλλοι γ-Fe2O3 διαμέτρου 11.6 nm, 

νανοσυσσωματώματα διαμέτρου 50.2 nm και νανοσυσσωματώματα διαμέτρου 85.6 

nm) σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις C= 5mgr/mL (τρίγωνα), 2.5 mgr/mL 

(κύκλοι) και 1.25 mgr/mL (τετράγωνα).  
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Σχήμα 3.30 Μεταβολή της μαγνητικής επιδεκτικότητας, χ, συναρτήσει της 

θερμοκρασίας υπό συνθήκες ψύξης με μηδενικό μαγνητικό πεδίο (zero field cooled- 

ZFC) (πλήρη σύμβολα) και υπό συνθήκες ψύξης με μαγνητικό πεδίο 50 Oe (field 

cooled- FC) των νανοσυσσωματωμάτων με διάμετρο 50.2 nm (τρίγωνα), 85.6 nm 

(κύκλοι) και των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων με διάμετρο 11.6 nm (τετράγωνα). 

ΤB είναι οι θερμοκρασίες μπλοκαρίσματος κάθε δείγματος. Αυτές οι θερμοκρασίες 

για τα δείγματα των νανοσυσσωματωμάτων δε μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια 

λόγω του ότι οι καμπύλες χ(Τ) ZFC-FC προσεγγίζουν ασυμπτωτικά τους 300 Κ. 

 

 Συμπερασματικά από όλη την παραπάνω ανάλυση παρατηρείται μια αύξηση 

της τιμή της SLP με το πεδίο για όλα τα δείγματα με μικρότερη αυτή των μικρών 

νανοσυσσωματωμάτων. Ταυτόχρονα το δείγμα αυτό δείχνει τη μεγαλύτερη αύξηση 

της SLP με τη συγκέντρωση. Η αύξηση της SLP των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 

που είναι σιδηριμαγνητικά σε θερμοκρασία δωματίου σε σχέση με αυτή των 

μεμονωμένων νανοκρυστάλλων που είναι υπερπαραμαγνητικοί σε θερμοκρασία 

δωματίου οφείλεται στο ότι υπεισέρχονται και άλλοι μηχανισμοί παραγωγής 

θερμότητας. Ενώ στα υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια η παραγωγή θερμότητας 

οφείλεται σε απώλειες Neél ή/και Brown, δηλαδή λόγω αναστροφής της μαγνητικής 

ροπής και λόγω περιστροφής των σωματιδίων στο ρευστό στο οποίο βρίσκονται, στα 
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σιδηριμαγνητικά οφείλεται και σε απώλειες υστέρησης που υπολογίζονται από το 

εμβαδόν του βρόγχου υστέρησης (που διαγράφεται κατά την εφαρμογή του 

εξωτερικού εναλλασσόμενου πεδίου) και το οποίο εξαρτάται από το συνεκτικό πεδίο 

και τη μαγνήτιση.
177

 Οι απώλειες υστέρησης είναι μεγαλύτερες στα 

νανοσυσσωματώματα των 50.2 nm σε σχέση με αυτές των 85.6 nm γιατί η μαγνήτιση 

κόρου είναι σχεδόν η ίδια ενώ το συνεκτικό πεδίο είναι μεγαλύτερο (Σχήμα 3.8), 

γεγονός που μπορεί να συσχετιστεί και με την ένταση των διπολικών 

αλληλεπιδράσεων. 

 Η αύξηση της τιμής SLP μέχρι κάποιο μέγεθος και μετά η μείωση της είναι 

γνωστή από την βιβλιογραφία σε νανοκρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου, όπου η 

SLP αυξάνει για μεγέθη νανοκρυστάλλων κάτω από 18 nm, ενώ στη συνέχεια 

μειώνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθός τους όπου τα νανοσωματίδια από μιας 

μαγνητικής περιοχής (single domain particles) γίνονται πολλών περιοχών 

(multidomain) και η SLP μειώνεται ικανοποιώντας έναν εκθετικό νόμο (power 

law).
34, 93, 137, 177

 Γενικά η SLP ακολουθεί την τάση που ακολουθεί το συνεκτικό πεδίο 

που απεικονίζεται στο Σχήμα 1.8 και αποκλίσεις μπορεί να οφείλονται στην ύπαρξη 

διπολικών αλληλεπιδράσεων σε συστήματα συσσωματωμάτων.
4
 Επίσης η εξάρτηση 

της τιμής της SLP από το πεδίο, είναι ανάλογη του H
2 

για τους υπερπαραμαγνητικούς 

νανοκρυστάλλους, ενώ είναι ανάλογη του H για τους σιδηρομαγνητικούς, γι' αυτό και 

στην περίπτωση των υπερπαραμαγνητικών νανοκρυστάλλων έχουμε την μεγαλύτερη 

αύξηση με το πεδίο (26 %) σε σχέση με αυτή των νανοσυσσωματωμάτων που είναι 

σιδηριμαγνητικά (< 20 %).
93

 

 Η μείωση της SLP μεταξύ των δύο δειγμάτων με διάμετρο 50.2 nm και 85.6 

nm μπορεί να οφείλεται και στην ισχύ των διπολικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

πρωταρχικών νανοκρυστάλλων μέσα στα νανοσυσσωματώματα (μαγνητικές 

διπολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νανοσυσσωμάτων δεν υπάρχουν όπως έδειξαν 

και τα φάσματα Mössbauer). Γενικά γνωρίζουμε ότι η SLP μειώνεται με την αύξηση 

της έντασης των διπολικών αλληλεπιδράσεων
176

. Στα μεγάλα νανοσυσσωματώματα 

από τις μετρήσεις του ζ-δυναμικού προέκυψε ότι οι πρωταρχικοί νανοκρύσταλλοι 

είναι λιγότερο αρνητικά φορτισμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους των μικρών. Ως 

αποτέλεσμα οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις είναι πιο ασθενείς και οι πρωταρχικοί 

νανοκρύσταλλοι βρίσκονται σε μικρότερες αποστάσεις μεταξύ τους με την 

επακόλουθη ισχυροποίηση των μαγνητικών διπολικών αλληλεπιδράσεων. Αυτό 

αποδεικνύεται επίσης και από το μεγαλύτερο λόγο όγκου μαγνητικού υλικού στην 
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περίπτωση των μεγάλων νανοσυσσωματωμάτων σε σχέση με τα μικρά. Ως εκ τούτου 

και η τιμή της SLP των μεγάλων νανοσυσσωματωμάτων αναμένεται μικρότερη από 

εκείνη των μικρών. Θεωρώντας επίσης ότι τα νανοσυσσωματώματα έχουν μικρή 

διασπορά μεγεθών, καθώς ο δείκτης διασποράς μεγεθών είναι <0.2, 

αντιλαμβανόμαστε ότι η μείωση του SLP δεν οφείλεται σε αυτήν την παράμετρο. 

 Άρα, τα νανοσυσσωματώματα των 50.2 nm φαίνεται ότι έχουν τόσο την 

υψηλότερη SLP όσο και τo μεγαλύτερο εγκάρσιο ρυθμό χαλάρωσης, r2, 

υποδεικνύοντας ότι το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάγνωση και 

θεραπεία την ίδια στιγμή. Ωστόσο, η θερμική απόκριση των συστημάτων αυτών δεν 

είναι η υψηλότερη που έχει παρατηρηθεί σε νανοσωματίδια καθώς έχουν επιτευχθεί 

υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια με SLP= 45 W/gr σε μαγνητικό πεδίο 6.5 kA/m 

και συχνότητα 300 kHz (ισοδύναμη SLP= 1697.5 W/gr αν γίνει η μετατροπή σε 

μαγνητικό πεδίο 25 kA/m και συχνότητα 765 kHz) και σιδηριμαγνητικά με SLP=75 

W/gr σε μαγνητικό πεδίο 14 kA/m και συχνότητα 300 kHz (ισοδύναμη SLP=341 

W/gr σε μαγνητικό πεδίο 25 kA/m και συχνότητα 765 kHz)
178

. Επίσης πολύ 

αυξημένη τιμή της SLP= 2452 W/gr (σε μαγνητικό πεδίο 29 kA/m και συχνότητα 520 

kHz) δίνουν κυβικοί νανοκρύσταλλοι οξειδίου του σιδήρου λόγω υψηλής μαγνητικής 

ανισοτροπίας που προκύπτει από το σχήμα τους.
93

 Βέβαια τα παραπάνω συστήματα 

έχουν μελετηθεί μόνο ως προς τη θερμική τους απόκριση οπότε και δε γνωρίζουμε αν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σκιαγραφικά μέσα για απεικόνιση MRI. 

 Τα συστήματα που έχουν μελετηθεί για διάγνωση αλλά και για θεραπεία είναι 

το εμπορικά διαθέσιμο υπερπαραμαγνητικό Endorem
® 

όπου ναι μεν χρησιμοποιείται 

για σκιαγραφικό μέσο αλλά η θερμική απόκρισή του είναι πολύ περιοριστική για την 

εφαρμογή του στη μαγνητική υπερθερμία
178

. Αρκετά αισιόδοξα για τη "διττή" χρήση 

είναι τα πρόσφατα μελετημένα μικρά υπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια οξειδίου 

του σιδήρου μεγέθους 4-6 nm, με επικάλυψη ζάχαρης, που δίνουν SLP~ 60 W/gr, σε 

μαγνητικό πεδίο 21 kA/m και συχνότητα 168 kHz (ισοδύναμη SLP= 325 W/gr, σε 

μαγνητικό πεδίο 25 kA/m και συχνότητα 765 kHz) και r2 ~ 200 mM
-1

s
-1 

(σε 

μαγνητικό πεδίο 1.5 Τ).
138

 Η τιμή της SLP είναι συγκρίσιμη με αυτή των δικών μας 

νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 50.2 nm αλλά ο ρυθμός χαλάρωσης r2  είναι πολύ 

μικρότερος. Τέλος ένα άλλο σύστημα με υψηλή τιμή SLP αλλά και με καλή απόδοση 

στη σκιαγραφική αντίθεση είναι οι μικροί νανοκρύσταλλοι μαγνητίτη που έχουν 

υποστεί όμως κάλυψη από κυστίνη και παρουσιάζουν SLP= 156 W/gr, σε μαγνητικό 
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πεδίο 7.97 kA/m και συχνότητα 230 kHz (ισοδύναμη SLP= 1630 W/gr, σε μαγνητικό 

πεδίο 25 kA/m και συχνότητα 765 kHz).
141

 

 Η παραπάνω σύγκριση με κάποια ενδεικτικά συστήματα από τη βιβλιογραφία, 

προτρέπει ότι διαλύματα των νανοσυσσωματωμάτων και κυρίως αυτών της 

μικρότερης διαμέτρου μπορεί να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα για διάγνωση και 

θεραπεία. Μπορεί η θερμική απόδοση να μην είναι η υψηλότερη σε σχέση με άλλα 

δημοσιευμένα συστήματα, αλλά η πολύ υψηλή τιμή της σε συνδυασμό με την 

υψηλότερη απόδοσή της ως σκιαγραφικό μέσο τα κάνει ένα πολλά υποσχόμενο 

σύστημα γι' αυτού του είδους τις βιοιατρικές εφαρμογές. Επιπλέον η αξία του 

συστήματος έγκειται και στο γεγονός ότι παρασκευάζεται από μία σύνθεση που είναι 

πλήρως επαναλήψιμη, κι επιπλέον τα νανοσυσσωματώματα είναι μικρής τοξικότητας 

και διασπειρόμενα στο νερό χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία επιφανειακής 

τροποποίησης σε αντίθεση με τα νανοσωματίδια που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

απαιτούν την επικάλυψή τους από κυστίνη. 

 

3.3.5.4 Υβριδικά νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 με μεταλλικούς νανοκρυστάλλους 

Au και Ag 

 

 Η πολλά υποσχόμενη θερμική απόκριση των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 

σε συνδυασμό με την επιθυμία μας να φτάσουμε σε ακόμα υψηλότερες τιμές SLP μας 

οδήγησε στο να τροποποιήσουμε αυτό το σύστημα με σκοπό να παρασκευάσουμε ένα 

υβριδικό νανουλικό που να έχει ως κύριο σωματίδιο τα νανοσυσσωματώματα και να 

είναι διακοσμημένο με πολλούς μεταλλικούς νανοκρυστάλλους. Στην κατεύθυνση 

αυτή μας οδήγησε πρόσφατη μελέτη στη βιβλιογραφία που συζήτησε την επίδραση 

ενός κελύφους ευγενούς μετάλλου στη θερμική απόκριση μικρών 

υπερπαραμαγνητικών νανοκρυστάλλων οξειδίου του σιδήρου.
139, 140

 

 Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε δύο διαφορετικές μεθοδολογίες για γίνει η 

σύζευξη των νανοσυσσωματωμάτων με τα μεταλλικά νανοσωματίδια, Au στη μία 

περίπτωση και Ag στην άλλη. Η πρώτη περιλαμβάνει χρήση αναγωγικού μέσου για 

την απευθείας πυρηνοποίηση και ανάπτυξη νανοκρυστάλλων Au πάνω στα 

νανοσυσσωματώματα, ενώ η δεύτερη την ηλεκτροστατική σύζευξη των 

νανοσυσσωματωμάτων με νανοκρυστάλλους Ag που έχουν παρασκευαστεί 

ξεχωριστά κι έχουν αντίθετο φορτίο.  
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α) Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικού νανοσυσσωματώματος με 

νανοκρυστάλλους Au (CNCs-Au) 

  

 Σε ένα πρώτο στάδιο, χωρίς την παρουσία των νανοσυσσωματωμάτων 

(CNCs), προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τις βέλτιστες συνθήκες παρασκευής 

ώστε να προκύψουν όσο πιο ομοιόμορφοι νανοκρύσταλλοι Au γινόταν. Βέβαια λόγο 

της απουσίας επιφανειοδραστικού υπάρχει μία τάση για συσσωμάτωση που ίσως στο 

υβριδικό σύστημα να μην υπάρχει. Οι νανοκρύσταλλοι Au παρασκευάστηκαν με 

αναγωγή της πρόδρομης ένωσης HAuCl4 με NaBH4 σύμφωνα με την αντίδραση: 

HAuCl4+ NaBH4→ Au+ H2+ B2H6+ NaCl 

 Πιο συγκεκριμένα, δύο "stock" διαλύματα παρασκευάστηκαν αρχικά, ένα για 

την πρόδρομη ένωση και ένα για το αναγωγικό μέσο. Το πρώτο είναι ένα διάλυμα 

HAuCl4 5 mΜ (20 ml) σε νερό και το δεύτερο ένα διάλυμα NaBH4 10 mM (20 ml) 

επίσης σε νερό, που τοποθετείται στην κατάψυξη. Από το πρώτο διάλυμα παίρνουμε 

200 μl και τα αραιώνουμε σε 10 ml νερό, μετά προσθέτονται 50 μl από το διάλυμα 

του αναγωγικού μέσου και το αφήνουμε υπό μηχανική ανάδευση για τρείς ώρες. Οι 

νανοκρύσταλλοι Au που προέκυψαν φαίνονται στο Σχήμα 3.31 και είναι αρκετά 

ομοιόμορφοι σε μέγεθος και σχήμα. 

 

 

Σχήμα 3.31 Εικόνα ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των 

νανοκρυστάλλων Αu. 

 

 Ενώ οι  παραπάνω συνθήκες έδωσαν νανοκρυστάλλους Au αρκετά 

ομοιόμορφους, δε σημαίνει ότι όταν οι ίδιες συνθήκες θα ακολουθηθούν για το 
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υβριδικό σύστημα, θα οδηγήσουν στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα καθώς πάνω στα 

νανοσυσσωματώματα είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν. Ο 

πιθανός τρόπος ανάπτυξης των νανοκρυστάλλων Au πάνω στα νανοσυσσωματώματα 

γ-Fe2O3 απεικονίζεται στο Σχήμα 3.32. 

 

 

Σχήμα 3.32 Σχηματική απεικόνιση της ανάπτυξης νανοκρυστάλλων Au πάνω στα 

νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 (CNC). 

 

 Κατά τη σύνθεση αυτή παρασκευάστηκαν υβριδικά νανοσυσσωματώματα με 

δύο διαφορετικά μεγέθη μεταλλικών νανοκρυστάλλων. Πιο συγκεκριμένα η σύνθεση 

έχει ως εξής: 0.5 ml από το διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3, τα οποία 

είναι ήδη καθαρισμένα από περίσσεια επιφανειοδραστικού ή άλλων αντιδραστηρίων 

που δεν έχουν πάρει μέρος στην αντίδραση, αραιώνονται σε 10 ml νερού και 

υποβάλλονται σε μηχανική ανάδευση για 30 min. Μαγνητική ανάδευση επίσης 

χρησιμοποιήθηκε αλλά λόγω του ότι τα νανοσυσσωματώματα είναι σιδηριμαγνητικά 

και έχουν μεγάλη μαγνήτιση επηρεάζονται από το μαγνητικό αυτό πεδίο με 

αποτέλεσμα να συσσωματώνονται. Στη συνέχεια προσθέτουμε 200 μl από το διάλυμα 

του HAuCl4 και το αφήνουμε για μηχανική ανάδευση για τρεις ώρες. Τέλος ρίχνουμε 

50 μl από το αναγωγικό διάλυμα που είχε παρασκευαστεί δύο ώρες πριν κι είχε 

τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Το διάλυμα παραμένει υπό ανάδευση για τις επόμενες 

τρεις ώρες και μετά ακολουθούν δύο μαγνητικοί διαχωρισμοί κι επαναδιάλυση σε 5 

ml αποσταγμένου νερού. Η σύνθεση με τους μεγαλύτερους νανοκρυστάλλους 

πραγματοποιήθηκε ακριβώς με τις ίδιες συνθήκες με τη διαφορά ότι προστέθηκε 

μεγαλύτερος όγκος από το διάλυμα της πρόδρομης ένωσης (300 μl). Το μέγεθος των 

νανοκρυστάλλων Au έχει διαμέτρους 5 και 10 nm. Τα υβριδικά νανοσυσσωματώματα 

φαίνονται στο Σχήμα 3.33. 
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Σχήμα 3.33 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των υβριδικών 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 (CNC-Au) με μικρούς (a, b) και με μεγάλους 

νανοκρυστάλλους Au (c, d). 

 

 Μεγαλύτερη ποσότητα από το "stock" διάλυμα της πρόδρομης ένωσης του Au 

(400 μl) οδηγεί σε μεγαλύτερους μεν νανοκρυστάλλους αλλά αυτοί αρχίζουν να 

συσσωματώνονται μεταξύ τους, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.34a. Επίσης 

παρατηρήθηκε ότι μεγαλύτερη πoσότητα αναγωγικού μέσου (100 μl) οδηγεί πάλι σε 

τέτοιου είδους συσσωμάτωση (Σχήμα 3.34 b). Στη βιβλιογραφία υπάρχει μελέτη της 

επίδρασης του NaBH4 σε νανοκρυστάλλους Au που παρόλο που στην περίπτωση 

αυτή είναι επικαλυμμένοι με κάποιο επιφανειοδραστικό πάλι εμφανίζεται τέτοιου 

είδους συσσωμάτωση.
179
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Σχήμα 3.34 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης από τα υβριδικά 

νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 με νανοκρυστάλλους Au παρασκευασμένα με διπλάσιο 

όγκο "stock" διαλύματος AuHCl4 (a) και διπλάσιο όγκο διαλύματος NaBH4 (b). 

 

 Τα υβριδικά νανοσυσσωματώματα έχουν μαγνητικές αλλά και οπτικές 

ιδιότητες λόγω της παρουσίας των δύο διαφορετικών υλικών, του μαγνητικού γ-

Fe2O3 και του μεταλλικού Au που έχει απορρόφηση πλασμονίου. Η απορρόφηση 

αυτή εμφανίζεται στα υβριδικά νανοσωματίδια με τους μεγάλους νανοκρυστάλλους 

Au (κορυφή στα 550 nm) ενώ σε αυτά με τους μικρούς δεν είναι τόσο διακριτή 

(Σχήμα 3.35). 
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Σχήμα 3.35 Καμπύλες απορρόφησης για τα υβριδικά νανοσυσσωματώματα με δύο 

διαφορετικά μεγέθη νανοκρυστάλλων Au. Για σύγκριση υπάρχει και η καμπύλη 

απορρόφησης των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

ανάπτυξη καθώς και των νανοκρυστάλλων Au που παρασκευάστηκαν με τις ίδιες 

συνθήκες χωρίς την παρουσία των νανοσυσσωματωμάτων. 

 

β) Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικού νανοσυσσωματώματος με 

νανοκρυστάλλους Ag (CNCs-Ag) 

  

 Στην περίπτωση αυτή το νέο υβριδικό σύστημα προκύπτει από σύζευξη με 

ηλεκτροστατική έλξη των νανοκρυστάλλων Ag που έχουν παρασκευαστεί ξεχωριστά 

από τα νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3. Οι νανοκρύσταλλοι Ag έχουν ως 

επιφανειοδραστικό το πολυακρυλικό οξύ το οποίο σημαίνει ότι είναι αρνητικά 

φορτισμένα, οπότε για να γίνει η ηλεκτροστατική σύζευξη πρέπει τα 

νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 που είναι κι αυτά αρνητικά φορτισμένα αρχικά, να 

αποκτήσουν θετικό φορτίο. Αυτό το πετυχαίνουμε με την επικάλυψή τους με ένα 

σιλένιο. Στο Σχήμα 3.36 παριστάνεται ο πιθανός μηχανισμός ηλεκτροστατικής 

σύζευξης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΝΑΝΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ γ-Fe2O3  

 

171 

 

 

Σχήμα 3.36 Ηλεκτροστατική σύζευξη των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 (CNC) με 

νανοκρυστάλλους Ag για το σχηματισμό του υβριδικού νανοσυσσωματώματος. 

 

 Πιο συγκεκριμένα η σύνθεση έχει ως εξής: Αρχικά παρασκευάζονται οι 

νανοκρύσταλλοι Ag με ένα γνωστό πρωτόκολλο από τη βιβλιογραφία
180

. 

Συγκεκριμένα, 0.02 mmole πολυακρυλικού οξέος διαλύονται σε 15 ml διεθυλικής 

γλυκόλης σε μια φιάλη τον 50 ml. Η φιάλη συνδέεται μέσω του συμπυκνωτή ατμών 

στη γυάλινη γραμμή Schlenk και υποβάλλεται σε μαγνητική ανάδευση υπό ροή 

αργού. Κατόπιν η θερμοκρασία αυξάνεται στους 245 °C όπου ρίχνουμε απότομα ένα 

διάλυμα με 0.59 mmoles AgNO3 διαλυμένο σε 3 ml διεθυλικής γλυκόλης. Το διάλυμα 

αυτό παραμένει σε αυτή τη θερμοκρασία για 10 min και στη συνέχεια απομακρύνεται 

η θερμαντική φωλιά ώστε να τελειώσει η αντίδραση. Σε θερμοκρασία δωματίου οι 

νανοκρύσταλλοι Ag συλλέγονται με φυγοκέντριση σε ταχύτητα 18000 RPM για 10 

min αφού πρώτα σε κάθε 0.5 ml από το διάλυμα προστίθεται 1.5 ml απεσταγμένο 

νερό. Η φυγοκέντριση και η επαναδιάλυση γίνεται δύο φορές και στο τέλος 

διασπείρονται σε 9 ml νερό. Οι νανοκρύσταλλοι που προκύπτουν έχουν διάμετρο D= 

16.0 ±2.8 nm και φαίνονται στο Σχήμα 3.37. 
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Σχήμα 3.37 Εικόνες ΤΕΜ χαμηλής μεγέθυνσης (a) και υψηλής διακριτικής 

ικανότητας (b) των νανοκρυστάλλων Ag. Ένθετο στο Σχήμα a: Κατανομή μεγέθους 

όπως προκύπτει από την εκτίμηση πολλών εικόνων ΤΕΜ. Ο άξονας ζώνης της 

εικόνας b είναι ο [011]. 

  

 Η μετατροπή των νανοσυσσωματωμάτων σε θετικά φορτισμένα γίνεται με την 

επιλογή του σιλενίου APTES ((3-aminopropyl)-triethoxysilane- 

H2N(CH2)3Si(OC2H5)3). Τα σιλένια αυτού του τύπου έχουν τη δυνατότητα να 

σχηματίζουν ένα σταθερό δεσμό μεταξύ οργανικού και ανόργανου υλικού και έχουν 

χρησιμοποιηθεί για να καλύπτουν επιφάνειες κυρίως γυαλιών ή γενικά επιφάνειες 

που να περιέχουν πυρίτιο (Σχήμα 3.38). Τα σιλένια είναι γενικά ενώσεις της μορφής 

R-(CH2)n-Si-X3, όπου Χ είναι η ομάδα που υδρολύεται και R η ομάδα που δεν 

υδρολύεται. Μετά την υδρόλυση σχηματίζεται μια ενεργή ομάδα σιλανόλης η οποία 

μπορεί μέσω συμπύκνωσης να ενωθεί με άλλες ομάδες σιλανόλης, όπως για 

παράδειγμα σε ένα υπόστρωμα γυαλιού, καθώς και με άλλα οξείδια όπως για 

παράδειγμα το γ-Fe2O3 στην προκειμένη περίπτωση. Η ομάδα R είναι μια ρίζα που 

δεν υδρολύεται και δίνει πολύ χρήσιμα χαρακτηριστικά, πχ. στην τροποποιημένη 

επιφάνεια.
181

 Στο σιλένιο που χρησιμοποιούμε η ομάδα που δεν υδρολύεται είναι μια 

αμίνη η οποία προσδίδει το θετικό φορτίο στα νανοσυσσωματώματα χωρίς να 

επηρεάζει τη διασπορά αυτών στο νερό. Η κάλυψη των νανοσυσσωματωμάτων με 

σιλένιο στηρίχτηκε σε πρωτόκολλο από τη βιβλιογραφία
182

.  
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Σχήμα 3.38 Επικάλυψη επιφάνειας (π.χ. γυαλιού, πυριτίου) με πολυμερές μέσω ενός 

σιλενίου.
181

 

  

 Τα σιλένια φυλάσσονται στο GloveBox καθώς είναι πολύ ευαίσθητα στην 

ατμόσφαιρα. 1 ml από το διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 αραιώνεται σε 

15 ml αιθανόλη και προστίθεται ένα 1 ml ΝΗ3 καθώς και 100 μl APTES. Το διάλυμα 

υπόκεινται σε μηχανική ανάδευση για έξι ώρες και στη συνέχεια πραγματοποιούμε 

δέκα μαγνητικούς διαχωρισμούς όπου συλλέγουμε μόνο τα νανοσυσσωματώματα τα 

οποία επαναδιασπείρονται σε 2 ml νερό. Από τις εικόνες ΤΕΜ στο Σχήμα 3.39 

φαίνεται ότι η επικάλυψη με τα σιλένια δεν επηρεάζει τη σταθερότητα των 

νανοσυσσωματωμάτων καθώς δεν παρατηρείται καμία τάση για συσσωμάτωση. 
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Σχήμα 3.39 Νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 επικαλυμμένα με APTES. 

 

Στη συνέχεια σε ένα 1 ml από το διάλυμα αυτό προστίθενται 2 ml από το διάλυμα 

των νανοκρυστάλλων Ag και με έξι μαγνητικούς διαχωρισμούς συλλέγονται τα 

υβριδικά νανοσυσσωματώματα τα οποία επαναδιασπείρονται σε 0.5 ml νερού. Οι 

μαγνητικοί διαχωρισμοί είναι τόσοι πολλοί ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν 

υπάρχουν ελεύθεροι νανοκρύσταλλοι Ag, το οποίο επιβεβαιώνεται και με την 

παρατήρηση μέσου TEM. Τα υβριδικά νανοσυσσωματώματα φαίνονται στο Σχήμα 

3.40. 
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Σχήμα 3.40 Υβριδικά νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 με νανοκρυστάλλους Ag. 

  

 Μία επιπλέον ένδειξη ότι έχει γίνει σύζευξη μεταξύ των 

νανοσυσσωματωμάτων και του Ag είναι η μέτρηση της οπτικής απορρόφησής τους 

(Σχήμα 3.41). Στα νανοσυσσωματώματα πριν και μετά την εναπόθεση του APTES 

δεν παρατηρείται καμία κορυφή, ενώ μια πλατιά κορυφή στα 393 nm εμφανίζεται 

μετά τη σύζευξη και η οποία οφείλεται στους νανοκρυστάλλων Ag πάνω στα 

νανοσυσσωματώματα. Οι διαφορές στην ένταση οφείλονται σε διαφορές στη 

συγκέντρωση. Σε κάθε μαγνητικό διαχωρισμό κάποια νανοσυσσωματώματα δεν 

μπορείς να τα συλλεγούν ή αφαιρούνται με το διαλύτη που απομακρύνεται, αλλά 

είναι και κάτι που δε μπορεί να αποφευχθεί. Ο αριθμός των μαγνητικών διαχωρισμών 

είναι μεγάλος ώστε να μην παραμένουν στο διάλυμα ελεύθεροι νανοκρύσταλλοι Ag 

και η απορρόφηση που μετράται να εμπεριέχει συνεισφορά προέρχεται μόνο από το 

υβριδικό σύστημα και όχι από τους μεμονωμένους νανοκρυστάλλους Ag.  
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Σχήμα 3.41 Καμπύλες απορρόφησης των υβριδικών νανοσυσσωμάτων γ-Fe2O3 με 

νανοκρυστάλλους Ag. Για σύγκριση υπάρχουν οι καμπύλες απορρόφησης των 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αυτών 

καθώς και μετά την επικάλυψη με APTΕS, αλλά και των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων Ag πριν τη σύζευξη. 

 

 Η παραπάνω ανάλυση και τα πειράματα σύζευξης οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι τα νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 είναι ένα νανουλικό που μπορεί να 

τροποποιηθεί και να δώσει κάποιο καινούριο με τελείως διαφορετικές ιδιότητες. Η 

σύζευξη των νανοσυσσωματωμάτων αυτών με μεταλλικά νανοσωματίδια Au ή Ag 

οδηγεί σε ενδιαφέρουσες μαγνητο-οπτικές ιδιότητες. Στη συγκεκριμένη βέβαια 

περίπτωση τα υβριδικά αυτά νανοσυσσωματώματα παρασκευάστηκαν ώστε να 

μελετηθεί η θερμική τους απόκριση σε μελλοντικές συνεργασίες, καθώς τα μητρικά 

υλικά (γ- Fe2O3) παράγουν ικανοποιητική θερμότητα για τη χρήση τους σε μαγνητική 

υπερθερμία.  
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3.3.6 Χρήση των συσσωματωμάτων γ-Fe2O3 για οπτικές εφαρμογές 

  

 Τα νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 μετά από την παρασκευή τους είναι 

διασπειρόμενα σε νερό και σταθερά χωρίς να δείχνουν καμία τάση για συσσωμάτωση 

για μεγάλο χρονικό διάστημα παρά τη σιδηριμαγνητική τους συμπεριφορά. 

Παρατηρήσαμε όμως ότι όταν πλησιάζουμε έναν μόνιμο μαγνήτη NdFeB το διάλυμα 

των νανοσυσσωματωμάτων μεγάλης διαμέτρου (D= 120 nm) αλλάζει χρώμα κι αυτό 

μεταβάλλεται ανάλογα με την απόσταση του διαλύματος από το μαγνήτη. Όταν η 

διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλη με την ευθεία παρατήρησης 

καταγράφεται η συμπεριφορά αυτή στη φωτογραφία που φαίνεται στο Σχήμα 3.42. 

Το φαινόμενο είναι αντιστρεπτό, η απόκριση του διαλύματος στο μαγνητικό πεδίο 

είναι άμεση και η σταθερότητά του παραμένει όσες φορές κι αν φέρουμε κοντά το 

μαγνήτη. Μετά από 2-3 ημέρες η ένταση των χρωμάτων εξασθενεί χωρίς να χάνονται 

τελείως. 

 

 

Σχήμα 3.42 Φωτογραφίες από το υδατικό διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων γ-

Fe2O3 διαμέτρου 120 nm πριν (a) και μετά την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου, με την προσέγγιση ενός μόνιμου μαγνήτη NdFeB έντασης 10 kOe (b). 
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 Στη συνέχεια επιλέξαμε ένα μαγνήτη με μικρότερο μαγνητικό πεδίο (≤ 5 kOe) 

ώστε μικρές μεταβολές του μαγνητικού πεδίου να μπορούν να επιτευχθούν 

ελέγχοντας την απόσταση του μαγνήτη από το διάλυμα. Η απόσταση από το μαγνήτη 

μεταβάλλεται με τη βοήθεια ενός μικρομέτρου ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε 

αλλαγές της τάξης των 0.1 cm (Σχήμα 3.43 ένθετο). Η ένταση του μαγνητικού πεδίου 

που εφαρμόζεται στο διάλυμα συναρτήσει της απόσταση από το μαγνήτη 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.43. Τα νανοσυσσωματώματα που μελετήθηκαν είναι 

αυτά που φαίνονται στο Σχήμα 3.44 κι έχουν αντίστοιχα διαμέτρους 40 και 120 nm 

και είναι σε υδατικά διαλύματα. 

 

 

Σχήμα 3.43 Μεταβολή της έντασης του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

απόστασης από το μόνιμο μαγνήτη NdFeB έντασης ~5 kOe. Ένθετο: Φωτογραφία της 

πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις ανακλαστικότητας. Το 

μικρόμετρο τοποθετήθηκε μέσα στο φασματόμετρο για να ελέγχεται με ακρίβεια η 

απόσταση του μαγνήτη από το διάλυμα. 
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Σχήμα 3.44 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των 

νανοσυσσωματωμάτων με διαμέτρους 40 nm (a) και 120 nm (b). Ένθετα οι 

κατανομές μεγεθών που προέκυψαν από τις εικόνες ΤΕΜ. 

 

 Στα Σχήματα 3.45 και 3.46 παρουσιάζονται φωτογραφίες από τα κολλοειδή 

διαλύματα των νανοσυσσωματωμάτων για διάφορες αποστάσεις από το μαγνήτη, 

δηλαδή σε διαφορετικές εντάσεις μαγνητικών πεδίων. Παρατηρήσαμε ότι αλλαγή στο 

χρώμα του διαλύματος παρουσιάζεται μόνο στην περίπτωση των μεγάλων 

νανοσυσσωματωμάτων ενώ στην περίπτωση των μικρών δεν παρατηρείται καμία 

απολύτως μεταβολή. Οπότε το συμπέρασμα που εξάγεται άμεσα είναι ότι το 

φαινόμενο αυτό δεν παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε μέγεθος των 

νανοσυσσωματωμάτων τουλάχιστον, όπως φαίνεται από την οπτική παρατήρηση. 
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Σχήμα 3.45 Φωτογραφίες του κολλοειδούς υδατικού διαλύματος των 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 120 nm χωρίς την εφαρμογή κάποιου 

μαγνητικού πεδίου (a) και με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου έντασης 162 Oe (b), 

219 Oe (c), 287 Oe (d), 398 Oe (e), και 618 Oe (f). Η διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου είναι κάθετη στο επίπεδο του σχήματος, ενώ η έντασή του μεταβάλλεται όταν 

αλλάζει η απόσταση μεταξύ του μόνιμου μαγνήτη NdFeB (ο οποίος φαίνεται πίσω 

από τα φιαλίδια) και του φιαλιδίου. Οι αποστάσεις είναι αντίστοιχα 4 cm (b), 3.5 cm 

(c), 3 cm (d), 2.5 cm (e) και 2.0 cm (f). 

 
Σχήμα 3.46 Φωτογραφίες του κολλοειδούς υδατικού διαλύματος των 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 40 nm χωρίς την εφαρμογή κάποιου 

μαγνητικού πεδίου (a) και με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου έντασης 162 Oe (b), 

219 Oe (c), 287 Oe (d), 398 Oe (e), και 618 Oe (f). Η διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου είναι κάθετη στο επίπεδο του σχήματος, ενώ η έντασή του μεταβάλλεται όταν 

αλλάζει η απόσταση μεταξύ του μόνιμου μαγνήτη NdFeB (ο οποίος φαίνεται πίσω 

από τα φιαλίδια) και του φιαλιδίου. Οι αποστάσεις είναι αντίστοιχα 4 cm (b), 3.5 cm 

(c), 3 cm (d), 2.5 cm (e) και 2.0 cm (f). 

  

 Το γεγονός της ανάκλασης του φωτός σε μήκη κύματος του ορατού φάσματος 

πιστεύεται ότι οφείλεται σε κάποιου είδους οργάνωση των νανοσυσσωματωμάτων 

μέσα στα υδατικά τους διαλύματα. Η οργάνωση αυτή πιθανολογείται ότι είναι σε 

γραμμές (chains) κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, καθώς ήδη 

παρατηρήσαμε στο TEM ότι όταν μια σταγόνα από το διάλυμα εναποτίθενται και 
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αφήνεται να στεγνώσει πάνω σε ένα πλέγμα (grid) μικροσκοπίου και υπό την 

παρουσία κάποιου μαγνητικού πεδίου, οδηγεί σε μια τέτοιου είδους οργάνωση 

(Σχήμα 3.47). Αυτό όμως που πρέπει να μελετήσουμε είναι αν τα 

νανοσυσσωματώματα μπορούν να προσανατολιστούν απευθείας στα κολλοειδή 

διαλύματά τους και πόσο καλή είναι αυτή η οργάνωσή τους. Γι' αυτό και 

τοποθετήσαμε το σχετικό υδατικό διάλυμα σε μια λεπτή κιουβέτα (0.5 cm) και 

παρακολουθήσαμε τη συμπεριφορά του σε ένα οπτικό μικροσκόπιο. Η διεύθυνση του 

μαγνητικού πεδίου όμως δε μπορεί να είναι παράλληλη σε αυτήν της παρατήρησης 

λόγω του ότι η παρατήρηση γίνεται σε λειτουργία διαπερατότητας. 

 
Σχήμα 3.47 Εικόνα ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των 

νανοσυσσωματωμάτων υπό την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η γραμμή 

από τα νανοσυσσωματώματα σχηματίζεται κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου. 

 

 Από τις εικόνες από το οπτικό μικροσκόπιο (Σχήματα 3.48 και 3.49) 

παρατηρούμε ότι για το εύρος των μαγνητικών πεδίων που χρησιμοποιήσαμε 

οργανωμένες δομές σχηματίζονται μόνο στην περίπτωση των μεγάλων 

νανοσυσσωματωμάτων ενώ στην περίπτωση των μικρών δεν εμφανίζεται κανενός 

είδους δομή. Η έντονη περίθλαση πιστεύεται ότι προκύπτει από την περιοδικότητα 

κατά μήκος του μαγνητικού πεδίου δηλαδή κατά τη διεύθυνση που σχηματίζονται οι 
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γραμμές. Ενώ στο επίπεδο κάθετο στο μαγνητικό πεδίο, η διάταξη μικρής κλίμακας 

(short range order) και οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των νανοσυσσωματωμάτων 

μεταξύ των γραμμών δεν επιτρέπει την περίθλαση του ορατού φωτός.  

 

Σχήμα 3.48 Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου σε λειτουργία διαπερατότητας από το 

κολλοειδές διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 120 nm σε 

κιουβέτα χωρίς την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου (a), με εφαρμογή μαγνητικού 

πεδίου έντασης 162 Oe (b), 219 Oe (c), 287 Oe (d), 398 Oe (e) και 618 Oe (f). Με 

βέλος παριστάνεται η διεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. 

 

Σχήμα 3.49 Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου σε λειτουργία διαπερατότητας από το 

κολλοειδές διάλυμα των συσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 40 nm σε κιουβέτα 

χωρίς την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου (a), με εφαρμογή μαγνητικού πεδίου έντασης 

162 Oe (b), 219 Oe (c), 287 Oe (d), 398 Oe (e) και 618 Oe (f). Με βέλος 

παριστάνεται η διεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. 
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 Γι αυτό η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος εμφανίζεται μόνο όταν η 

παρατήρηση γίνεται παράλληλα με το μαγνητικό πεδίο, ενώ όταν η παρατήρηση 

γίνεται κάθετα στο μαγνητικό πεδίο δεν παρατηρείται η ίδια απόκριση όπως φαίνεται 

και από το Σχήμα 3.50. Μόνο σε διεύθυνση παράλληλη του εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου, οι αποστάσεις d (περιοδικότητα) μεταξύ των νανοσυσσωματωμάτων σε κάθε 

γραμμή είναι συγκρίσιμες με το μήκος κύματος του ορατού φωτός (Σχήμα 3.51a) και 

εμφανίζεται περίθλαση. 

 

 

Σχήμα 3.50 Φωτογραφίες του κολλοειδούς υδατικού διαλύματος των 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 120 nm χωρίς την εφαρμογή κάποιου 

μαγνητικού πεδίου (a) και με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου έντασης 162 Oe (b), 

219 Oe (c), 287 Oe (d), 432 Oe (e), και 841 Oe (f). Η διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου είναι παράλληλη στο επίπεδο του σχήματος, ενώ η έντασή του μεταβάλλεται 

όταν αλλάζει η απόσταση μεταξύ του μόνιμου μαγνήτη NdFeB (ο οποίος φαίνεται 

στο πλάι από τα φιαλίδια) και του φιαλιδίου. Οι αποστάσεις είναι αντίστοιχα 4 cm 

(b), 3.5 cm (c), 3 cm (d), 2.4 cm (e) και 1.8 cm (f). 

  

 Η τελική δομή που σχηματίζεται από τα σιδηριμαγνητικά, αρνητικά 

φορτισμένα νανοσυσσωματώματα όταν βρίσκονται σε ένα όχι πολύ ισχυρό μαγνητικό 

πεδίο, καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ των ηλεκτροστατικών και των 

μαγνητικών δυνάμεων που ασκούνται μεταξύ αυτών.
71, 102

 Υπάρχουν δύο ειδών 

μαγνητικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των νανοσυσσωματωμάτων, η μία 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΝΑΝΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΑ ΝΑΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ γ-Fe2O3  

 

184 

 

διπόλου-διπόλου (Fm) μαγνητικής ροπής (μ) και μία διπόλου-πεδίου (Fp) που 

οφείλεται στη βαθμίδα του μαγνητικού πεδίου.
183

 Οι αλληλεπιδράσεις διπόλου- 

διπόλου περιγράφονται από την εξίσωση: 

    
4

22 )cos1(3

l
F

 
      (3.8) 

όπου μ η μαγνητική ροπή, α η γωνία μεταξύ του διπόλου και τη ευθείας που ενώνει 

τα δύο δίπολα και l η γραμμή που ενώνει τα δύο δίπολα (Σχήμα 3.51 b). Οι δυνάμεις 

αυτές είναι ελκτικές μεταξύ των δίπολων που βρίσκονται στην ίδια γραμμή (Fma=-

6μ
2
/l

4
) και απωστικές όταν η ευθεία που τα ενώνει είναι κάθετη στη διεύθυνση του 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου (Fmr=3μ
2
/l

4
). Οι αλληλεπιδράσεις διπόλου-πεδίου ή 

αλληλεπιδράσεις στοίβαξης (stacking forces) όπως αλλιώς ονομάζονται δίνονται από 

την εξίσωση: 

    )( HFp       (3.9) 

 

 

Σχήμα 3.51 (a) Περίθλαση Bragg από τις γραμμές που σχηματίζουν τα 

νανοσυσσωματώματα. (b) Αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου μεταξύ δύο 

νανοσυσσωματωμάτων με την ίδια μαγνητική ροπή, μ, υπό την επίδραση ενός 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, H. Η δύναμη Fm είναι ελκτική όταν τα δίπολα είναι 

τοποθετημένα κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, ενώ είναι απωστική όταν 

βρίσκονται η ευθεία που τα ενώνει είναι κάθετη στη διεύθυνση του πεδίου.
71, 183

 

 

 Μια εκτίμηση των μαγνητικών και ηλεκτροστατικών δυνάμεων για τα 

νανοσυσσωματώματα έδωσε Fp~10
-11

 dyn, Fma~10
-7 

dyn και Fel~10
-7

. Άρα η ελκτική 
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μαγνητική δύναμη διπόλου-διπόλου Fma είναι αυτή που έλκει τα 

νανοσυσσωματώματα πιο κοντά κι επίσης είναι συγκρίσιμη με τις ηλεκτροστατικές 

δυνάμεις Fel. Όταν επέρχεται ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων, τα 

νανοσυσσωματώματα βρίσκονται σε αποστάσεις d και σχηματίζουν τη δομή των 

γραμμών κατά μήκος της διεύθυνσης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Οι 

απωστικές δυνάμεις Fmr, όσο και οι ηλεκτροστατικές λόγω του αρνητικού 

επιφανειακού φορτίου κρατάνε τα νανοσυσσωματώματα απομακρυσμένα και 

καθορίζουν την απόσταση μεταξύ των γραμμών (α) (Σχήμα 3.52). 

 

 

Σχήμα 3.52 Σχηματική αναπαράσταση της δομής των νανοσυσσωματωμάτων μέσα 

στο υδατικό διάλυμά τους με την εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, Η. 

Οι γραμμές (chains) σχηματίζονται κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Με d 

συμβολίζεται η απόσταση μεταξύ των νανοσυσσωματωμάτων στην ίδια γραμμή, ενώ 

με a με απόσταση μεταξύ των γραμμών. 

 

 Η απόσταση, d μεταξύ των νανοσυσσωματωμάτων μέσα στην ίδια γραμμή 

μπορεί να μεταβληθεί μεταβάλλοντας την ένταση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. 

Η απόσταση d όπως φαίνεται κι από το Σχήμα 3.51a και το νόμο του Bragg καθορίζει 

και το μήκος κύματος της περίθλασης λ. Γι' αυτό το λόγο μετρήσαμε την 

ανακλαστικότητα των υδατικών διαλυμάτων των νανοσυσσωματωμάτων σε 

διαφορετικές εντάσεις εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Οι μετρήσεις αυτές 
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παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.53. Τα διαλύματα μετρήθηκαν στην αρχική τους 

συγκέντρωση χωρίς επιπλέον αραίωση. 

 Στην περίπτωση των μεγάλων νανοσυσσωματωμάτων παρατηρούμε ότι η 

κορυφή μέγιστης ανακλαστικότητας μετακινείται προς την μπλε περιοχή του ορατού 

φάσματος όσο το μαγνητικό πεδίο αυξάνεται, σε αντίθεση με την ανακλαστικότητα 

του διαλύματος των μικρών νανοσυσσωματωμάτων που είναι σχεδόν σταθερή σε όλο 

το εύρος των μηκών κύματος. 
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Σχήμα 3.53 Μετρήσεις ανακλαστικότητας του κολλοειδούς διαλύματος των 

νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 120 nm (a) και 40 nm (b) συναρτήσει του μήκους 

κύματος για διάφορες εντάσεις μαγνητικού πεδίου. Αυτό μεταβάλλεται αλλάζοντας 

την απόσταση μεταξύ της κιουβέτας που περιέχει το διάλυμα και του μαγνήτη. Η 

διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλη με την προσπίπτουσα δέσμη του 

φασματομέτρου. 
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 Το μήκος κύματος του περιθλώμενου φωτός μειώνεται (μετακίνηση του 

μεγίστου προς την μπλε περιοχή του ορατού φάσματος) όσο αυξάνεται η ένταση του 

εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου και αυτή η μεταβολή μπορεί να φτάσει περίπου 

τα 110 nm για μεταβολές του μαγνητικού πεδίου από 200- 400 Oe (Σχήμα 3.54). 

Επίσης η μέγιστη ένταση παρατηρείται σε μήκος κύματος ~480 nm με την εφαρμογή 

μαγνητικού πεδίου ~270 Oe.  

 

Σχήμα 3.54 Μεταβολή του μήκους κύματος του περιθλώμενου φωτός (δηλαδή του 

μεγίστου της έντασης της ανακλαστικότητας) (κύκλοι) καθώς και μέγιστη ένταση της 

ανακλαστικότητας συναρτήσει της έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, H, 

για το διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 120 nm. 

 

 Σύμφωνα με το νόμο του Bragg όσο μείωνεται η απόσταση d (όταν αυξάνεται 

το μαγνητικό πεδίο) τόσο μείωνεται και το μήκος κύματος του περιθλώμενου φωτός 

λ. Η ένταση αυξάνει γιατί όσο μεγαλώνει η ένταση του πεδίου τόσο πιο καλά 

οργανωμένη γίνεται η δομή σε γραμμές (Σχήμα 3.55). Όταν η ένταση του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου αυξηθεί πολύ, οι αποστάσεις μεταξύ των νανοσυσσωματωμάτων 

στην ίδια γραμμή γίνονται πολύ μικρές με αποτέλεσμα την αστάθειά της δομής καθώς 

αρχίσουν να υπεισέρχονται φαινόμενα συσσωμάτωσης Επίσης η καλή οργάνωση 

οφείλεται και στην ομοιομορφία σε μέγεθος των νανοσυσσωματωμάτων (PdI<0.2 
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από το DLS). Όταν υπάρχει ανομοιομορφία στο μέγεθος τα σωματίδια διαφορετικού 

μεγέθους ευθυγραμμίζονται σε διαφορετικό μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μια όχι τόσο καλά οργανωμένη δομή, η ένταση της ανακλαστικότητας 

να μειώνεται και να παρατηρούνται δύο μέγιστα στο φάσμα της ανακλαστικότητας.
142

  

 

 

Σχήμα 3.55 Σχηματική αναπαράσταση της δομής που σχηματίζεται από τα 

νανοσυσσωματώματα όταν εφαρμόζεται ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 

διαφορετικής έντασης. Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται η καλή οργάνωση ενώ στην 

δεύτερη το μαγνητικό πεδίο δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να επιτευχθεί μια τόσο 

καλή οργανωμένη δομή. Με α, d συμβολίζονται οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 

των νανοσυσσωματωμάτων και μεταξύ γειτονικών νανοσυσσωματωμάτων στην ίδια 

γραμμή. 

 

 Από τις παραπάνω μετρήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι το κολλοειδές διάλυμα 

των πολύ αρνητικά φορτισμένων νανοσυσσωματωμάτων, διαμέτρου 120 nm 

συμπεριφέρεται ως ένας μαγνητικά ελεγχόμενος φωτονικός κρύσταλλος. Οι 

φωτονικές του ιδιότητες οφείλονται στην οργανωμένη δομή που αναπτύσσεται όταν 

γραμμές από νανοσυσσωματώματα σχηματίζονται με την εφαρμογή ενός εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίο. Το μήκος κύματος του περιθλώμενου φωτός δηλαδή το μήκος 

κύματος της μέγιστης ανακλαστικότητας καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ των 

μαγνητικών και των ηλεκτροστατικών δυνάμεων σε κάθε γραμμή. Ο φωτονικός 

αυτός κρύσταλλος παρασκευάζεται εύκολα από μία σύνθεση ενός βήματος, η 

απόκρισή του είναι άμεση και χωρίς να απαιτείται κανένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. 
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Το φαινόμενο είναι αντιστρεπτό και δεν παρατηρείται συσσωμάτωση με την 

εφαρμογή του μαγνητικού πεδίου. 

 

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε μια νανοδομή οξειδίου του σιδήρου η 

οποία παρασκευάζεται με μεθόδους κολλοειδούς χημείας σε υψηλή θερμοκρασία με 

τη χρήση γλυκόλης ως διαλύτη και ενός πολυμερούς ως επιφανειοδραστικό. Η 

σύνθεση αυτή λόγω της χρήσης ενός διαλύτη υψηλής θερμοκρασίας δίνει καλά 

κρυσταλλωμένα νανουλικά και ομοιόμορφα σε μέγεθος και σχήμα. Η νανοδομή αυτή 

είναι ένα ελεγχόμενο νανοσυσσωμάτωμα που αποτελείται από πολλούς μικρούς 

νανοκρυστάλλους διαμέτρου περίπου 12 nm από μία μόνο φάση, αυτή του μαγγεμίτη 

και είναι καλά διασπειρόμενα στο νερό. Το μέγεθος των νανοσυσσωματωμάτων 

αυτών μπορεί να μεταβάλλεται αλλάζοντας διάφορες παραμέτρους κατά τη διάρκεια 

της σύνθεσης. Η παράμετρος που εμείς κυρίως μελετήσαμε σε αυτή τη διδακτορική 

διατριβή είναι η ποσότητα του νερού κατά την διάρκεια της αντίδρασης. 

Παρατηρήθηκε ότι όσο περισσότερο νερό υπάρχει στην αντίδραση τόσο μεγαλύτερα 

είναι τα νανοσυσσωματώματα που σχηματίζονται. 

 Το νερό επηρεάζει την αντίδραση υδρόλυσης που λαμβάνει χώρα αλλά και το 

ποσοστό των μορίων του επιφανειοδραστικού που συνδέεται πάνω σε αυτές τις 

νανοδομές. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα νανοσυσσωματώματα που παρασκευάζονται 

με διαφορετική ποσότητα νερού να μην είναι το ίδιο φορτισμένα. Τα 

νανοσυσσωματώματα, ανεξαρτήτου της διαμέτρου τους, είναι αρνητικά φορτισμένα 

λόγω του επιφανειοδραστικού που τα επικαλύπτει, δηλαδή των ανιόντων COO
-
. Οι 

μετρήσεις του ζ-δυναμικού έχουν δείξει ότι τα μικρά νανοσυσσωματώματα είναι 

περισσότερο αρνητικά φορτισμένα και αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι οι 

πρωταρχικοί νανοκρύσταλλοι ήταν περισσότερο αρνητικά φορτισμένοι. Το 

επιφανειακό αυτό φορτίο δίνει και το σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτό το σύστημα να 

μπορεί να τροποποιηθεί παρέχοντας ένα υβριδικό σύστημα είτε με ηλεκτροστατική 

σύζευξη, είτε με απευθείας ανάπτυξη μεταλλικών νανοκρυστάλλων δίνοντας έτσι 

ενδιαφέρουσες μαγνητο-οπτικές ιδιότητες και ανοίγοντας προοπτικές για πειράματα 

υπερθερμίας.  

 Επίσης μελέτη της οργάνωσης των μικρών νανοκρυστάλλων μέσα στα 

νανοσυσσωματώματα με μικροσκόπιο υψηλής διακριτικής ικανότητας έδειξε ότι 
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είναι κρυσταλλογραφικά προσανατολισμένοι ο ένας ως προς τον άλλον μέσα στο ίδιο 

νανοσυσσωμάτωμα με αποτέλεσμα η εικόνα περίθλασης τους να είναι όμοια με 

αυτήν ενός μονοκρυσταλλικού υλικού. Αυτός ο κρυσταλλογραφικός 

προσανατολισμός είναι απόρροια του μαγνητικού πεδίου που εφαρμόζεται στους 

πρωταρχικούς νανοκρυστάλλους από το μαγνητικό αναδευτήρα κατά τη διάρκεια της 

ανάδευσης των αντιδραστηρίων στη σύνθεσή τους. Οι μικροί αυτοί νανοκρύσταλλοι 

είναι υπερπαραμαγνητικοί με υψηλή μαγνήτιση κορεσμού με αποτέλεσμα να 

μαγνητίζονται πολύ εύκολα ακόμα και στο μικρό μαγνητικό πεδίο (250 Οe) του 

αναδευτήρα. Όλες οι μαγνητικές ροπές προσανατολίζονται στο εξωτερικό μαγνητικό 

πεδίο με αποτέλεσμα να διατηρούν κι αυτόν τον προσανατολισμό μέσα στα 

νανοσυσσωματώματα. 

 Αποτέλεσμα αυτού του προσανατολισμού είναι τα νανοσυσσωματώματα να 

χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό λόγο όγκου μαγνητικού υλικού μέσα σε αυτά και 

μια σιδηριμαγνητική συμπεριφορά σε θερμοκρασία δωματίου. Τα χαρακτηριστικά 

που έχουν αυτά τα νανοσυσσωματώματα, μαγνητικά και δομικά, σε συνδυασμό με 

την ομοιομορφία τους σε μέγεθος, δίνουν ενίσχυση του εγκάρσιου ρυθμού 

χαλάρωσης, r2, των 
1
H νερού σε μια μεγάλη περιοχή συχνοτήτων (0.01- 60 MHz). Η 

συμπεριφορά αυτή είναι πολύ βελτιωμένη (κατά ένα συντελεστή περίπου 4 φορές) 

από εκείνη των εμπορικά διαθέσιμων σκιαγραφικών μέσων για MRI (Endorem
®

), 

καθώς και από άλλους υπερπαραμαγνητικούς νανοκρυστάλλους οξειδίου του σιδήρου 

μεγέθους < 20 nm που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη βιβλιογραφία. Η απόδοσή τους 

είναι υψηλότερη ακόμη και από εκείνη του μοναδικού σιδηριμαγνητικό νανο-υλικό 

υπό μορφή "κλοβού" που έχει μελετηθεί, τα σιδηριμαγνητικά λιποσώματα που 

περιλαμβάνουν μικρά συσσωματώματα FexOy. Η ενίσχυση αυτή του r2  οφείλεται στο 

ισχυρό πεδίο που δημιουργείται γύρω από αυτά σε σχέση με το αντίστοιχο των 

μικρών νανοκρυστάλλων και το οποίο επηρεάζει τη μαγνητική ροπή των πρωτονίων 

του νερού στο ανθρώπινο σώμα και η οποία μπορεί να καταγράφεται από ένα 

μαγνητικό τομογράφο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι τα υδατικά διαλύματα των 

νανοσυσσωματωμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα ιδιαίτερα αποδοτικό 

σκιαγραφικό μέσο. Στην εφαρμογή των νανοσυσσωματωμάτων σε ιατρικές 

εφαρμογές, συνεισφέρει επίσης το γεγονός ότι τα πρώτα πειράματα ελέγχου της 

τοξικότητας σε κύτταρα έδειξαν ότι αυτά δεν επηρεάζουν την βιωσιμότητα των 

κυττάρων ακόμα κι αν το μέγεθος τους είναι περίπου 90 nm ακόμη και σε υψηλές 

συγκεντρώσεις (200 μg/mL) νανοσυσσωματωμάτων. 
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 Επίσης αυτά τα νανοσυσσωματώματα μελετήθηκαν ως προς τη θερμική τους 

απόδοση για θεραπεία με μαγνητική υπερθερμία. Αυτές οι μετρήσεις έδειξαν ότι η 

θερμική απόδοσή τους (SLP) είναι υψηλότερη από αυτή που παρουσιάζουν άλλοι 

μικροί νανοκρύσταλλοι οξειδίου του σιδήρου, αλλά δεν είναι η βελτιωμένη σε σχέση 

με άλλες δομές που παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ανισοτροπία. Παρόλα αυτά όμως 

είναι ένα σύστημα αρκετά αποδοτικό και κυρίως τα νανοσυσσωματώματα των 50 nm, 

αφού και ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση στην επιθυμητή θερμοκρασία (42- 

46 °C) είναι πολύ μικρός σε σχέση με άλλα συστήματα. Έτσι το σύστημα αυτό σε 

συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα τοξικότητάς του, αποτελεί ένα υλικό που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε ιατρικές εφαρμογές για διάγνωση και θεραπεία. Ενισχυμένη 

θερμική απόκριση ενδέχεται να παρουσιάζει το σύστημα αυτό όταν εναποτίθενται 

πάνω του είτε με απευθείας πυρηνοποίηση είτε με ηλεκτροστατική σύζευξη 

μεταλλικοί νανοκρύσταλλοι. Γι' αυτό το σκοπό και παρασκευάστηκαν τα υβριδικά 

νανοσυσσωματώματα για πειράματα υπερθερμίας σε μελλοντικούς συνεργάτες. 

 Περαιτέρω, οι μαγνητικές κυρίως ιδιότητες, αλλά και οι 

δομικές/μορφολογικές των νανοσυσσωματωμάτων μεγάλης διαμέτρου (120 nm) 

ανοίγουν την προοπτική να χρησιμοποιηθούν και ως φωτονικός κρύσταλλος. Τα 

νανοσυσσωματώματα αυτά σχηματίζουν γραμμές καλά οργανωμένες με την 

εφαρμογή κάποιου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Οι αποστάσεις μεταξύ των 

νανοσυσσωματωμάτων σε κάθε γραμμών αυτών είναι απόλυτα ελεγχόμενες με το 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο αφού με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται και η ισορροπία 

μεταξύ ηλεκτροστατικών και μαγνητικών δυνάμεων. Η απόσταση αυτή είναι 

συγκρίσιμη με το μήκος κύματος του ορατού φωτός και δίνει έντονη περίθλαση που 

εμφανίζεται με μια κορυφή στο φάσμα ανακλαστικότητας. Σε κάποιο συγκεκριμένο 

μαγνητικό πεδίο (~270 Oe) η ένταση της ανακλαστικότητας γίνεται μέγιστη λόγω του 

ότι σε αυτό το πεδίο η δομή των γραμμών γίνεται πιο σταθερή και πιο εκτεταμένη 

χωρικά. Είναι ένα σύστημα που παρασκευάζεται εύκολα με μια σύνθεση ενός 

βήματος, χωρίς άλλες πιο προχωρημένες τεχνικές ή αφαίρεση μητρών που έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή φωτονικών κρυστάλλων. Είναι διασπειρόμενα 

στο νερό δίνοντας έτσι την απαιτούμενη διαφορά στο δείκτη διάθλασης μεταξύ νερού 

και οξειδίου του σιδήρου που είναι και το χαρακτηριστικό στο οποίο οφείλονται οι 

φωτονικές ιδιότητες. Το φαινόμενο είναι άμεσο και επαναλήψιμο.  
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Υβριδική ανισοτροπική ετεροδομή 

 ZnO-Fe@FexOy 

 

 

 

 

Μέθοδοι κολλοειδούς χημείας έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για την 

παρασκευή νανοκρυστάλλων που αποτελούνται από μία μόνο χημική φάση σε 

διάφορα μεγέθη και σχήματα αλλά και πιο πολύπλοκων δομών που αποτελούνται από 

περιοχές διαφορετικών χημικών φάσεων. Σκοπός της παρασκευής τέτοιων δομών 

είναι η πολυλειτουργικότητα και η ύπαρξη ιδιοτήτων τροποποιημένων σε σχέση 

εκείνων που θα είχαν οι περιοχές αυτές αν ήταν μεμονωμένες λόγω φαινομένων 

διεπιφάνειας. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται μια καινούρια υβριδική ετεροδομή 

μεγέθους νανομέτρων, η οποία αποτελείται από νανοράβδους ZnO οι οποίοι με τη 

σειρά τους είναι καλυμμένοι με ένα σημαντικό αριθμό μαγνητικών νανοκρυστάλλων. 

Οι μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι έχουν μορφολογία πυρήνα@κελύφους με μεταλλικό 

σίδηρο ως πυρήνα και οξείδιο του σιδήρου στο κέλυφος. Δύο διαφορετικές δομές 

παρασκευάζονται οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετική μορφολογία των 

νανοκρυστάλλων Fe@FexOy, στη μία ο πυρήνας και το κέλυφος μοιράζονται μια 

κοινή διεπιφάνεια, ενώ στην άλλη μεταξύ του κελύφους και του πυρήνα υπάρχει ένα 

διάκενο. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστεί το καινούριο νανο-

υλικό, να περιγραφεί η σύνθεσή του, να μελετηθεί η μορφολογία και η σύστασή του 

και τέλος να μελετηθούν οι ιδιότητές του, μαγνητικές και οπτικές. Επίσης οι ιδιότητες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΟΔΟΜΗ ZnO-Fe@FexOy 

 

194 

 

του σύνθετου αυτού υλικού συγκρίνονται με αυτές των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων από τα οποία αποτελείται, όπως για παράδειγμα, οι οπτικές 

ιδιότητες του σύνθετου υλικού συγκρίνονται με αυτές των μεμονωμένων νανοράβδων 

από ZnO και οι μαγνητικές ιδιότητες με αυτές των νανοκρυστάλλων 

πυρήνα@κελύφους Fe@FexOy με ίδια μορφολογία. Σκοπός της παραπάνω σύγκρισης 

είναι να διερευνηθεί αν η υπάρξη της κοινής διεπιφάνειας μεταβάλει τις ιδιότητες σε 

σχέση με εκείνες των αντίστοιχων μεμονωμένων νανοκρυστάλλων από τους οποίους 

αποτελείται η ετεροδομή.  

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 Υβριδικές ετεροδομές, δηλαδή νανοκρύσταλλοι που αποτελούνται από δύο ή 

περισσότερες περιοχές διαφορετικών υλικών που μοιράζονται μια κοινή διεπιφάνεια 

συζητούνται αρκετά στη βιβλιογραφία, όπως προαναφέρθηκε ήδη στο Κεφάλαιο 1 

στην εισαγωγή. Υπάρχουν αρκετές υβριδικές ετεροδομές που αποτελούνται από 

μεταλλικές περιοχές ετεροεπιταξιακά εναποτιθεμένες πάνω σε ημιαγώγιμες με ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, περιοχές Co πάνω σε νανοράβδους TiO2, αλλά και 

μεταλλικές πάνω σε μαγνητικές, όπως για παράδειγμα, Au πάνω σε οξείδιο του 

σιδήρου. Δομές όμως που να αποτελούνται από ένα ημιαγωγικό υλικό κι ένα 

μαγνητικό είναι περισσότερο περιορισμένες παρά το ότι έχουν πολύ σημαντικές 

εφαρμογές. Παραδείγματα αυτών περιορίζονται μόνο σε ετεροδομές ενώσεων 

μετάλλου-χαλκογονιδίου και μιας μαγνητικής περιοχής. Τέτοια συστήματα είναι 

διμερής κεντροσυμμετρικές ή ανισοτροπικές ετεροδομές, γ-Fe2O3-MeQ (with Me= 

Zn, Cd, Hg and Q= S, Se)
184, 185

, Fe3O4-CdS
186

, FePt@CdS(Se), τριμερής PbQ (Q= S, 

Se)-Au-Fe3O4 
187, 188

, δομές πυρήνα@κελύφους Co@CdSe
189

 και δομές που 

αποτελούνται από σφαιρικούς νανοκρυστάλλους Co αναπτυγμένους στη μία άκρη 

νανοράβδων πυρήνα@κελύφους CdSe@CdS
190

. Παραδείγματα ετεροδομών που να 

χρησιμοποιούν για ημιαγωγούς κάποια οξείδια (π.χ. ZnO, TiO2 κ.τ.λ.) πέρα από τις 

ενώσεις μετάλλου-χαλκογονιδίου είναι ακόμα λιγότερα. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν υβριδικές ανισοτροπικές ετεροδομές στις οποίες νανοράβδοι από TiO2 

(ημιαγωγός) είναι διακοσμημένοι με μαγνητικούς σφαιρικούς νανοκρυστάλλους γ-

Fe2O3
14, 191, 192

 ή Co
30

. Στα συστήματά αυτά οι μαγνητικοί νανοκρύσταλλοι 

αναπτύσσονται επιταξιακά σε επιλεγμένα σημεία των νανοράβδων επιλέγοντας μίξη 

επιφανειοδραστικών και μεταβάλλοντας κατάλληλα τις συνθήκες σύνθεσης. 
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 Στη διδακτορική αυτή διατριβή επιλέχθηκε να παρασκευαστεί μία καινούρια 

υβριδική ανισοτροπική ετεροδομή η οποία αποτελείται από έναν ημιαγώγιμο 

νανοκρύσταλλο σε μορφή νανοράβδου πάνω στην οποία εναποτίθενται μαγνητικοί 

σφαιρικοί νανοκρύσταλλοι. Ως ημιαγωγός επιλέχθηκε το ZnO (ημιαγωγός ΙΙ-IV) 

λόγω του άμεσου ενεργειακού χάσματός του (Eg = 3.37 eV) σε θερμοκρασία 

δωματίου και υψηλή ενέργεια σύνδεσης εξιτονίου (60 meV). Ο συγκεκριμένος 

ημιαγωγός έχει έναν αριθμό ενεργειακών επιπέδων από ενδογενείς ή εξωγενείς 

ατέλειες που εκπέμπουν φως σε ευρύ φάσμα στην ορατή περιοχή. Έτσι το φάσμα 

φωτοφωταύγειας στη θερμοκρασία δωματίου χαρακτηρίζεται από δύο κορυφές, μία 

οξεία εξιτονική κορυφή στο υπεριώδες, περίπου στα 380 nm, και μια άλλη πιο ευρεία 

κορυφή εκπομπής στα 400-600 nm που οφείλεται στην εκπομπή από βαθιές παγίδες, 

από ενδογενείς ή/και εξωγενείς ατέλειες. Λόγω αυτών των ατελειών που 

ακτινοβολούν έχει παρατηρηθεί φωτονική εκπομπή σε διαφορετικά μήκη κύματος. Η 

δεύτερη πλατιά κορυφή μπορεί να περιλαμβάνει εκπομπή σε διάφορα μήκη κύματος, 

ιώδες, μπλε, πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί-κόκκινου χρώματος, δηλαδή καλύπτει 

σχεδόν όλη την περιοχή του ορατού φάσματος. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η 

πλατιά αυτή κορυφή και κατά συνέπεια το χρώμα που εκπέμπει εξαρτάται σημαντικά 

από τις συνθήκες και τη μέθοδο ανάπτυξης. Αυτή η ιδιότητα να εκπέμπουν σε 

διάφορα μήκη κύματος προσθέτει μία ακόμα σημαντική εφαρμογή στο ZnO, τις 

διόδους εκπομπής φωτός τα λεγόμενα και LEDs (Light Emitting Diodes).
193

 Οι 

σημαντικότερες οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές του υλικού αυτού σε μορφή 

νανοκρυστάλλων στηρίζονται στις διαφορετικές οπτικές ιδιότητες αυτών που 

μεταβάλλονται με το μέγεθος και το σχήμα.
193, 194

 

 Οι περισσότερες τεχνολογικές εφαρμογές αυτού του υλικού μεγέθους 

νανοκλίμακας οφείλονται στις μεταβλητές οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες λόγω 

μεγέθους και σχήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν την εξιτονική απορρόφηση στο 

υπεριώδες που συνδέεται με διαταινιακές μεταπτώσεις (Near Band Edge-NBE) και 

την εκπομπή στο ορατό στην περιοχή του φάσματος του πράσινου (Green Emission) 

η οποία συνδέεται με βαθιές ενεργειακές στάθμες από εξωγενείς και ενδογενείς 

ατέλειες. Γι αυτό το λόγο έχουν παρασκευαστεί νανοδομές από ZnO σε διάφορα 

σχήματα, παραδείγματα των οποίων απεικονίζονται στο Σχήμα 4.1 και το ενδιαφέρον 

κυρίως εστιάζεται σε αυτές που έχουν πολύ μικρό μέγεθος με εφαρμογές στις 

διατάξεις εκπομπής φωτός. Η ύπαρξη φαινομένων κβαντικού περιορισμού ενισχύουν 
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τη δύναμη του ταλαντωτή των εξιτονίων και παρέχουν βελτιωμένη κβαντική 

απόδοση, αυξάνοντας έτσι τις τεχνολογικές δυνατότητες αυτών των υλικών. 

 

 

Σχήμα 4.1 Νανοκρύσταλλοι ZnO διαφορετικών σχημάτων.
195-197

 
198, 199

 

  

 Παρόλο που το ZnO παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρουσες οπτικές ιδιότητες 

χρήσιμες για πολλές εφαρμογές, στη βιβλιογραφία υπάρχουν μόνο τρία παραδείγματα 

υβριδικών ετεροδομών σε μέγεθος νανοκλίμακας και μάλιστα παρουσιάζουν όλα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά πυρήνα@κελύφους, όπου το μαγνητικό υλικό είναι 

στον πυρήνα και το ημιαγώγιμο στο κέλυφος. Τα δύο συστήματα είναι σφαιρικές 

υβριδικές κεντροσυμμετρικές ετεροδομές με Fe3O4
200

 ή FePt
201

 στον πυρήνα και του 

ZnO στο κέλυφος, τα οποία έχουν υπερπαραμαγνητική συμπεριφορά και 

παρουσιάζουν μικρή εκπομπή στο υπεριώδες. Ενώ το τρίτο παράδειγμα είναι μια 

δομή πυρήνα@κελύφους, αλλά σε μορφή ράβδου όπου το Fe3O4 είναι στο πυρήνα και 

το κέλυφος είναι πολυκρυσταλλικό ZnO και το νανο-υλικό αυτό έχει προταθεί για 

υλικό απορρόφησης μικροκυμάτων.
202

 

 Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή παρουσιάζει ένα καινούριο νανο-υλικό 

με οπτικές και μαγνητικές ιδιότητες με μια μορφολογία διαφορετική από τις 

προηγούμενες. Η δομή αυτή είναι τριμερής και ανισοτροπική και αποτελείται από 
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νανοράβδους ZnΟ ομοιόμορφα καλυμμένους με πολλούς νανοκρυστάλλους με μορφή 

πυρήνα@κελύφους, με Fe στον πυρήνα και FexOy στο κέλυφος 

(πολυκρυσταλλικό).
203

 Την ετεροδομή αυτή συνοπτικά την αναπαριστούμε ως ZnO-

Fe@FexOy. Παρουσιάζεται η σύνθεση και γίνεται μια εκτενής μελέτη των ιδιοτήτων 

του νανο-υλικού αυτού οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες τόσο για εφαρμογές στη 

φωτοκατάλυση όσο και για εφαρμογές στην βιοιατρική. 

 

4.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

4.2.1 Παρασκευή υβριδικών ανισοτροπικών ετεροδομών ZnO-Fe@FexOy 

 

Υλικά 

 

Όλα τα αντιδραστήρια είναι υψηλής καθαρότητας και χρησιμοποιούνται όπως είναι 

χωρίς άλλη επεξεργασία. Ο άνυδρος οξικός ψευδάργυρος (Anhydrous zinc acetate, 

Zn(CH3COO)2, Zn(Ac)2, 99.99%) αγοράστηκε από την εταιρία Riedel, το πεντα-

καρβονύλιο του σιδήρου (Iron pentacarbonyl, 99.999%, Fe(CO)5), και η ολεϊλαμίνη 

(oleylamine, 70%, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2, OLAM) από την εταιρία 

Aldrich και η πρωτοταγής δεκαεξυλαμίνη (1-hexadecylamine, 90%, 

CH3(CH2)14CH2NH2, HDA) και η οκταδιένη (1-octadecene, 90%, 

CH3(CH2)15CH=CH2, ODE) από την εταιρία Alfa Aesar. Όλοι οι διαλύτες είναι 

αναλυτικής καθαρότητας (analytical grade). Το χλωροφόρμιο (Chloroform, CHCl3) 

και η αιθανόλη (absolute ethanol) αγοράστηκαν από την εταιρία Aldrich, ενώ η 2-

προπανόλη (2-propanol) από την εταιρία Riedel. 

 

Σύνθεση της υβριδική ετεροδομής  

 

 Όλες οι συνθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε ατμόσφαιρα αργού σε τρίλαιμες 

φιάλες των 50 mL οι οποίες συνδέονται μέσω ενός συμπυκνωτή ατμών σε μια 

γυάλινη Schlenk γραμμή. Όλες οι αντιδράσεις έγιναν σε υψηλές θερμοκρασίες και ο 

έλεγχος της θερμοκρασίας των διαλυμάτων υλοποιούνταν με θερμαντικές φωλιές 

(heating mantles) συνδεδεμένες σε ψηφιακούς ελεγκτές θερμοκρασίας (digital 

temperature controller). Οι ευαίσθητες πρόδρομες ενώσεις, όπως το Fe(CO)5 και το 

Zn(Ac)2, φυλάσσονται αλλά και ζυγίζονται μέσα σε ένα GloveBox (MBRAUN, 
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UNILab) σε ατμόσφαιρα αργού ενώ απομακρύνονται είτε σε αεροστεγώς κλεισμένα 

φιαλίδια είτε αφού τοποθετηθούν στις φιάλες και σφραγιστούν.  

 Η σύνθεση των υβριδικών ετεροδομών βασίζεται στη γνωστή μέθοδο 

ανάπτυξης από πυρήνες (Seeded growth) η οποία περιλαμβάνει δύο βήματα και έχει 

χρησιμοποιηθεί και στις νανοράβδους TiO2 με σφαιρικούς νανοκρυστάλλους γ-

Fe2O3
191

 ή Co
30

, νανοράβδους CdSe@CdS
190

 με Co ή πιο απλές δομές 

πυρήνα@κελύφους όπως CdSe@ZnS
204

. Στο πρώτο στάδιο παρασκευάζονται οι 

νανοράβδοι ZnO (πυρήνες- seeds) και στο δεύτερο πάνω σε αυτές τις νανοράβδους, 

με ετερογενής πυρηνοποίηση σε υψηλή θερμοκρασία, αναπτύσσονται πυρήνες Fe με 

σφαιρικό σχήμα. Στη συνέχεια με μερική οξείδωση των νανοκρυστάλλων αυτών 

σχηματίζεται το κέλυφος του οξειδίου του Fe γύρω από αυτούς.  

 Πιο συγκεκριμένα: 

 

α) Σύνθεση των νανοράβδων ZnO (πυρήνες) 

 

 Η σύνθεση των νανοράβδων ZnΟ που χρησιμοποιούνται ως πυρήνες για τη 

σύνθεση των υβριδικών ετεροδομών στηρίζεται σε ένα τροποποιημένο πρωτόκολλο 

από τη βιβλιογραφία, όπου αυξήσαμε σημαντικά τις ποσότητες των αντιδρώντων.
13

 

Επίσης με προσεκτική τροποποίηση της μεθόδου παρασκευής και βελτιστοποίηση 

των παραμέτρων της μεθόδου επιτεύχθηκε καλύτερη ομοιογένεια 

μεγέθους/σχήματος. 

 Δύο δείγματα νανοράβδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά παρασκευάστηκαν 

χρησιμοποιώντας λίγο διαφορετικές παραμέτρους κατά τη σύνθεση. Για την 

παρασκευή της πρώτης σειράς νανοράβδων (NR-1) προσθέτουμε 6.00 gr (22 mmol) 

δεκαεξυλαμίνης (HDA) σε μια φιάλη η οποία συνδέεται μέσω ενός συμπυκνωτή 

ατμών στη γραμμή Schlenk, θερμαίνεται στους 100 °C υπό γρήγορη ανάδευση με ένα 

μαγνητικό αναδευτήρα και εφαρμόζεται κενό για 30 min ώστε να αφαιρεθούν ίχνη 

υγρασίας. Στη συνέχεια ψύχεται στους 80 °C, σταματά η άντληση και ροή αργού 

διοχετεύεται στη φιάλη. Έπειτα 2.05 gr (11 mmol) από Zn(Ac)2 (αναλογία HDA προς 

Zn(Ac)2 2:1) που ζυγίστηκε στο GloveBox σε ένα φιαλίδιο και κλείστηκε αεροστεγώς 

υπό ατμόσφαιρα αργού, προστίθεται στη φιάλη που υπάρχει το HDA στους 80 °C 

υπό γρήγορη ανάδευση. Το μείγμα αυτό θερμαίνεται στους 240 °C με ένα ρυθμό 20 

°C/min και αφήνεται σε αυτήν τη θερμοκρασία για 10 min. Το χρώμα του διαλύματος 

από διαφανές κίτρινο γίνεται άσπρο και θολό. Στη συνέχεια το διάλυμα ψύχεται 
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στους 80 °C όπου γίνεται ο καθαρισμός των νανοράβδων από την περίσσεια των 

αντιδραστηρίων. 2-Προπανόλη προστίθεται στο διάλυμα των νανοράβδων με σκοπό 

την καταβύθιση των νανοράβδων και ακολουθεί φυγοκέντριση για 15 min με 6000 

στροφές/min (RPM) και τελική επαναδιασπορά σε αιθανόλη. Αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται τρεις φορές και τελικά οι νανοράβδοι που συλλέγονται 

διασπείρονται σε χλωροφόρμιο. 

 Η δεύτερη σειρά νανοράβδων (NR-2) παρασκευάζεται όπως και η πρώτη με 

τη διαφορά ότι εκτός από δεκαεξυλαμίνη προστίθενται και ολευλαμίνη και η 

θερμοκρασία στην οποία γίνεται η πυρηνοποίηση και η ανάπτυξη είναι υψηλότερη. 

6.00 gr HDA και 0.83 gr (3.1 mmoles) OLAM (αναλογία HDA/OLAM/Zn(Ac)2 είναι 

2:0.3:1) προστίθενται στη φιάλη και η θερμοκρασία αυξάνεται στους 280 °C (αντί για 

240 °C που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο δείγμα) για 10 min επίσης. Όλες οι άλλες 

παράμετροι παραμένουν ακριβώς οι ίδιες. 

 

β) Σύνθεση υβριδικών ετεροδομών με τη μέθοδο ανάπτυξης από πυρήνες (Seeded 

growth) 

 

 Για τη σύνθεση αυτή χρησιμοποιήθηκαν 41 mg από νανοράβδους ZnO (0.5 

mmol) που έχουν ήδη καθαριστεί και διαλύονται σε 20 mL οκταδιένης υπό έντονη 

ανάδευση. Στο μείγμα αυτό εφαρμόζεται κενό αφού έχει θερμανθεί στους 120 °C για 

30 min και στη συνέχεια πραγματοποιείται νέα αύξηση της θερμοκρασίας του στους 

235 °C υπό ροή αργού. Στη θερμοκρασία αυτή 1 mL από ένα διάλυμα 0.5 Μ Fe(CO)5 

(αποθηκευμένο στο GloveBox) σε ODE (που έχει υποστεί άντληση) προστίθεται 

απότομα στο παραπάνω διάλυμα με μία σύριγγα μίας χρήσης. Η απότομη προσθήκη 

του διαλύματος αυτού προκάλεσε μια απότομη μείωση της θερμοκρασίας του 

μείγματος κατά 20- 40 °C, αλλά η θερμοκρασία επανέρχεται γρήγορα στην αρχική 

της τιμή. Επίσης μετά από την προσθήκη του Fe(CO)5 παρατηρήθηκαν λευκοί ατμοί 

και το διάλυμα από γαλακτώδες μετατρέπεται σε σκούρο μαύρο μέσα σε λίγα λεπτά, 

το οποίο αποδεικνύει τη διάσπαση του Fe(CO)5 και την πυρηνοποίηση του 

μεταλλικού Fe. Τα διάλυμα παραμένει σε υψηλή θερμοκρασία για 1 ώρα ώστε να 

πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των νανοκρυστάλλων Fe πάνω στις νανοράβδους ZnO 

καθώς και η μερική οξείδωσή του και ο σχηματισμός του κελύφους από οξείδιο του 

Fe. Το διάλυμα στη συνέχεια ψύχεται στους 120 °C και εκτίθεται στον αέρα για 1 

ώρα ώστε να ολοκληρωθεί η οξείδωσή του σιδήρου και το κέλυφος να πάρει το 
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τελικό του πάχος. Η αντίδραση σταματά απομακρύνοντας τη θερμαντική φωλιά. Οι 

υβριδικές ετεροδομές καθιζάνουν με την προσθήκη 2-προπανόλης και συλλέγονται 

με φυγοκέντριση στις 600 στροφές/min και επαναδιασπείρονται σε χλωροφόρμιο. Η 

διαδικασία καθαρισμού επαναλαμβάνεται έξι φορές. 

 

4.2.2 Τεχνικές χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη των 

υβριδικών ετεροδομών 

  

Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ). Για το χαρακτηρισμό της μορφολογίας 

και του δομικού χαρακτηρισμού χρησιμοποιήθηκαν δύο ηλεκτρονικά μικροσκόπια 

διέλευσης ένα συμβατικό JEM 100C JEOL (επιταχύνων δυναμικό 100 kV) και ένα 

υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRTEM) JEOL 2100 (επιταχύνων δυναμικό 200 

kV) τα οποία βρίσκονται στο Εργαστήριο Μικροσκοπίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Μία σταγόνα των κολλοειδών διαλυμάτων (σε χλωροφόρμιο) αφού έχουν αραιωθεί 

αρκετά ρίχνεται σε ένα χάλκινο πλέγμα μικροσκοπίου (grid), επικαλυμμένο με 

άνθρακα και αφήνεται στον αέρα να εξατμιστεί ο διαλύτης. Η κατανομή μεγέθους 

προέκυψε από πολλές φωτογραφίες χαμηλής μεγέθυνσης χρησιμοποιώντας ένα ειδικά 

σχεδιασμένο πρόγραμμα (Gatan Digital Micrograph). Για κάθε κατανομή μετρήθηκαν 

περίπου 150 ετεροδομές ή μεμονωμένοι νανοράβδοι. Οι φωτογραφίες καταγράφηκαν 

με μία κάμερα Gatan ORIUS
TM

 SC 1000 CCD και τα δομικά χαρακτηριστικά των 

νανοκρυστάλλων αυτών προσδιορίστηκαν από τις εικόνες περίθλασης που 

προέρχονται από τις εικόνες υψηλής διακριτικής ικανότητας με γρήγορο 

μετασχηματισμό Fourier (Fast Fourier transform- FFT). 

 

Περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ (ΧRD). Η δομή καθώς και το μέγεθος των νανοράβδων 

όσο και των νανοκρυστάλλων Fe@FexOy μελετήθηκαν με ένα περιθλασίμετρο 

ακτίνων-Χ (XRD) Rigaku D/MAX-2000H περιστρεφόμενης ανόδου, με Cu-Kα 

ακτινοβολία και εξοπλισμένο με ένα δευτερογενή μονοχρωμάτορα γραφίτη που είναι 

εγκατεστημένο στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 Τα κολλοειδή διαλύματα αφέθηκαν στην ατμόσφαιρα ώστε να εξατμιστεί το 

χλωροφόρμιο και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε γυάλινο δειγματοφορέα. Τα 

ακτινογραφήματα από σκόνη συλλέχθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου σε ένα εύρος 

2θ από 5 έως 90°, με βήμα 0.02° και με χρόνο συλλογής 10 sec ανά βήμα. 
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Μαγνητικές μετρήσεις. Οι μαγνητικές ιδιότητες των δειγμάτων μελετήθηκαν με ένα 

μαγνητόμετρο SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) της Quantum 

Design (MPMS-XL5) στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας.  

 Οι μαγνητικές ιδιότητες των δειγμάτων έχουν μετρηθεί σε μορφή σκόνης 

αφού τοποθετήθηκαν σε κάψουλες ζελατίνης. 

 

Μετρήσεις φωτοφωταύγειας (PL). Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στα 

δείγματα των μεμονωμένων νανοράβδων ή των υβριδικών ετεροδομών όταν μερικές 

σταγόνες από τα κολλοειδή διαλύματα αφέθησαν να στεγνώσουν πάνω σε ένα μικρό 

κομμάτι (10×10 mm
2
) μονοκρυσταλλικού <100> υποστρώματος (wafer) Si. Η πηγή 

ακτινοβολίας ήταν ένα CW λέιζερ He-Cd που λειτουργεί σε μήκος κύματος 325 nm 

με ισχύ 35 mW. Τα φάσματα αναλύθηκαν από ένα φράγμα περίθλασης (600 

grooves/mm) και συλλέχθηκαν με μια CCD κάμερα που ψύχεται με υγρό άζωτο. Η 

συγκεκριμένη διάταξη βρίσκεται Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του ΙΗΔΛ- ΙΤΕ 

και γίνανε υπό την επίβλεψη της Ερευνήτριας κ. Μ. Ανδρουλιδάκης. 

 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Η υβριδική ετεροδομή ZnO-Fe@FexOy, που όπως είπαμε αποτελείται από 

νανοράβδους ZnO ομοιόμορφα διακοσμημένους με πολλούς σφαιρικούς 

νανοκρυστάλλους Fe@FexOy, παρασκευάζεται με μια σύνθεση που υπόκεινται στη 

χημεία κολλοειδών διαλυμάτων και χαρακτηρίζεται από τρία διακριτά στάδια. Τα 

στάδια αυτά είναι:  

(α) Σύνθεση και καθαρισμός των νανοράβδων ZnO που έχουν ως 

επιφανειοδραστικό αμίνες (HDA ή HDA+OLAM). 

(β) Ετερογενής πυρηνοποίηση και ανάπτυξη νανοκρυστάλλων Fe πάνω στις 

νανοράβδους ZnO (πυρήνες) από τη διάσπαση του Fe(CO)5 στο διαλύτη ODE και 

χωρίς προσθήκη επιφανειοδραστικού. Ο σχηματισμός των πυρήνων Fe ακολουθείται 

από μερική οξείδωσή του σε υψηλή θερμοκρασία σε FexOy και σχηματισμός ενός 

λεπτού κελύφους. 

(γ) Η επιφανειακή οξείδωση του Fe συνεχίζεται και ολοκληρώνεται όταν το 

διάλυμα εκτίθεται στον αέρα και το κέλυφος αποκτά το τελικό του πάχος. 
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4.3.1 Σύνθεση, μορφολογία και κρυσταλλικότητα των νανοράβδων ZnO 

 Οι νανοράβδοι ZnO παρασκευάστηκαν από την αμινολυτική διάσπαση του 

Zn(Ac)2 σε ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει την αλκυλο-αμίνη και με θέρμανση 

είτε στους 240 °C (NR-1) ή στους 280 °C (NR-2).  

 Η προσθήκη της αμίνης στην αντίδραση αυτή αλλά και στο σχηματισμό των 

νανοράβδων παίζει διττό ρόλο: 

(α) Δρα ως πυρηνόφιλο που έλκεται από την καρβονυλομάδα του Zn(Ac)2 με 

τελικό αποτέλεσμα το σχηματισμό των μονομερών ZnO που θα σχηματίσουν στην 

συνέχεια τις κρυσταλλικές νανοράβδους. 

(β) Παίζει το ρόλο του επιφανειοδραστικού που καθορίζει το σχήμα και το 

μέγεθος των νανοράβδων. 

 Η ανάπτυξη των νανοράβδων ZnO βασίζεται σε μια αντίδραση αμινόλυσης 

(Σχήμα 4.2). Η πυρηνόφιλη προσθήκη της αμίνης (ηλεκτρονικά πλούσια) στην 

πολική καρβονυλομάδα του Zn(Ac)2 (ηλεκτρονικά φτωχή) οδηγεί σε ένα τετραεδρικό 

ενδιάμεσο (1). Στη συνέχεια ένα ζεύγος ηλεκτρονίων από το οξυγόνο εκτοπίζει την 

ομάδα από το τετραεδρικό ενδιάμεσο δημιουργώντας ένα αμίδιο (2). Τέλος, με 

αντίδραση προσθήκης- εξουδετέρωσης παράγονται τα μονομερή του ZnO (3). 

 

Σχήμα 4.2 Προτεινόμενος μηχανισμός αντίδρασης για την παραγωγή των μονομερών 

ZnO. 
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 Όπως φαίνεται από τις εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης οι 

νανοράβδοι έχουν μορφολογία βέλους, η μία πλευρά καταλήγει σε μύτη, ενώ η άλλη 

είναι επίπεδη (Σχήμα 4.3). Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) των νανοράβδων όπως 

προκύπτουν από την κατανομή μεγέθους (όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2.2.1) 

μετρώντας 150 νανοράβδους και για τις δύο σειρές δειγμάτων νανοράβδων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. 

 

 

Σχήμα 4.3 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των νανοράβδων 

ZnO που παρασκευάστηκαν με HDA στους 240 °C, NR-1 (a) και με ένα συνδυασμό 

επιφανειοδραστικών HDA-OLAM στους 280 °C, NR-2 (b). Κατανομή μεγέθους του 

μήκους, L (c, e) και της διαμέτρου, D (d, f) για κάθε σειρά νανοράβδων (a, b). 

 

Πίνακας 4.1 Μήκος και διάμετρος των νανοράβδων ZnO όπως προκύπτει από το 

ΤΕΜ για τις αντίστοιχες συνθήκες παρασκευής τους. 

Σειρά 

νανοράβδων 
Επιφανειοδραστικό 

Τ 

(°C) 

Μήκος, L 

(nm) 

Διάμετρος, D 

(nm) 
L/D 

NR-1 HDA 240 239.330.5 70.411.5 3.4 

NR-2 HDA+ OLAM 280 266.837.3 83.413.3 3.2 
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 Παρόλο που οι συνθήκες παρασκευής είναι διαφορετικές (επιφανειοδραστικό 

και θερμοκρασία πυρηνοποίησης και ανάπτυξης) αλλαγή στο σχήμα των νανοράβδων 

δεν παρατηρείται, ενώ το μέγεθος αυτών παρουσιάζει κάποια μεταβολή. Είναι 

γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι νανοράβδοι ZnO παρασκευασμένοι σε υψηλές 

θερμοκρασίες παρουσιάζουν διαφορετικές διαστάσεις όταν μεταβάλλεται ο λόγος 

συγκέντρωσης αμίνης:πρόδρομης ένωσης, Zn(Ac)2. Όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος 

αυτός τόσο οι νανοράβδοι αποκτούν μεγαλύτερη διάμετρο (D), αλλά μικρότερο λόγο 

μήκος/διάμετρος (L/D)
13

 το οποίο ισχύει και στη δική μας περίπτωση. Οι νανοράβδοι 

με HDA μόνο και λόγο συγκέντρωσης HDA:Zn(Ac)2 2:1 στους 240 °C, έχουν 

διάμετρο D=70.4 nm και λόγο L/D= 3.4 (Σχήμα 4.3 a) ενώ με HDA+OLAM:Zn(Ac)2 

2.3:1 και στους 280 °C, έχουν διάμετρο  D=83.4 nm και λόγο L/D= 3.2 (Σχήμα 4.3 b).  

 Οι συντακτικοί τύποι της OLAM και της HDA είναι

 και  αντίστοιχα. Η αλλαγή του 

μεγέθους των νανοράβδων με την παρουσία της OLAM θα μπορούσε να συσχετιστεί 

με τη στερεοχημική παρεμπόδιση της OLAM λόγω του ακόρεστου-διπλού δεσμού 

που περιλαμβάνει και η οποία θα μπορούσε να επηρεάζει την προστατευτική αλλά 

σταθεροποιητική ικανότητα του στρώματος των επιφανειοδραστικών που έχει 

δημιουργηθεί πάνω στην επιφάνεια των νανοράβδων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής 

τους. Αυτό όπως είδαμε συμβαίνει ακόμα και στην περίπτωση που η δεύτερη αμίνη 

(OLAM) προστίθεται σε πολύ μικρή αναλογία που είναι όμως αρκετή για να 

επηρεάσει το μέγεθός τους. Ο ρόλος της αμίνης (διαφορετικά είδη) στην παρασκευή 

νανοκρυστάλλων διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών, επισημαίνεται στη 

βιβλιογραφία.
13

 

 Εικόνες από μικροσκόπιο υψηλής διακριτικής ικανότητας (Σχήμα 4.4b) 

έδειξαν ότι οι νανοράβδοι είναι μονοκρυσταλλικοί και η δομή τους ταυτίζεται με τη 

δομή του βουρτσίτη ZnO (ομάδα συμμετρίας χώρου P63mc) με σταθερές πλέγματος 

a=b=3.25±0.02 Å, c=5.20±0.02 Å. Η ανάπτυξή τους έχει γίνει στη διεύθυνση [0001] 

του εξαγωνικού κρυστάλλου και ενώ η μία πλευρά της ράβδου καταλήγει σε μύτη η 

άλλη είναι επίπεδη. Η διεύθυνση ανάπτυξης των νανοράβδων προκύπτει από τις 

εικόνες περίθλασης που προκύπτουν από HRTEM εικόνες με γρήγορο 

μετασχηματισμό Fourier (ένθετη εικόνα στο Σχήμα 4.4 b) η οποία επιτρέπει και τη 

δεικτοδότηση των επιπέδων που παρατηρούνται. Η απόσταση d= 0.26 nm που 

μετράται αντιστοιχεί στα επίπεδα (0002) του εξαγωνικού πλέγματος του ZnO.  
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Σχήμα 4.4 Εικόνα φωτεινού πεδίου (a) και HRTEM εικόνα (b) από τις νανοράβδους 

ZnO. Ένθετο στην εικόνα b: Εικόνα περίθλασης FFT που προέρχεται από την 

περιοχή της HRTEM εικόνας που σημειώνεται με το τετράγωνο πλαίσιο. Ο άξονας 

ζώνης είναι ο [01ī0]. 
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 Η χαρακτηριστική αυτή μορφή των νανοράβδων και η ανάπτυξη τους σε 

συγκεκριμένη διεύθυνση μπορεί να εξηγηθεί από την κρυσταλλική δομή του ZnO 

καθώς και την ύπαρξη πολικών επιφανειών στον κρύσταλλο αυτόν. Όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 4.5a η δομή του βουρτσίτη αποτελείται από επίπεδα (0001) που 

αποτελούνται μόνο από Zn
2+ 

και επίπεδα (000ī) που αποτελούνται μόνο από O
2-

. Άρα 

όλα τα επίπεδα (000±1) του εξαγωνικού κρυστάλλου του ZnO είναι πολικά και 

γενικά χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ενέργεια επιφάνειας σε σχέση με τις 

υπόλοιπες έδρες του εξαγωνικού πλέγματος (όπως για παράδειγμα αυτές που είναι 

κάθετες, {01-10}).
196

 Κατά την ανάπτυξη των κρυστάλλων η μορφολογία τους 

(Σχήμα 4.5b) καθορίζεται από την ενέργεια των επιφανειών στις συγκεκριμένες 

συνθήκες σύνθεσης. Οι πολικές επιφάνειες έχουν μεγαλύτερη ενέργεια με 

αποτέλεσμα να υπάρχει η τάση αύξησης των διαστάσεων των επιφανειών {2īī0} και 

{01ī0} λόγω χαμηλότερης ενέργειας, που είναι οι πλευρικές επιφάνειες της 

νανοράβδου. Έτσι η ανάπτυξη των κρυστάλλων γίνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα 

c. Η ταχύτητα ανάπτυξης στις διάφορες διευθύνσεις έχει ως εξής: V[0001] >V[01ī1]> 

V[01ī0].
195, 205

 Σημαντικό ρόλο στη μορφολογία παίζει η θερμοκρασία, η οποία 

επιταχύνει την ανάπτυξη, έτσι λόγω της μικρότερης ενέργειας της διεύθυνσης [01ī0], 

ευνοείται η δημιουργία της μύτης. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι και ο ρόλος του 

επιφανειοδραστικού είναι πολύ σημαντικός στη μορφολογία και στην ανάπτυξη των 

νανοράβδων. Το επιφανειοδραστικό δένεται περισσότερο στις έδρες που είναι 

κάθετες στην διεύθυνση της ράβδου (Σχήμα 4.5b) και γι' αυτό παρατηρείται ενίσχυση 

της ανάπτυξης κατά τον άξονα c και περιορισμός της ανάπτυξης κατά τον κάθετο 

άξονα.
195

 Έτσι οι νανοράβδοι αυτοί εμφανίζονται με τη μια πλευρά επίπεδη όπως 

ακριβώς είναι και οι δικοί μας. 

 

Σχήμα 4.5 Η δομή βουρτσίτη του ZnO (a)
196

 καθώς και διάφορες μορφολογίες 

νανοράβδων με διαφορετική μορφή τερματικών κρυσταλλικών επιπέδων (b)
195

. 
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4.3.2 Σύνθεση, μορφολογία και κρυσταλλικότητα των υβριδικών 

ανισοτροπικών ετεροδομών ZnO-Fe@FexOy 

 

 Η υβριδική ετεροδομή προκύπτει από την προσθήκη μιας ποσότητας Fe(CO)5 

στο μείγμα που περιλαμβάνει τους πυρήνες ZnO (νανοράβδοι) αφού έχουν 

καθαριστεί με φυγοκέντριση και επαναδιασπορά σε καινούρια ποσότητα 

χλωροφορμίου και όταν βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία. Στην ανάπτυξη των 

υβριδικών ετεροδομών δεν έχει προστεθεί άλλο επιφανειοδραστικό. Ο σχηματισμός 

ολοκληρώνεται με την έκθεση του μείγματος στην ατμόσφαιρα. Η υβριδική 

ετεροδομή που προκύπτει αποτελείται από τις νανοράβδους ZnO οι οποίοι είναι 

διακοσμημένοι με νανοσωματίδια αποτελούμενα από Fe σχεδόν σφαιρικά.  

 Παρασκευάστηκαν δύο σειρές υβριδικών νανοκρυστάλλων που 

συμβολίζονται ως HNC-1 και HNC-2, με διαφορετικό αριθμό νανοσωματιδίων γύρω 

τους, χρησιμοποιώντας ως πυρήνες τις νανοράβδους ZnO NR-1 και NR-2, αντίστοιχα. 

Το δείγμα HNC-1 (Σχήμα 4.6a) χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο αριθμό 

νανοσωματιδίων πάνω στις νανοράβδους ZnO, ενώ το HNC-2 (σχήμα 4.6d) από έναν 

μικρότερο αριθμό.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΟΔΟΜΗ ZnO-Fe@FexOy 

 

208 

 

 

Σχήμα 4.6 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης (a, b, d, e) και 

υψηλής διακριτικής ικανότητας (c, f) των υβριδικών ετεροδομών HNC-1 (a-c) και 

HNC-2 (d-f) που χαρακτηρίζονται από μεγάλη και μικρή επικάλυψη των νανοράβδων 

ZnO με νανοσωματίδια Fe@FexOy, αντίστοιχα. Ο άξονας ζώνης των εικόνων c,f είναι 

ο [01ī0]. Ένθετα στις εικόνες c, f: εικόνες περίθλασης FFT που προκύπτουν από τις 

περιοχές των εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας που έχουν οριστεί με 

τετράγωνο πλαίσιο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΟΔΟΜΗ ZnO-Fe@FexOy 

 

209 

 

 Στην υψηλή θερμοκρασία που προστίθενται ο Fe(CO)5 προκαλείται διάσπασή 

του και έναρξη της ετερογενoύς πυρηνοποίησης, καθώς και ανάπτυξη των περιοχών 

Fe πάνω στις νανοράβδους ZnO. Λόγω της κλασσικής θεωρίας πυρηνοποίησης
206

 

(Σχήμα 1.5), η ενέργεια πυρηνοποίησης που απαιτείται για την ετερογενή 

πυρηνοποίηση των νανοσωματιδίων Fe πάνω στις νανοράβδους ZnO είναι μικρότερη 

από αυτή που απαιτείται για την ομογενή πυρηνοποίηση εμβρύων δηλαδή ασταθών 

πυρήνων Fe. Στη θεωρία ετερογενούς πυρηνοποίησης στηρίζονται και πολλές άλλες 

υβριδικές ετεροδομές που υπάρχουν στην βιβλιογραφία.
5, 207, 208

  

 Οι εικόνες ΤΕΜ μας δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη μορφολογία 

αλλά και τη δομή των περιοχών που έχουν σχηματιστεί πάνω στις νανοράβδους του 

ZnO. Προσεκτική παρατήρηση αυτών ανέδειξε την πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία 

ότι το κέντρο των περιοχών αυτών εμφανίζεται πιο σκούρο σε αντίθεση με τη γύρω 

περιοχή (περίβλημα) που είναι πιο ανοιχτόχρωμη και η οποία δηλώνει την ύπαρξη 

διαφορετικών φάσεων στα νανοσωματίδια. Η χρωματική αυτή αντίθεση (contrast) 

είναι πιο έντονη στο δείγμα HNC-2 (Σχήμα 4.6e) από ότι στο HNC-1 (Σχήμα 4.6b). 

Στο δείγμα HNC-1 υπάρχουν και κάποια νανοσωματίδια που δεν εμφανίζουν αυτή τη 

χρωματική αντίθεση, δηλαδή δεν έχουν τη δομή πυρήνα@κελύφους και μπορεί να 

είναι κούφια ή να έχουν οξειδωθεί πλήρως. Λαμβάνοντας υπόψη το ότι η θερμική 

διάσπαση του Fe(CO)5 δίνει μεταλλικό Fe και την ευαισθησία του Fe να οξειδώνεται 

σε υψηλές θερμοκρασίες υπό την παρουσία ιχνών Ο2 στο μείγμα
55, 209

, είτε κατά την 

έκθεση του μείγματος στην ατμόσφαιρα
16, 210

, ο πυρήνας που χαρακτηρίζεται από 

σκούρα αντίθεση θα πρέπει να αποτελείται από Fe που έχει μεγαλύτερη 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα και δυνατότητα σκέδασης ηλεκτρονίων, ενώ το κέλυφος με 

την μικρότερη αντίθεση, θα πρέπει να αποτελείται από FexOy.  

 Η δομή πυρήνα@κελύφους των νανοκρυστάλλων που έχουν εναποτεθεί πάνω 

στις νανοράβδους ZnO επιβεβαιώθηκε επίσης και από τις εικόνες περίθλασης FFT 

που προέκυψαν από τις HRTEM εικόνες (ένθετα στα Σχήματα 4.6 c, f). Ανάλυση των 

εικόνων αυτών επιτρέπει τον προσδιορισμό κηλίδων περίθλασης (εκτός από αυτές 

που ανήκουν στο ZnO) από δυο διαφορετικές φάσης του Fe. Η μία ομάδα κηλίδων 

ανήκει στην ομάδα πλεγματικών επιπέδων (110) του α-Fe (από τον πυρήνα του 

νανοκρυστάλλου), ενώ η δεύτερη στην ομάδα πλεγματικών επιπέδων (311) του 

αντίστροφου κυβικού σπινελίου FexOy (κέλυφος). Aπό τις εικόνες περίθλασης δε 

μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής φάση του FexOy (Fe3O4 ή γ-Fe2O3) γιατί οι 

αποστάσεις των επιπέδων για τις δύο αυτές φάσεις είναι πάρα πολύ κοντά. Επίσης 
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προσεκτική παρατήρηση των HRTEM εικόνων καθώς και κάποιων επιπλέων 

πειραμάτων ΤΕΜ δίνουν την πληροφορία ότι το κέλυφος αποτελείται από πολλούς 

μικρούς κρυστάλλους τυχαία προσανατολισμένους ο ένας ως προς τον άλλον (Σχήμα 

4.7).
55

 

 

 

Σχήμα 4.7 HRTEM εικόνες των υβριδικών ετεροδομών HNC-1 που χαρακτηρίζονται 

από μεγάλη κάλυψη των νανοράβδων ZnO με νανοκρυστάλλους πυρήνα@κελύφους 

(a) και HNC-2 που χαρακτηρίζονται από μικρή επικάλυψη (b). Οι ένθετες εικόνες 

παρουσιάζουν σε μεγαλύτερη μεγέθυνση τους νανοκρυστάλλους Fe@FexOy με 

εμφανή τη διάκριση του πολυκρυσταλλικού κελύφους.  
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 Οι νανοκρύσταλλοι Fe@FexOy χαρακτηρίζονται από καλή κρυσταλλικότητα 

και αυτό οφείλεται στην υψηλή θερμοκρασία πυρηνοποίησης και ανάπτυξης (235 

°C). Η ίδια σύνθεση αλλά σε χαμηλότερη θερμοκρασία (215 °C) δίνει παρόμοιες σε 

μορφολογία νανοδομές στις οποίες όμως οι κρύσταλλοι Fe@FexOy έχουν ένα 

κέλυφος άμορφο, όπως φαίνεται και από τις εικόνες ΤΕΜ στο Σχήμα 4.8. 

 

 

Σχήμα 4.8 Εικόνες TEM χαμηλής μεγέθυνσης (a) και υψηλής διακριτικής ικανότητας 

(b) των υβριδικών ετεροδομών που παρασκευάστηκαν σε θερμοκρασία 215 °C. Το 

κέλυφος FexOy διακρίνεται ότι είναι άμορφο. 
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 Στην υψηλή θερμοκρασία επίσης ξεκινά και η μερική οξείδωσή του Fe από 

ίχνη O2 που υπάρχουν στο μείγμα αντιδραστηρίων η οποία οδηγεί στο σχηματισμό 

του πολυκρυσταλλικού κελύφους FexOy. Η οξείδωση ολοκληρώνεται κατά την 

έκθεση του μείγματος στην ατμόσφαιρα σε χαμηλότερη θερμοκρασία (120 °C) κι εκεί 

τελειώνει η ανάπτυξη του κελύφους. 

 Οι υβριδικές ετεροδομές HNC-1 και HNC-2 που παρασκευάστηκαν 

χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά δείγματα νανοράβδων NR-1 και NR-2, και που 

αναπτύχθηκαν σε διαφορετική θερμοκρασία παρουσία διαφορετικών 

επιφανειοδραστικών, δεν έχουν όχι μόνο την ίδια πυκνότητα νανοκρυστάλλων 

Fe@FexOy αλλά και διαφορετικό μέγεθος αυτών, όπως προκύπτει από τις εικόνες 

ΤΕΜ (Σχήμα 4.6). Η μορφολογία και το μέγεθος των νανοκρυστάλλων Fe@FexOy 

δεν μπορεί να οφείλεται, όπως θα περίμενε κανείς από ανάλογα συστήματα στη 

βιβλιογραφία 
5, 187, 188

, στην ποσότητα του Fe(CO)5 που προστίθεται στις δύο 

περιπτώσεις καθώς είναι η ίδια. Η παράμετρος που είναι διαφορετική κατά την 

παρασκευή των δύο διαφορετικών υβριδικών ετεροδομών είναι οι νανοράβδοι ZnO, 

με τροποποιημένα μορφολογικά χαρακτηριστικά (Πίνακας 4.1), που 

χρησιμοποιήθηκαν στη σύνθεση ως πυρήνες. 

 Αυτό σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας των νανοράβδων 

(ατέλειες στην επιφάνεια, βαθμός κάλυψης των επιφανειών με οργανικά 

επιφανειοδραστικά, φύση των επιφανειοδραστικών), αλλάζοντας κάποιες από τις 

παραμέτρους της σύνθεσής τους, είναι αυτά που καθορίζουν και την ετερογενή 

πυρηνοποίηση και το τρόπο εναπόθεσης των περιοχών Fe@FexOy.  

 Όταν το διάλυμα με τις νανοράβδους βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία μόρια 

επιφανειοδραστικών εκροφούνται από την επιφάνεια των νανοράβδων και 

προσροφούνται μονομερή Fe ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ εκρόφησης και 

προσρόφησης και να ξεκινήσει η ετερογενής πυρηνοποίηση (Σχήμα 4.9) . Η 

ομοιόμορφη κατανομή των νανοκρυστάλλων Fe@FexOy σε όλες τις πλευρές των 

νανοράβδων οφείλεται στην απουσία επιφανειοδραστικών κατά την ετερογενή 

πυρηνοποίηση, το οποίο δε μπορεί να οδηγήσει σε μια εκλεκτική προσρόφηση των 

μονομερών Fe σε συγκεκριμένες κρυσταλλικές επιφάνειες των νανοράβδων, παρόλο 

που το σχήμα των νανοράβδων ίσως θα ευνοούσε μια τέτοια επιλεκτική προσρόφηση. 

Επιλεκτική πυρηνοποίηση νανοκρυστάλλων σε διαφορετικές κρυσταλλικές 

επιφάνειες έχει παρατηρηθεί σε άλλες υβριδικές ετεροδομές όπου προστίθεται κι 
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δεύτερο επιφανειοδραστικό (με διαφορετική χημική συνάφεια) κατά την 

πυρηνοποίηση και την ανάπτυξη του δεύτερου υλικού πάνω στο πρώτο.
5, 207, 208

  

 

 

Σχήμα 4.9 Εκρόφηση επιφανειοδραστικών (αμίνες) από την επιφάνεια των 

νανοράβδων ZnO σε υψηλή θερμοκρασία και προσρόφηση μονομερών Fe, 

πυρηνοποίηση και ανάπτυξη των νανοσωματιδίων Fe. 

 

 Η κρυσταλλικότητα των υβριδικών ετεροδομών παρόλο που μελετήθηκε με 

την ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης χρήσιμα συμπεράσματα εξάγονται και από 

τη μελέτη των ακτινογραφημάτων XRD (Σχήμα 4.10). Στο σχήμα 4.10a 

παρουσιάζεται το ακτινογράφημα των γυμνών νανοράβδων ZnO στο οποίο φαίνονται 

πόσο καλά κρυσταλλωμένοι είναι αυτοί αφού οι κορυφές είναι οξείες και καλά 

διακριτές. Στα ακτινογραφήματα των υβριδικών ετεροδομών HNC-1 και HNC-2 σε 

μεγάλες γωνίες, διακρίνονται οξείες κορυφές που ανήκουν στη δομή του βουρτσίτη 

από τις νανοράβδους, αλλά και κάποιες επιπλέον κορυφές Bragg, σε γωνίες 2θ= 

44.7°, 65.0°, και 82.3°, που μπορούν να δεικτοδοτηθούν με βάση την bcc δομή του 

μεταλλικού α-Fe. Οι κορυφές που ανήκουν στο ZnO παραμένουν αναλλοίωτες ως 

προς το πλάτος και την ένταση συγκριτικά με τις αντίστοιχες των νανοράβδων που 

χρησιμοποιήθηκαν ως πυρήνες. Αυτό σημαίνει ότι η δομή και η γεωμετρία των 

νανοράβδων, όπου έγινε η πυρηνοποίηση των νανοκρυστάλλων Fe@FexOy, δεν 

άλλαξε κατά τη σύνθεση των υβριδικών ετεροδομών. Οι κορυφές που 

δεικτοδοτηθήκαν με τον α-Fe αποτελούν σαφή ένδειξη της ύπαρξης κρυσταλλικού 

σιδήρου στις περιοχές που αναπτύσσονται πάνω στις νανοράβδους, ακόμα και για το 

δείγμα HNC-1, όπου δεν ήταν τόσο σαφής από τις εικόνες ΤΕΜ η δομή 
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πυρήνα@κελύφους. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Scherrer (Εξίσωση 2.4) για 

την κορυφή Bragg (110) της bcc φάσης του α-Fe μπορεί να γίνει μια εκτίμηση της 

μέσης διαμέτρου των πυρήνων Fe. Ο υπολογισμός αυτός έδωσε διαμέτρους 7.9 και 

20.8 nm για τους πυρήνες Fe των υβριδικών νανοκρυστάλλων HNC-1 και HNC-2, 

αντίστοιχα. Η διαφορά στις διαμέτρους που υπολογίζονται εδώ και σε αυτές που 

εκτιμήθηκαν από τις εικόνες HRΤΕΜ (Σχήματα 4.6 και 4.7) οφείλεται στη μη 

ομοιογένεια μεγέθους των περιοχών που έχουν αναπτυχθεί πάνω στις νανοράβδους. 

 

 

Σχήμα 4.10 Ακτινογραφήματα XRD σκόνης των νανοράβδων ZnO (a), και των 

υβριδικών ετεροδομών με την μεγάλη (b) και με τη μικρή πυκνότητα 

νανοκρυστάλλων Fe@FexOy (c). Η δεικτοδότηση έγινε με βάση τη δομή του 

βουρτσίτη ZnO (ICDD, 00-036-1451) και του α-Fe (ICDD, 01-087-0721). 

 

 Επιπλέον στο φάσμα XRD των υβριδικών ετεροδομών σε χαμηλές γωνίες 

(Σχήμα 4.11) παρατηρούνται κάποιες ανακλάσεις σε γωνίες 2θ=14°, 16.8°, 18.4° και 
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21.4°, κυρίως για το δείγμα HNC-1, οι οποίες μπορούν να δεικτοδοτηθούν με βάση 

την τετραγωνική δομή του γ- Fe2O3 και την κυβική δομή του Fe3O4. Το αποτέλεσμα 

αυτό επιβεβαιώνει την ύπαρξη της φάσης του οξειδίου του σιδήρου στο δείγμα HNC-

1, υπό τη μορφή κελύφους στις Fe@FexOy οντότητες, είτε σαν πλήρως οξειδωμένα 

νανοσωματίδια. Το πάχος του κελύφους μπορεί να υπολογιστεί από τις HRTEM 

εικόνες αφού μετρηθεί το ολικό μέγεθος των νανοκρυστάλλων Fe@FexOy και 

αφαιρεθεί το μέγεθος του πυρήνα (όπως εκτιμάται από το XRD και χρησιμοποιώντας 

την εξίσωση Scherrer) και βρέθηκε ότι είναι ~ 1 nm για το HNC-1 και ~4-5 nm για το 

HNC-2.  

 Επίσης στην προσπάθεια μας να κατανοήσουμε τη σύνθεση και την ανάπτυξη 

των περιοχών πυρήνα@κελύφους εκτελέσαμε τη σύνθεση των υβριδικών ετεροδομών 

χωρίς την προσθήκη των νανοράβδων ως πυρήνων. Η σύνθεση αυτή έδωσε 

νανοκρυστάλλους τις ίδιας μορφολογίας με αυτές που σχηματίζονται πάνω στις 

νανοράβδους, όπως προκύπτει από τις εικόνες ΤΕΜ (Σχήμα 4.12) και το 

ακτινογράφημα XRD (Σχήμα 4.11a). Η διάμετρος του πυρήνα Fe είναι 13.1 nm όπως 

προκύπτει από την εξίσωση του Scherrer. Επίσης από τις εικόνες περίθλασης FFT της 

HRTEM εικόνας διακρίνεται η ύπαρξη των δύο φάσεων κι εδώ, δηλαδή του α-Fe και 

του FexOy. Η συσσωμάτωση που παρατηρείται (Σχήμα 4.12) οφείλεται στην απουσία 

επιφανειοδραστικών κατά την σύνθεση. Αυτό το συμπέρασμα μας δίνει την πολύ 

χρήσιμη πληροφορία ότι οι νανοκρύσταλλοι Fe@FexOy θα σχηματίζονταν με αυτές 

τις συνθήκες ακόμα και χωρίς την παρουσία των νανοράβδων ZnO. Το σχήμα αυτών 

που εναποτέθηκαν πάνω στις νανοράβδους είναι πιο σφαιρικό και πιο ομοιόμορφο, 

ακόμα και με την απουσία επιφανειοδραστικού που θα ρύθμιζε το μέγεθος και το 

σχήμα, λόγω του ότι τα σημεία που μπορεί να ξεκινήσει η πυρηνοποίηση πάνω στις 

νανοράβδους ZnO είναι συγκεκριμένα και κρατά τους νανοκρυστάλλους σε κάποια 

απόσταση η οποία καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας των 

νανοράβδων-πυρήνων. Αυτή η απόσταση όπως είδαμε και παραπάνω είναι 

διαφορετική για τα δύο δείγματα υβριδικών ετεροδομών HNC-1 και HNC-2. 
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Σχήμα 4.11 Τυπικό ακτινογράφημα XRD των δειγμάτων Fe@FexOy 

(παρασκευασμένα με την ίδια σύνθεση με τις υβριδικές ετεροδομές αλλά χωρίς 

νανοράβδoυς ZnO) (a), των υβριδικών ετεροδομών με μεγάλη (b) και μικρή 

πυκνότητα νανοκρυστάλλων Fe@FexOy (c). Οι ανακλάσεις στις χαμηλές γωνίες 

(2θ<25°) έχουν δεικτοδοτηθεί με τη δομή του τετραγωνικού γ-Fe2O3(▼) (ICDD, 00-

013-0458) και του κυβικού Fe3O4 (●) (ICDD, 01-079-0416), ενώ οι ανακλάσεις στις 

υψηλές γωνίες έχουν δεικτοδοτηθεί με τη δομή του βουρτσίτη ZnO (ICDD, 00-036-

1451) και του α-Fe (ICDD, 01-087-0721). 
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Σχήμα 4.12 HRTEM εικόνα του δομών πυρήνα@κελύφους που έχουν 

παρασκευαστεί με την ίδια μέθοδο σύνθεσης των υβριδικών ετεροδομών, χωρίς όμως 

την παρουσία πυρήνων νανοράβδων ZnO. Ένθετες εικόνες: μία εικόνα ΤΕΜ χαμηλής 

μεγέθυνσης (αριστερά) και μια εικόνα περίθλασης FFT (δεξιά) όπως προκύπτει από 

την HRTEM εικόνα. 

 

4.3.3 Εξέλιξη της μορφολογίας των υβριδικών ετεροδομών ZnO-Fe@FexOy με 

το χρόνο 

  

 Οι υβριδικές ετεροδομές HNC-1 και HNC-2 παρατηρήθηκαν στο ΤΕΜ και 

σαν συνάρτηση του χρόνου για να μελετηθεί η χημική σταθερότητα των δειγμάτων 

αυτών. Η παρατήρηση έδειξε ότι δε συμβαίνει πλήρης οξείδωση των πυρήνων Fe 

καθώς φαίνεται ότι το πολυκρυσταλλικό κέλυφος που σχηματίζεται σε υψηλή 

θερμοκρασία και στην συνέχεια ολοκληρώνεται στους 120 °C, προστατεύει τον 

πυρήνα από πλήρη οξείδωση.  

 Ωστόσο αλλαγή στη μορφολογία των νανοκρυστάλλων Fe@FexOy με το 

χρόνο παρατηρείται στο δείγμα HNC-2, δηλαδή το δείγμα με τους μεγάλους 

νανοκρυστάλλους Fe@FexOy (Σχήμα 4.6 e). Ένα διάκενο πάχους τουλάχιστον ~1 nm 

μεταξύ του πυρήνα και του κελύφους διαπιστώθηκε από τις HRTEM εικόνες. Αυτό 
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είχε παρατηρηθεί και σε ορισμένες ετεροδομές ακριβώς μετά τη σύνθεση, αλλά μετά 

την παρέλευση χρόνου έγινε πιο ευρύ και διαμορφώθηκε για την πλειάδα των 

νανοκρυστάλλων στην επιφάνεια του ZnO. Ο σχηματισμός του διάκενου αυτού 

θυμίζει μια γνωστή χημική διεργασία με την οποία μπορεί να "φαγωθεί" επιλεκτικά 

το εσωτερικό νανοκρυστάλλων μεταβατικών μετάλλων και αποδίδεται στο φαινόμενο 

Kirkendall.
5, 16, 207, 210

 

 Η διεργασία αυτή στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνει την προσρόφηση 

οξυγόνου στην επιφάνεια του μεταλλικών περιοχών Fe, οπότε και σχηματίζεται ένα 

λεπτό στρώμα FexOy μέσω του οποίου περνάνε ηλεκτρόνια από τον πυρήνα του 

νανοσωματιδίου λόγω του φαινομένου σήραγγας και ιονίζουν το οξυγόνο στην 

επιφάνειά του με αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 4.13.
211

 Το ηλεκτρικό πεδίο είναι αυτό που οδηγεί την διάχυση προς τα έξω 

του ιονισμένου Fe και ουσιαστικά στη μεταφορά μάζας στο κέλυφος.
211, 212

 Το 

φαινόμενο σήραγγας συμβαίνει μόνο για πάχη κελύφους από ~1-3 nm, ενώ η υψηλή 

θερμοκρασία ευνοεί την ανάπτυξη του κελύφους το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 

~10 nm, καθώς επιπλέον ηλεκτρόνια παράγονται από την θερμικά υποβοηθούμενη 

μεταφορά ηλεκτρονίων από το μέταλλο στη ζώνη αγωγιμότητας του οξειδίου του. 

Έχει βρεθεί ότι ο ρυθμός διάχυσης των κατιόντων του μετάλλου προς τα έξω είναι 

μεγαλύτερος από ότι των ανιόντων του οξυγόνου προς το εσωτερικό, οπότε η 

διαφορετική αυτή ροή μάζας, δημιουργεί κενά στη διεπιφάνεια μεταξύ του μετάλλου 

και του οξειδίου και την εδραίωση του φαινομένου Kirkendall.
211

 Τα κενά αυτά 

συσσωματώνονται με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός συνεχόμενου διάκενου 

μεταξύ του πυρήνα και του κελύφους.
16, 213

 Αν το μέγεθος του μεταλλικού πυρήνα 

είναι μικρότερο από 8 nm ο πυρήνας καταναλώνεται τελείως με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία κούφιων νανοκρυστάλλων.
214, 215
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Σχήμα 4.13 Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου Kirkendall (a) και του 

μηχανισμού μεταφοράς μάζας από τον πυρήνα στο κέλυφος σε ετεροδομές 

νανοσωματιδίων (b). Ισορροπία ρεύματος φορέων ηλεκτρονίων (e
-
) ή οπών (h

+
) 

αποκαθίστανται μέσω του φαινομένου σήραγγας.
211, 212

 

 

 Η δημιουργία διάκενου μεταξύ του πυρήνα και του κελύφους παρατηρείται 

μόνο στο δείγμα με τα μεγάλα νανοσωματίδια Fe@FexOy (HNC-2), ενώ στην 

περίπτωση των μικρών δεν παρατηρείται μέσω ΤΕΜ. Στην πρώτη περίπτωση οι 

πυρήνες είναι αρκετά μεγάλοι (>8 nm) και επιπλέον η υψηλή θερμοκρασία ευνοεί την 

διάχυση των κατιόντων Fe και την εξέλιξη του φαινομένου Kirkendall που οδηγεί στο 

σχηματισμό του διάκενου μεταξύ πυρήνα και κελύφους. Στην περίπτωση του HNC-1 

το μέγεθος του πυρήνα του είναι μικρότερο από τα 8 nm και παρόλο που γνωρίζουμε 

από τη βιβλιογραφία ότι νανοκρύσταλλοι με τέτοια μεγέθη καταναλώνονται πλήρως 

στο εσωτερικό τους, εδώ δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο. Εκτιμούμε ότι αυτό οφείλεται 

στην προστασία του πυρήνα από το πολυκρυσταλλικό κέλυφος FexOy.  

 

4.3.4 Οπτικές ιδιότητες των υβριδικών ετεροδομών και συσχετισμός αυτών 

των ιδιοτήτων με το ποσοστό επικάλυψης των νανοράβδων ZnO από τους 

νανοκρυστάλλους Fe@FexOy  

  

 Όπως συζητήθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού, τo ZnO επιλέχθηκε 

να αποτελεί το τμήμα που θα δίνει τις οπτικές ιδιότητες στην υβριδική ετεροδομή 

λόγω των πολύ ενδιαφερουσών και χρήσιμων για εφαρμογές ιδιοτήτων του. Γι' αυτόν 

ακριβώς το λόγο, μετρήσεις φωτοφωταύγειας (PL) πραγματοποιήθηκαν τόσο στις 

σύνθετες υβριδικές ετεροδομές (HNC-1 και HNC-2) όσο και στους αντίστοιχους 
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πυρήνες-νανοράβδους που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή τους (NR-1 και NR-

2). Οι μετρήσεις αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.14. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των φασμάτων φωτοφωταύγειας είναι όμοια με τα αντίστοιχα της βιβλιογραφίας από 

ανισοτροπικές νανοδομές ZnO, με λίγο διαφορετικές διαμέτρους και 

παρασκευασμένους με όμοιες μεθόδους σύνθεσης.
216

 Οι νανοράβδοι NR-1 και ΝR-2 

εμφανίζουν δύο σημαντικές συνεισφορές φωτοφωταύγειας, μία οξεία στα ~3.2 eV και 

μία πλατιά στα ~2.4 eV. Πιο συγκεκριμένα, η κορυφή εκπομπής στο υπεριώδες (UV) 

που συνδέεται με τις διαταινιακές μεταπτώσεις (Νear Βand Εdge- ΝΒΕ) 

παρουσιάζεται στα 3.211 eV για τις νανοράβδους πυρήνες του HNC-1 (Σχήμα 4.14a, 

πάνω καμπύλη) ενώ στα 3.249 eV για τους πυρήνες του HNC-2 (Σχήμα 4.14b, πάνω 

καμπύλη). Η διαφορά στις NBE κορυφές μεταξύ των δύο δειγμάτων νανοράβδων δε 

μπορεί να οφείλεται σε φαινόμενα κβαντικού περιορισμού (quantum confinement 

effect) αφού οι διαστάσεις των νανοράβδων είναι μεγαλύτερες από την ακτίνα Bohr 

των εξιτονίων, αΒ~ 2.34 nm, για το συγκεκριμένο υλικό.  
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Σχήμα 4.14 Φωτοφωταύγεια (PL) στoυς 300 Κ των υβριδικών ανισοτροπικών 

ετεροδομών HNC-1 (a, συνεχής κάτω καμπύλη) και HNC-2 (b, συνεχής κάτω 

καμπύλη) σε σύγκριση με αυτή των αντίστοιχων νανοράβδων ZnΟ (a, b 

διακεκομμένες πάνω καμπύλες) από τους οποίους παρήχθησαν. Οι κατακόρυφες 

διακεκομμένες ευθείες γραμμές δείχνουν την μετατόπιση προς το μπλε του οπτικού 

φάσματος της NBE εκπομπής, λόγω της επικάλυψης των νανοράβδων ZnO από τους 

νανοκρυστάλλους Fe@FexOy. Κάθε φάσμα έχει κανονικοποιηθεί με την αντίστοιχη 

μέγιστη ένταση της NBE εκπομπής στο UV. 

 

 Τα δομικά χαρακτηριστικά (δομικές ατέλειες ή προσμείξεις) των επιφανειών 

των νανοράβδων είναι διαφορετικά στα δύο δείγματα καθώς έχουν παρασκευαστεί σε 

διαφορετικές συνθήκες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενεργειακών 

σταθμών στο εσωτερικό του ενεργειακού χάσματος, κοντά στην ταινία σθένους που 

δίνουν και τις NBE κορυφές σε λίγο διαφορετικές ενέργειες, αφού η επανασύζευξη 

ηλεκτρονίου-οπής είναι μια ακτινοβολούσα μετάπτωση (Σχήμα 4.15). Υπάρχουν 

αναφορές στη βιβλιογραφία που έχουν δείξει ότι η πυκνότητα των ατελειών αυτών 

είναι μεγαλύτερη στην επιφάνεια από ότι στο εσωτερικό του ZnO
217

, ενώ σε 

νανοδομές με διαφορετικούς λόγους επιφάνειας ως προς όγκο επηρεάζουν τις 

ηλεκτρονιακές στάθμες στο εσωτερικό του ενεργειακού χάσματος το οποίο και 
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προκαλεί μικρές διαφοροποιήσεις στις μεταπτώσεις NBE
194

. Επίσης οι 

διαφοροποιήσεις αυτές εκτός του ότι μπορεί να οφείλονται στην πυκνότητα των 

ατελειών της επιφάνειας και στο διαφορετικό λόγο επιφάνειας/όγκο, μπορεί να 

οφείλονται και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις φορέων μεταξύ των δύο δειγμάτων. 

Έτσι οι NBE εκπομπές από τις νανοράβδους σε μικρότερη ενέργεια σε σχέση με τους 

θεωρητικά τέλειους κρυστάλλους και ελεύθερους από ατέλειες (3.36 eV), μπορεί να 

υποδηλώνει υψηλότερη συγκέντρωση φορέων στην περίπτωση των νανοράβδων.  

 Η περισσότερο πλατιά κορυφή, μικρότερης έντασης σε χαμηλότερες ενέργειες 

και που συχνά αναφέρεται ως εκπομπή στο πράσινο (green emission), σχετίζεται είτε 

με ατέλειες στο εσωτερικό του κρυστάλλου (Deep Level Emission-DL), είτε με κενές 

θέσεις οξυγόνου, παρατηρείται και στα δύο δείγματα. Η μικρή έντασή της και η τόσο 

μεγάλη διαφορά στην ένταση μεταξύ της NBE και τις DL εκπομπής δείχνει την καλή 

κρυστάλλωση των δειγμάτων, των μητρικών δειγμάτων ZnO. 

 

 

Σχήμα 4.15 Διάγραμμα ενεργειακών σταθμών που παρουσιάζει τις ακτινοβολούσες 

μεταπτώσεις μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας, αλλά και 

μεταξύ ενεργειακών καταστάσεων στο εσωτερικό του ενεργειακού χάσματος λόγω 

ατελειών (ή προσμείξεων) στην επιφάνεια των νανοράβδων. 

  

 Από την άλλη μεριά οι υβριδικές ετεροδομές παρουσιάζουν NBE κορυφή στα 

3.286 eV για το δείγμα HNC-1 (Σχήμα 4.14a, κάτω καμπύλη) και στα 3.277 eV για το 
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HNC-2 (Σχήμα 4.14b, κάτω καμπύλη). Το χαρακτηριστικό των φασμάτων αυτών 

είναι ότι οι NBE κορυφές των υβριδικών ετεροδομών είναι μετατοπισμένες προς την 

μπλε περιοχή του φάσματος (υψηλότερες ενέργειες) σε σχέση με τις αντίστοιχες των 

νανοράβδων ZnΟ και για τα δύο δείγματα. Η μετατόπιση αυτή είναι ΔΝΒΕ= +75 meV 

για το HNC-1 και ΔΝΒΕ= +28 meV για το HNC-2 και εκτιμούμε ότι οφείλεται στην 

κάλυψη της επιφάνειας των νανοράβδων ZnO με τους νανοκρυστάλλους Fe@FexOy. 

Προηγούμενες μελέτες σε νανοκρυστάλλους με δομή πυρήνα@κελύφους FePt@ZnO 

διαμέτρου 10 nm έδειξαν ότι λόγω της σύζευξης μεταξύ πυρήνα και κελύφους μέσω 

κοινής διεπιφάνειας, ο κρύσταλλος του ZnO παραμορφώνεται (λόγω της τάσης κατά 

τον άξονα-c) με αποτέλεσμα την τροποποίηση των οπτικών ιδιοτήτων του ημιαγωγού 

κατά παρόμοιο τρόπο με τις δικές μας υβριδικές ετεροδομές.
201

 Επίσης σε 

μεγαλύτερες νανοράβδους ZnO με διάμετρο ~100 nm παρατηρήθηκε ότι η κορυφή 

NBE μετακινείται σε μεγαλύτερες ενέργειες κατά την εφαρμογή υδροστατικής πίεσης 

(συντελεστής μετατόπισης λόγω πίεσης ~24 meV/GPa) λόγω του ότι μεγαλώνει το 

ενεργειακό χάσμα του ZnO.
218, 219

 

 Από τη δομική μελέτη που έχει γίνει με HRTEM και XRD για τις υβριδικές 

ετεροδομές δε μπορούμε να διακρίνουμε αν υπάρχει δομική παραμόρφωση στον 

κρύσταλλο των νανοράβδων ZnO. Ωστόσο, επειδή το ZnO είναι γνωστό 

πιεζοηλεκτρικό σύστημα μπορούμε να πούμε ότι μία πιθανή ισχυρή τάση ασκείται 

στη διεπιφάνεια μεταξύ των νανοράβδων και των περιοχών Fe@FexOy λόγω των 

διαφορετικών πλεγματικών σταθερών (lattice mismatch). Με βάση το σκεπτικό αυτό 

είναι ενδιαφέρον ότι η μεγαλύτερη μετατόπιση προς την μπλε φασματική περιοχή 

παρουσιάζεται στο δείγμα HNC-1. Αυτό παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη επικάλυψη 

από νανοκρυστάλλους Fe@FexOy, υποδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των 

διεπιφανειακών αλληλεπιδράσεων στην τροποποίηση των οπτικών ιδιοτήτων του 

ZnO μέσω της ετεροδομής. 

 Επίσης, όταν οι νανοράβδοι ZnO επικαλύπτονται από τους νανοκρυστάλλους 

Fe@FexOy η ένταση της κορυφής DL είναι μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη 

στις μητρικές νανοράβδους ZnO που χρησιμοποιήθηκαν σαν πυρήνες κι επίσης ο 

λόγος ΙΝΒΕ/ΙDL είναι ενισχυμένος. Σε μια πρώτη προσέγγιση, η ελάττωση της DL 

κορυφής μπορεί να εξηγηθεί με το ότι η επικάλυψη από τους Fe@FexOy 

νανοκρυστάλλους ή η θέρμανση των νανοράβδων σε υψηλή θερμοκρασία κατά την 

φάση της ετερογενούς πυρηνοποίησης, οδηγούν στην αδρανοποίηση κάποιων 

ατελειών της επιφάνειας (surface defect passivation), ή/και σε ένα είδος ανόπτησης 
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(annealing). Σύμφωνα με αυτά, η σχετική αύξηση της ένταση της NBE κορυφής σε 

σχέση με της κορυφής DL, φανερώνει την καλή κρυσταλλικότητα και τη μικρή 

πυκνότητα ατελειών των υβριδικών ετεροδομών ZnO-Fe@FexOy.  

 

4.3.5 Μαγνητικές ιδιότητες των υβριδικών ετεροδομών και φαινόμενα 

διεπιφάνειας  

 

 Οι υβριδικές ετεροδομές ZnΟ-Fe@FexOy εκτός από τις οπτικές ιδιότητες που 

εμφανίζουν λόγω της ύπαρξης του ημιαγωγού ZnO, αναμένεται να παρουσιάζουν και 

μαγνητικές ιδιότητες λόγω του ότι περιλαμβάνουν και μαγνητικές περιοχές 

(Fe@FexOy). 

  

Μαγνητική συμπεριφορά σε θερμοκρασία δωματίου 

 

 Πράγματι, μετρήσεις του βρόγχου υστέρησης σε θερμοκρασία δωματίου 

(Σχήμα 4.16) έδειξε ότι και τα δύο δείγματα HNC-1 και HNC-2 είναι 

σιδηρομαγνητικά λόγω της παρουσίας του μεταλλικού σιδήρου. Τα δείγματα αυτά 

έχουν συνεκτικό πεδίο (Ηc) 336 και 369 Oe ( ,
2

HH
H 21

C


  όπου Η1 και Η2 οι τιμές 

του μαγνητικού πεδίου δεξιά και αριστερά από την αρχή των αξόνων, εκεί όπου ο 

βρόγχος υστέρησης τέμνει τον άξονα των μαγνητικών πεδίων) και μαγνήτιση κόρου 

(Ms) 2.3 και 61.0 emu/gr για τα δείγματα HNC-1 και HNC-2, αντίστοιχα. Αυτές οι 

τιμές είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των συμπαγών στερεών όπου η μαγνήτιση 

κόρου Ms είναι 74 emu/gr για το γ-Fe2O3, 84 emu/gr για το Fe3O4 και 219 emu/gr για 

το Fe, αλλά αυτό γενικά παρατηρείται σε νανοσωματίδια των αντίστοιχων φάσεων. Η 

διαφορετική μαγνήτιση και το συνεκτικό πεδίο μεταξύ των δύο δειγμάτων οφείλεται 

στη διαφορά μεγέθους του πυρήνα Fe. Οι υβριδικές ετεροδομές HNC-2 όπου ο 

πυρήνας Fe είναι μεγαλύτερος, παρουσιάζουν μεγαλύτερο συνεκτικό πεδίο και μια 

αυξημένη μαγνήτιση κόρου σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των ετεροδομών HNC-

1 οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολύ μικρότερους πυρήνες Fe. 
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Σχήμα 4.16 Βρόγχοι υστέρησης σε θερμοκρασία δωματίου των υβριδικών 

ετεροδομών HNC-1, με τη μεγάλη πυκνότητα μαγνητικών νανοκρυστάλλων 

Fe@FexOy (τετράγωνα) και των HNC-2, με τη μικρή πυκνότητα μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων (κύκλοι). Επίσης στο ίδιο διάγραμμα για σύγκριση υπάρχει και ο 

βρόγχος υστέρησης του δείγματος Fe@FexOy που παρασκευάστηκε χωρίς την 

παρουσία των νανοράβδων ZnO. Ένθετο: Οι βρόγχοι υστέρησης των μεμονωμένων 

νανοράβδων ZnO σε θερμοκρασία δωματίου και στους 2 Κ.  

  

 Σαν ένθετο στο Σχήμα 4.16 παρουσιάζονται οι βρόγχοι υστέρησης των 

γυμνών νανοράβδων ZnO. Οι νανοράβδοι χωρίς την επικάλυψη με τους μαγνητικούς 

νανοκρυστάλλους παρουσιάζουν διαμαγνητική συμπεριφορά και η μαγνήτισή τους 

είναι αμελητέα σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των υβριδικών ετεροδομών. Επίσης 

στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται ο βρόγχος υστέρησης των νανοκρυστάλλων Fe@FexOy 

που έχουν παρασκευαστεί με την ίδια σύνθεση με τις υβριδικές ετεροδομές χωρίς την 

παρουσία των νανοράβδων. Η μαγνητική συμπεριφορά τους είναι παρόμοια με αυτή 

των υβριδικών ετεροδομών και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η μαγνητικές ιδιότητες 

των υβριδικών ετεροδομών οφείλονται στις μαγνητικές ιδιότητες των 

νανοκρυστάλλων Fe@FexOy που φέρουν πάνω τους. Η διαφορά στο συνεκτικό πεδίο 

και στη μαγνήτιση κόρου οφείλεται στη διαφορετική διάμετρο του πυρήνα Fe (DFe= 
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13.1 nm) σε σχέση με την αντίστοιχη των HNC-1 (DFe= 7.9 nm) και HNC-2 (DFe= 

20.8 nm).  

  

Μελέτη μαγνητικών ιδιοτήτων με το χρόνο 

 

 Η σταθερότητα των ιδιοτήτων με το χρόνο είναι πολύ σημαντική παράμετρος 

για τις εφαρμογές στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα νανο-υλικό και κυρίως 

στις υβριδικές ετεροδομές που ενδέχεται να συνεχίζεται η μεταφορά μάζας λόγω του 

φαινομένου Kirkendall, και ειδικά όταν αυτές βρίσκονται σε ατμοσφαιρικές 

συνθήκες. Παρατηρήσαμε ότι οι μαγνητικές ιδιότητες του δείγματος HNC-1 δε 

μεταβάλλονται με το χρόνο όσο μένει εκτεθειμένο στην ατμόσφαιρα σε αντίθεση με 

το δείγμα HNC-2 που αλλάζει η μορφολογία του λόγω του φαινομένου Kirkendall. 

Το συνεκτικό πεδίο μειώνεται σημαντικά μετά από μερικούς μήνες αφού έχουν 

αφεθεί οι υβριδικές ετεροδομές σε μορφή σκόνης στην ατμόσφαιρα του εργαστηρίου. 

Το συνεκτικό πεδίο μειώνεται από 369 Oe, όταν η καταγραφή του βρόγχου 

υστέρησης γίνεται ακριβώς μετά από τη σύνθεσή τους, σε 62 Oe μετά από 2.5 μήνες 

(Σχήμα 4.17). Επίσης παρατηρείται ότι το συνεκτικό πεδίο του HNC-2 ακόμη και 

μετά από 7.5 μήνες παραμένει σχεδόν το ίδιο, το οποίο υποδηλώνει ότι το φαινόμενο 

σχεδόν έχει σταματήσει και έχει επέλθει ένα είδος ισορροπίας. Στην εικόνα HRTEM 

που αντιστοιχεί στο δείγμα των HNC-2 μετά από 7.5 μήνες (ένθετη εικόνα στο Σχήμα 

4.17) και σε συνδυασμό με τη μείωση του συνεκτικού πεδίου υποθέτουμε ότι 

συμβαίνει πλήρης αποκόλληση του πυρήνα Fe από το κέλυφος FexOy. 
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Σχήμα 4.17 Βρόγχοι υστέρησης των υβριδικών ετεροδομών HNC-2 στους 300 Κ, σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους μετά από την παρασκευή των δειγμάτων. Ένθετο: 

HRTEM εικόνα του δείγματος μετά από 7.5 μήνες (αριστερά) και ο βρόγχος 

υστέρησης μεγεθυμένος στα μικρά πεδία όπου φαίνεται η σημαντική μείωση του 

συνεκτικού πεδίου με το χρόνο (δεξιά). 

 

Φαινόμενα διεπιφάνειας  

 

 Η μέχρι τώρα μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των υβριδικών ετεροδομών 

περιλαμβάνει τη συμπεριφορά τους μόνο σε θερμοκρασία δωματίου λόγω της 

παρουσίας των μαγνητικών νανοκρυστάλλων πάνω στις τεχνολογικά χρήσιμες 

ημιαγώγιμες νανοράβδους ZnO. Στην περίπτωση όμως που δύο διαφορετικές 

μαγνητικές φάσεις (σιδηρομαγνητικός πυρήνας Fe και σιδηριμαγνητικό κέλυφος 

FexOy) ενώνονται μέσω μιας κοινής διεπιφάνειας μπορεί να εμφανίζουν ισχυρούς 

μηχανισμούς σύζευξης μαγνητικής ανταλλαγής (magnetic exchange-coupling 

mechanisms).
220

 Η σύζευξη μεταξύ ενός σιδηρομαγνητικού και ενός 

αντισιδηρομαγνητικού ή σιδηριμαγνητικού στρώματος μέσω του φαινομένου 
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πόλωσης λόγω ανταλλαγής (Εxchange bias effect-EB: Σχήμα 1.11) παρέχει μια πολύ 

σημαντική από τεχνολογικής άποψης σταθεροποίηση της μαγνήτισης σε συστήματα 

νανοκλίμακας.
221

 Η ύπαρξη του φαινομένου αυτού πειραματικά γίνεται αντιληπτή 

από τη μετατόπιση του βρόγχου υστέρησης σε χαμηλή θερμοκρασία κατά μήκος του 

άξονα των μαγνητικών πεδίων προς τις αρνητικές τιμές και την αύξηση του 

συνεκτικού πεδίου. Ο βρόγχος καταγράφεται αφού το δείγμα πρώτα έχει ψυχθεί με 

την εφαρμογή ενός μαγνητικού πεδίου. 

 Για να διερευνήσουμε τυχόν φαινόμενα σύζευξης λόγω των φαινομένων που 

υπεισέρχονται από τη διεπιφάνεια μεταξύ του σιδηρομαγνητικού πυρήνα και του 

σιδηριμαγνητικού κελύφους στις υβριδικές ετεροδομές, μελετήσαμε τους βρόγχους 

υστέρησης, Μ(Η), στους 5 Κ, υπό συνθήκες ψύξης αρχικά χωρίς πεδίο (ZFC) και στη 

συνέχεια με πεδίο (FC) 10 kOe, σαρώνοντας το πεδίο από τα +10 kOe στα -10 kOe 

και καταλήγοντας ξανά στη μέγιστη τιμή του πεδίου (10 kOe). Παρατηρούμε ότι όταν 

το δείγμα έχει ψυχθεί υπό πεδίο, στους βρόγχους υστέρησης υπάρχει μια μετατόπιση 

προς τα αρνητικά πεδία μόνο για το δείγμα HNC-1, στο δείγμα δηλαδή όπου υπάρχει 

χαρακτηριστική κοινή διεπιφάνεια μεταξύ του σιδηρομαγνητικού πυρήνα Fe και του 

σιδηριμαγνητικού κελύφους FexOy (Σχήμα 4.18a) ενώ για το HNC-2 δεν 

παρατηρείται καμιά μετρήσιμη μετατόπιση (Σχήμα 4.18b). Βρίσκουμε ότι το πεδίο 

πόλωσης λόγω ανταλλαγής, Heb, είναι 208.8 Oe για το δείγμα HNC-1, και η τιμή αυτή 

είναι παρόμοια με εκείνη νανοσωματιδίων Fe μέσα σε μήτρα FexOy. 
54, 222

 Η τιμή του 

πεδίου πόλωσης λόγω ανταλλαγής υπολογίστηκε από τους βρόγχους υστέρησης από 

την εξίσωση: 

    
2

21

FCFC

eb

HH
H


      (4.1) 

όπου H1
FC

 και H2
FC

 είναι οι τιμές του πεδίου δεξιά και αριστερά από την αρχή των 

αξόνων, εκεί όπου βρόγχος τέμνει τον άξονα των μαγνητικών πεδίων.  

 Το φαινόμενο της πόλωσης λόγω ανταλλαγής έχει παρατηρηθεί σε 

μεμονωμένους νανοκρυστάλλους Fe@FexOy και αποδόθηκε σε μαγνητικές ροπές στη 

σιδηριμαγνητική (ή σε κάποιες περιπτώσεις σε αντισιδηρομαγνητική) περιοχή κοντά 

στη διεπιφάνεια με τη σιδηρομαγνητική περιοχή οι οποίες είναι παγωμένες και δεν 

ανταποκρίνονται στην εφαρμογή του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.
223

 Τα σπιν αυτά 

στη διεπιφάνεια λόγω της σύζευξης, όταν εφαρμόζεται κάποιο εξωτερικό μαγνητικό 

πεδίο αρχικά προσανατολίζονται με το πεδίο, αλλά όταν η διεύθυνση του πεδίου 

αντιστραφεί αυτά παραμένουν παγωμένα και δεν αλλάζουν κατεύθυνση (Σχήμα 
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4.19). Έτσι η μαγνήτιση κόρου στα αρνητικά πεδία είναι μικρότερη από αυτή που 

είχε το σύστημα όταν ξεκίνησε ο βρόγχος υστέρησης (Σχήμα 4.18a).
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Σχήμα 4.18 Κανονικοποιημένοι βρόγχοι υστέρησης των υβριδικών ετεροδομών HNC-1, με Ms = 2.5 emu/gr (a) και HNC-2 με Ms = 61.2 emu/gr 

(b) στους 5Κ, αφού τα δείγματα έχουν ψυχθεί με πεδίο- FC (τρίγωνα) και χωρίς πεδίο- ΖFC (κύκλοι). Διαγράμματα dM/dH για τα δείγματα 

HNC-1 και HNC-2 κατά την σάρωση του πεδίου από τα +10 στα -10 kOe υπό συνθήκες ZFC (κύκλοι) και FC (τρίγωνα) (c-f). Ένθετα: (a) 

HRTEM εικόνα των περιοχών πυρήνα@κελύφους (αριστερά) και πεδίο πόλωσης λόγω ανταλλαγής (Ηeb) συναρτήσει του πεδίου ψύξης του 

δείγματος HNC-1 (δεξιά) και (b) HRTEM εικόνα των περιοχών πυρήνα@κελύφους του δείγματος HNC-2.
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Σχήμα 4.19 Προσανατολισμός των σπιν σε νανοκρυστάλλους με δομή 

πυρήνα@κελύφους κατά τη σάρωση του πεδίου από +10 kOe σε -10 kOe και αφού το 

δείγμα έχει ψυχθεί υπό πεδίο 10 kOe. Οι σιδηρομαγνητικές ροπές του πυρήνα 

παριστάνονται με μπλε βέλη, του σιδηριμαγνητικού κελύφους με μωβ βέλη και με 

κόκκινα μικρά βέλη τα παγωμένα σπιν στη διεπιφάνεια. Με διακεκομμένη γραμμή 

(άσπρη) γραμμή αποδεικνύεται ο άξονας "εύκολης μαγνήτισης" (easy axis) για κάθε 

υποπεριοχή του κελύφους. 

 

 Οι βρόγχοι υστέρησης στους 5 Κ καταγράφηκαν αφού το δείγμα ψύχθηκε σε 

διάφορα μαγνητικά πεδία. Η καμπύλη του ένθετου στο Σχήμα 4.18 προκύπτει από 

τον υπολογισμό του πεδίου πόλωσης λόγω ανταλλαγής, Heb, από την σχέση 4.1 για τα 

διάφορα μαγνητικά πεδία. Το πεδίο πόλωσης λόγω ανταλλαγής εξαρτάται από το 

πεδίο με το οποίο ψύχεται το δείγμα. Αυξάνεται με την αύξηση του πεδίου ψύξης 

μέχρι κάποιο πεδίο, στη συνέχεια μειώνεται για πεδία πάνω από 10 kOe και τέλος 

παραμένει σχεδόν σταθερό. Η απότομη αύξηση του πεδίου Heb με το πεδίο ψύξης 

αποδεικνύει την ύπαρξη παγωμένων επιφανειακών σπιν στο σιδηριμαγνητικό υλικό, 

καθώς όλο και μεγαλύτερος αριθμός σπιν προσανατολίζεται όσο αυξάνεται το 

μαγνητικό πεδίο. Επίσης όταν το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο κατά τη ψύξη γίνεται 

πολύ ισχυρό (> 10 kOe) τότε η σύζευξη των σπιν του σιδηριμαγνητικού κελύφους με 

το σιδηρομαγνητικό πυρήνα γίνεται ασθενής λόγω του ότι η σύζευξη Zeeman 

(προσανατολισμός στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο) υπερτερεί. 
53, 222

 Όμοια εξήγηση 

για παγωμένα σπιν στη διεπιφάνεια, για το πεδίο πόλωσης λόγω ανταλλαγής καθώς 

και για την εξάρτηση αυτού από το πεδίο ψύξης έχει δοθεί και σε άλλα συστήματα 

διαφορετικής μορφής από το δικό μας, όπως νανοσωματίδια Fe μέσα σε μήτρα από 

FexOy
222

 ή σε ομοιόμορφα σε μέγεθος νανοσωματίδια με δομή πυρήνα κελύφους 
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Fe@Fe3O4
57,53

 (Σχήμα 4.20). Η πολυκρυσταλλική φύση όμως του κελύφους στην 

περίπτωσή του δικού μας νανουλικού οδηγεί σε μια πιο ασθενής σύζευξη των σπιν 

της διεπιφάνειας του κελύφους με τον πυρήνα με αποτέλεσμα την σχετικά μικρή τιμή 

Ηeb και του συνεκτικού πεδίου HC (Σχήμα 4.21) σε σχέση με τα συστήματα που 

προαναφέρθηκαν. 

 

   

 

Σχήμα 4.20 Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης των σπιν ενός σιδηρομαγνητικού 

πυρήνα και του σιδηριμαγνητικού κελύφους ενός νανοσωματιδίου με δομή 

πυρήνα@κελύφους, όπως προκύπτει μετά από προσομοιώσεις Monte-Carlo.
53
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Σχήμα 4.21 Εξάρτηση του πεδίου πόλωσης λόγω ανταλλαγής (Heb) και του 

αντίστοιχου συνεκτικού πεδίου (Hc) από το μαγνητικό πεδίο κατά τη ψύξη για το 

δείγμα HNC-1. 

  

 Από την άλλη μεριά όμως, ο βρόγχος υστέρησης στους 5 Κ με πεδίο ψύξης 1 

kOe του δείγματος HNC-2, δηλαδή των υβριδικών νανοκρυστάλλων διακοσμημένων 

με τα μεγάλα μαγνητικά νανοσωματίδια, δεν εμφανίζει καμία μετατόπιση προς τα 

αρνητικά πεδία, Heb~ 0 Oe (Σχήμα 4.18b). Η μαγνητική σύζευξη ανταλλαγής 

γνωρίζουμε ότι μειώνεται εκθετικά με την απόσταση μεταξύ των δύο υλικών
37

, οπότε 

η ύπαρξη του διάκενου μεταξύ του πυρήνα και του κελύφους των μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων Fe@FexOy μειώνει σημαντικά τη σύζευξη αυτή στη διεπιφάνεια και 

κατά συνέπεια και τον αριθμό των παγωμένων σπιν σε αυτήν. Με την παρατήρηση 

αυτή, βλέπουμε πόσο μικρές μεταβολές στη δομή των μαγνητικών νανοκρυστάλλων 

Fe@FexOy επιδρούν στη σύζευξη ανταλλαγής στη διεπιφάνεια και μπορούν να 

αλλάξουν οι μαγνητικές ιδιότητες των υβριδικών νανοκρυστάλλων ZnO-Fe@FexOy. 

 Όπως ήδη έχουμε πει στην εισαγωγή συνήθως η ύπαρξη φαινομένων πόλωσης 

λόγω ανταλλαγής στην κοινή διεπιφάνεια και η παρουσία παγωμένων σπιν στη 

διεπιφάνεια μεταξύ σιδηριμαγνητικού κελύφους και σιδηρομαγνητικού πυρήνα 

συνοδεύεται και με μια ασυμμετρία του βρόγχου υστέρησης σε χαμηλή θερμοκρασία 
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ως προς τον άξονα των μαγνητικών πεδίων.
56

 Αυτό συμβαίνει και στις υβριδικές 

ετεροδομές. Η μαγνήτιση που προέρχεται από τα παγωμένα σπιν στη διεπιφάνεια 

μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω εξίσωση: 

    
2

MM

2

ΔM
Mf

 
    (4.2) 

όπου Μ
+
 και Μ

-
 είναι οι μαγνητίσεις κόρου στα θετικά και στα αρνητικά μαγνητικά 

πεδία (± 10 kOe). Για το δείγμα HNC-1 προκύπτει Μf= 3.72×10
-2 

emu/gr και η 

μαγνήτιση αποτελεί το 3.7 % της ολικής μαγνήτισης.  

 Το ποσοστό των παγωμένων σπιν στη διεπιφάνεια εξαρτάται από την 

κρυσταλλικότητα του σιδηριμαγνητικού στρώματος, δηλαδή του κελύφους FexOy και 

αυτό προέκυψε μετά από τον υπολογισμό της Μf για τις υβριδικές ετεροδομές ZnO-

Fe@FexOy που παρασκευάστηκαν στους 215 °C (Σχήμα 4.22). Στην περίπτωση του 

καλά κρυσταλλωμένου κελύφους στο HNC-1 το ποσοστό των παγωμένων σπιν είναι 

αρκετά μεγάλο αφού η Μf είναι το 3.7 % της ολικής μαγνήτισης, ενώ στην περίπτωση 

που το κέλυφος είναι άμορφο η Μf είναι μόλις το 1 % της συνολικής μαγνήτισης και 

κατά συνέπεια το πεδίο πόλωσης λόγω ανταλλαγής είναι πολύ μικρότερο, Ηeb= 3.5 

Oe . 
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Σχήμα 4.22 Βρόγχος υστέρησης των υβριδικών νανοκρυστάλλων ZnO-Fe@FexOy με 

MS= 6.5 emu/gr, όπου ο πυρήνας Fe είναι κρυσταλλικός και το κέλυφος FexOy  είναι 

άμορφο στους 5 Κ υπό ψύξη χωρίς μαγνητικό πεδίο (ZFC, κύκλοι) και υπό ψύξη με 

μαγνητικό πεδίο 10 kOe (FC, τρίγωνα). 

 

Επαναπροσανατολισμός των σπιν του κελύφους σε μικρά μαγνητικά πεδία 

  

 Εκτός από την κατακόρυφη ασυμμετρία του βρόγχου υστέρησης στους 5 Κ 

(Σχήμα 4.18a) το δείγμα HNC-1 παρουσιάζει κι ένα άλλο χαρακτηριστικό, μία 

απότομη μείωση της μαγνήτισης σε χαμηλά πεδία (-50< Η< 50 Oe), όταν ο βρόγχος 

υστέρησης καταγράφεται μετά από ψύξη με πεδίο αλλά ακόμα και χωρίς πεδίο. Η 

ιδιομορφία αυτή φαίνεται καθαρά και στα διαγράμματα της παραγώγου της 

ισόθερμης μαγνήτισης dM/dH στο Σχήμα 4.18 (c-f), και είναι χαρακτηριστικό ότι 

υπάρχει και στα δύο δείγματα HNC-1 και HNC-2. Η ύπαρξη της ιδιομορφίας αυτής 

και στα δύο δείγματα σημαίνει ότι συνδέεται μάλλον με το κέλυφος και όχι με την 

ύπαρξη της πόλωσης λόγω ανταλλαγής. 

 Η ποσοτικοποίηση της απότομης αυτής μείωσης της μαγνήτισης σε σχέση με 

την ολική μαγνήτιση όπως έχει γίνει αντίστοιχα και σε άλλα παρόμοια συστήματα 
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πυρήνα@κελύφους
224

 έγινε μέσω της σχέσης ΔΜ/Μ
+
,
 
όπου ΔΜ είναι η μείωση της 

μαγνήτισης σε χαμηλά πεδία και Μ
+ 

είναι η μαγνήτιση κορεσμού κατά την έναρξη 

μέτρησης του βρόγχου υστέρησης σε μαγνητικό πεδίο +10 kOe. Η μείωση αυτή είναι 

το 23.2 % της ολικής μαγνήτισης για το δείγμα HNC-1 και το 26.2 % για το HNC-2 

όταν τα δείγματα ψύχονται υπό πεδίο +10 kOe (FC), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 

κατά την ψύξη χωρίς πεδίο είναι 14.9 και 24.8 %, αντίστοιχα. Σε πολύ μικρά πεδία η 

ενέργεια Zeeman η οποία προσανατολίζει τις μαγνητικές ροπές στη διεύθυνση του 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου υπερνικάτε από την ενέργεια της 

μαγνητοκρυσταλλικής ανισοτροπίας κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξωτερικό πεδίο 

να μην έχει τόσο ισχυρή επίπτωση ώστε να προσανατολίσει τις μαγνητικές ροπές 

κατά τη διεύθυνσή του. Τότε αυτές προσανατολίζονται στη διεύθυνση του άξονα 

εύκολης μαγνήτισης (easy axis) για κάθε μία από τις περιοχές του πολυκρυσταλλικού 

κελύφους (Σχήμα 4.19b). Ο προσανατολισμός των μαγνητικών ροπών στη διεύθυνση 

του άξονα εύκολης μαγνήτισης καθώς και η απότομη μείωση της μαγνήτισης είναι 

ένα φαινόμενο που οφείλεται στην ύπαρξη του κελύφους και εξαρτάται από τα 

δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα το πάχος του 

καθώς και το λόγο του όγκου του κελύφους προς τον όγκο του πυρήνα (Vκελύφους 

/Vπυρήνα).
57, 224

 Ο λόγος αυτός είναι 0.42 για το δείγμα HNC-1 και 0.69 για το HNC-2 

το οποίο και δικαιολογεί και τη μεγαλύτερη μείωση της μαγνήτισης (ΔΜ) καθώς και 

τη μεγαλύτερη αύξηση της ΔΜ με το εξωτερικό πεδίο κατά τη ψύξη (8.3 % για το 

HNC-1 και 1.4 % για το HNC-2) του HNC-2. 

 

Θερμοκρασιακή εξάρτηση της μαγνήτισης 

 

 Η θερμοκρασιακή εξάρτηση της μαγνήτισης των ίδιων δειγμάτων από τους 5 

Κ μέχρι τους 300 Κ και υπό πεδίο Η= 10 kOe παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.23. Ακόμα 

και με την εφαρμογή ενός τόσο ισχυρού μαγνητικού πεδίου (10 kOe) όταν τα 

δείγματα ψυχθούν με πεδίο (FC) η καμπύλη της μαγνήτισης δεν ταυτίζεται με την 

καμπύλη όταν ψυχθούν χωρίς πεδίο (ZFC) και παρατηρείται ένας "διαχωρισμός" τους 

κάτω από μια χαρακτηριστική για κάθε δείγμα θερμοκρασία, TΒ. Αυτή η ιδιομορφία 

οφείλεται στην ύπαρξη των παγωμένων σπιν στους υβριδικούς νανοκρυστάλλους 

HNC-1 και HNC-2. Η διαφορά των μαγνητικών ροπών (MFC- MZFC)/MFC στους 5 Κ, 

είναι 5.7 % και 0.7 % για τα δείγματα HNC-1 και HNC-2, αντίστοιχα, ενώ η 

θερμοκρασία TB είναι χαμηλότερη (~ 30 Κ) για το πρώτο σε σχέση με εκείνη του 
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δεύτερου δείγματος (~ 50 Κ) (Σχήμα 4.23). Η διαφορά αυτή στη μαγνήτιση μεταξύ 

των δύο καμπυλών με την εφαρμογή τόσο υψηλού πεδίου μπορεί να αποδοθεί στο μη 

προσανατολισμό των παγωμένων σπιν στη διεπιφάνεια μεταξύ του κελύφους και του 

πυρήνα ή και κάποιων σπιν στην εξωτερική επιφάνεια του κελύφους. Εκτιμάται ότι 

είναι μεγαλύτερη στο δείγμα HNC-1, που όπως είδαμε και από τις μαγνητικές 

μετρήσεις αλλά και από τις εικόνες ΤΕΜ, περιλαμβάνει παγωμένα σπιν στη 

διεπιφάνεια σε αντίθεση με το δείγμα HNC-2 όπου μεταξύ του κελύφους και του 

πυρήνα δεν υπάρχει κοινή διεπιφάνεια. Πάνω από τη θερμοκρασία TB η θερμική 

ενέργεια υπερνικά την μαγνητική ενέργεια ανισοτροπίας και τα σπιν μπορούν να 

προσανατολιστούν στη διεύθυνση του πεδίου. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία TB στο 

δείγμα HNC-2 μπορεί να αποδοθεί στο μεγαλύτερο λόγο όγκου πυρήνα προς κέλυφος 

σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του HNC-1. Τέτοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί 

και σε άλλα συστήματα πυρήνα@κελύφους
52

 με παρόμοιο μέγεθος πυρήνα με το δικό 

μας σύστημα ενώ δεν έχει μελετηθεί σε ποιο σύνθετες υβριδικές ετεροδομές. 
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Σχήμα 4.23 Καμπύλες μαγνήτισης συναρτήσει της θερμοκρασίας, Μ(Τ), υπό 

συνθήκες ψύξης χωρίς μαγνητικό πεδίο (ZFC- πλήρη σύμβολα) και ψύξης με πεδίο 

H= 10 kOe (FC- ανοιχτά σύμβολα) για τις υβριδικές ετεροδομές HNC-1(κύκλοι) και 

HNC-2 (τρίγωνα). Οι συμπαγής κόκκινες καμπύλες αποτελούν τις καμπύλες 

προσαρμογής (μοντέλο) στα δεδομένα, εφαρμόζοντας το νόμο του Bloch για 

διεγερμένα κύματα σπιν. 

 

 Πιο συγκεκριμένα, σε θερμοκρασίες T>TB, η μονότονη μείωση της 

μαγνήτισης (Σχήμα 4.23) βρέθηκε ότι ικανοποιεί ένα εκθετικό νόμο (power law), 

όμοιο με την εκθετική μείωση ανάλογη του T
3/2

 (νόμος του Bloch) και ο οποίος 

ισχύει για διεγερμένα κύματα σπιν (spin-wave excitons) που παρατηρούνται σε 

σιδηρομαγνητικούς κρυστάλλους. Η προσαρμογή έγινε στις FC καμπύλες με την εξής 

εξίσωση: 

    ]TB[1 (0)MM(T) n

0S      (4.3) 

όπου Β0 είναι η σταθερά του Bloch και n ο αντίστοιχος εκθέτης. Οι εκθέτες που 

προκύπτουν για τα δύο δείγματα είναι 0.99 0.01 (B0= 1.1 0.1 ×10
-3 

K
-n

) για το 

δείγμα HNC-1 και 1.94 0.02 (B0= 2.3 0.2 ×10
-5

 K
-n

) για το δείγμα HNC-2. Η 
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σταθερά του Bloch επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος του πυρήνα παρόλο που 

έχει βρεθεί ότι και το πάχος του κελύφους παίζει ρόλο. Η σταθερά B0 μειώνεται με 

την αύξηση του μεγέθους του πυρήνα όσο οι φυσικές διαστάσεις πλησιάζουν σε 

εκείνες ενός συμπαγούς υλικού (B0
bulk

= 3.3 ×10
-6

 K
-3/2

).
225

 Νεώτερες μελέτες έχουν 

δείξει ότι ο νόμος αυτός ισχύει για ένα πλήθος από συστήματα με διαστάσεις 

νανομέτρων (nm) και αποκλίσεις από την ιδανική τιμή του Β0 μπορεί να σχετίζονται 

με τροποποιήσεις στη μαγνητική δομή λόγω επιπλέων πηγών μαγνητικής 

ανισοτροπίας τοπικού χαρακτήρα. Η μειωμένη σύνταξη (coordination) των κατιόντων 

στην εξωτερική επιφάνεια ή στις διεπιφάνειες μπορεί να είναι μια πιθανή αιτία των 

παρατηρούμενων αποκλίσεων στα συστήματα αυτά. Αυτές οι τοπολογίες μαγνητικών 

ροπών είναι περισσότερο ευάλωτες σε θερμικές διεγέρσεις, γεγονός που μεταβάλλει 

τη σταθερά του B0 σε σχέση με εκείνη του αντίστοιχου συμπαγούς υλικού. Για 

παράδειγμα, έχει προβλεφθεί ότι οι "οχλημένες" (frustrated) αντισιδηρομαγνητικές 

αλληλεπιδράσεις λόγω της μερικής οξείδωσης της επιφάνειας νανοσωματιδίων FePt 

μπορούν να οδηγήσουν τον εκθέτη n να είναι μεγαλύτερος από 1.5
226

, ενώ φαινόμενα 

σύζευξης μαγνητικής ανταλλαγής σε αρχιτεκτονικές πυρήνα@κελύφους σε 

νανοσωματίδια Fe οδηγούν σε τιμές του εκθέτη n μικρότερες από 1.5
225, 227

. 

 Σημαντική αποδείχτηκε η μελέτη της θερμικής εξάρτησης της μαγνήτισης υπό 

την εφαρμογή ισχυρού μαγνητικού πεδίου (10 kOe) η οποία οδήγησε σε πολύ 

σημαντικά συμπεράσματα για την ύπαρξη αλλά και το ρόλο των παγωμένων σπιν στη 

διεπιφάνεια μεταξύ του σιδηρομαγνητικού πυρήνα και του σιδηριμαγνητικού 

κελύφους στις περιοχές Fe@FexOy των υβριδικών ετεροδομών. Η αντίστοιχη όμως 

θερμική εξάρτηση της μαγνήτισης (ή μαγνητικής επιδεκτικότητας) σε μικρά πεδία 

δίνει πληροφορίες για τη χημική σύσταση αυτών των δειγμάτων. Η ποσότητα των 

δειγμάτων που παρασκευάζεται στην περίπτωση των υβριδικών ετεροδομών είναι 

πολύ μικρή για να χρησιμοποιηθεί για πειράματα με τη φασματοσκοπία Mössbauer 

ώστε να προσδιοριστεί η ακριβής χημική φάση του οξειδίου του σιδήρου στο 

κέλυφος.  

 Οι καμπύλες της μαγνητικής επιδεκτικότητας συναρτήσει της θερμοκρασίας 

υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου 50 Oe για τα δείγματα με την μεγάλη 

πυκνότητα νανοκρυστάλλων Fe@FexOy (HNC-1) και με την μικρή πυκνότητα 

μαγνητικών νανοκρυστάλλων (HNC-2) παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.24. Από τις 

καμπύλες αυτές παρατηρούμε δυο μεταβάσεις σε θερμοκρασίες Τ1= 48 Κ και Τ2= 

117 Κ μόνο για το δείγμα HNC-1, ενώ αυτές οι μεταβάσεις απουσιάζουν για το 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΗ ΕΤΕΡΟΔΟΜΗ ZnO-Fe@FexOy 

 

240 

 

δείγμα HNC-2. Μετά από διερεύνηση στη βιβλιογραφία βρέθηκε ότι η πρώτη 

μετάβαση αντιστοιχεί στο γ-FeOOH ενώ η δεύτερη είναι η μετάβαση Verwey που 

είναι χαρακτηριστική μόνο για τον Fe3O4.
228, 229

 Από τις μεταβάσεις αυτές εικάζεται 

ότι το δείγμα HNC-1 εκτός από τον μαγγεμίτη περιέχει και ποσότητα μαγνητίτη σε 

αντιδιαστολή με το δείγμα HNC-2. Επίσης στο πρώτο δείγμα υπάρχει μια ποσότητα 

γ-FeOOH που είναι μια ενδιάμεση φάση η οποία οξειδώνεται και δίνει γ-Fe2O3. 

Προφανώς όσο περισσότερη ποσότητα οξυγόνου υπάρχει τόσο λιγότερη ποσότητα γ-

FeOOH θα παραμένει τελικά στο δείγμα που δε θα έχει μετατραπεί σε μαγγεμίτη. 

 

 

Σχήμα 4.24 Καμπύλες μαγνητικής επιδεκτικότητας συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

χ(Τ), υπό συνθήκες ψύξης χωρίς μαγνητικό πεδίο (ZFC-πλήρη σύμβολα) και ψύξης 

με μαγνητικό πεδίο Η= 50 Oe (FC- ανοιχτά σύμβολα) για τις υβριδικές ετεροδομές 

HNC-1 (κύκλοι) και HNC-2 (τρίγωνα). 

 

4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσαμε μια νέα υβριδική ετεροδομή ZnO-

Fe@FexOy που έχει παρασκευαστεί με μεθόδους κολλοειδής χημείας. Είναι η μόνη 
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ανισοτροπική, τριαδική ετεροδομή στη βιβλιογραφία, που βασίζεται στο ZnO για την 

εδραίωση οπτικών ιδιοτήτων. Αυτή η υβριδική ετεροδομή αποτελείται από 

νανοράβδους ZnO πάνω στις οποίες αναπτύσσονται ετεροεπιταξιακά 

νανοκρύσταλλοι με δομή πυρήνα@κελύφους από Fe@FexOy, ομοιόμορφα κατά 

μήκος όλων των πλευρών των νανοράβδων. Οι υβριδικές αυτές ετεροδομές 

παρουσιάζουν μαγνητικές ιδιότητες λόγω της παρουσίας των μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων Fe@FexOy, αλλά και οπτικές λόγω της ύπαρξης του ημιαγωγού 

ZnO. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρασκευής επιτρέπει τη μορφοποίηση των 

δομικών χαρακτηριστικών και κατά συνέπεια και την τροποποίηση των μαγνητο-

οπτικών ιδιοτήτων της ετεροδομής. Η ύπαρξη διαφορετικών μαγνητικών υλικών στο 

σύστημα, ενός σιδηρομαγνητικού και ενός σιδηριμαγνητικού, να μοιράζονται μια 

κοινή διεπιφάνεια, εμφανίζει φαινόμενα σύζευξης τα οποία οδηγούν σε νέες ιδιότητες 

σε σχέση με αυτές που θα έδιναν μεμονωμένα οι διαφορετικοί νανοκρύσταλλοι.  

 Εν περιλήψει, διαφορετικοί λόγοι συγκέντρωσης αμίνης:πρόδρομης ένωσης 

(Zn(Ac)2), σε συνδυασμό με την επιλογή διαφορετικής θερμοκρασίας ανάπτυξης των 

νανοράβδων ZnO, έδωσαν τη δυνατότητα παρασκευής υβριδικών ετεροδομών με 

διαφορετική πυκνότητα μαγνητικών νανοκρυστάλλων Fe@FexOy καθώς και 

διαφορετικό μέγεθος. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της επιφάνειας των 

νανοράβδων (δηλαδή ατέλειες στην επιφάνεια, βαθμός κάλυψης των επιφανειών με 

οργανικά επιφανειοδραστικά, φύση των επιφανειοδραστικών) που καθορίζουν και 

την ετερογενή πυρηνοποίηση και τον τρόπο εναπόθεσης των νανοσκοπικών περιοχών 

Fe@FexOy. Τα δύο δείγματα που παρασκευάστηκαν διαφοροποιούνται τόσο στην 

πυκνότητα των μαγνητικών νανοσωματιδίων καθώς και στο μέγεθος αυτών, ενώ το 

κέλυφος FexOy παρουσιάζει την ίδια πολυκρυσταλλική και τυχαία προσανατολισμένη 

δομή. Το πολυκρυσταλλικό αυτό κέλυφος είναι που προστατεύει τελικά τον πυρήνα 

Fe από την πλήρη οξείδωση όταν πλέον το σύστημα αφήνεται στην ατμόσφαιρα. 

 Οι δομικές/μορφολογικές διαφορές των δύο δειγμάτων, μεγάλοι ή μικροί 

νανοκρύσταλλοι, κοινή διεπιφάνεια μεταξύ του πυρήνα και του κελύφους ή μη, 

οδηγούν και σε διαφορετικές φυσικές ιδιότητες. Επίσης ο πληθυσμός αυτών παίζει 

σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση αυτών των ιδιοτήτων. Κοινή διεπιφάνεια στις 

περιοχές Fe@FexOy υπάρχει μόνο στο δείγμα με τους μικρούς νανοκρυστάλλους 

(HNC-1), ενώ αυτή απουσιάζει από το δείγμα με τους μεγάλους (HNC-2). Στο 

δεύτερο δείγμα λόγω του φαινομένου Kirkendall παρατηρείται διαχωρισμός του 

κελύφους από τον πυρήνα και δημιουργία ενός διάκενου ~ 1 nm. Αυτό έχει σαν 
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αποτέλεσμα το φαινόμενο της πόλωσης λόγω μαγνητικής ανταλλαγής (exchange bias 

effects) να εμφανίζεται μόνο στο δείγμα με την κοινή διεπιφάνεια (HNC-1). 

Περαιτέρω η μελέτη των φασμάτων φωτοφωταύγειας, έδειξε ότι η κάλυψη των 

νανοράβδων ZnO με τους νανοκρυστάλλους Fe@FexOy επηρεάζει και τις οπτικές 

ιδιότητες που προέρχονται από το ZnO. Ο φθορισμός στο υπεριώδες (UV) που 

συνδέεται με τις διαταινιακές εξιτονικές μεταπτώσεις (near band edge- ΝΒΕ) βρέθηκε 

ότι μετατοπίζεται σε μικρότερα μήκη κύματος σε σχέση με την αντίστοιχη 

συμπεριφορά των μητρικών νανοράβδων ZnO που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρασκευή της υβριδικής ετεροδομής. Πιθανή αιτία, με βάση τα πειραματικά 

αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα, είναι ότι το πλέγμα του πιεζοηλεκτρικού ZnO 

έχει παραμορφωθεί στην επιφάνειά του κατά την εναπόθεση των νανοπεριοχών του 

Fe. Η παραμόρφωση αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη μηχανικών τάσεων οι οποίες 

τροποποιούν την ηλεκτρονική δομή και προσδίδουν στενότερο ενεργειακό χάσμα και 

κατά συνέπεια διαφορετική οπτική απόκριση. Η επιπλέον φωτονική συμπεριφορά της 

ετεροδομής στο ορατό (Deep Level- DL, Green emission) οφείλεται στις δομικές 

ατέλειες στο εσωτερικό των νανοράβδων. Η καλή κρυσταλλικότητα και οπτική 

ποιότητα των υβριδικών ετεροδομών ZnO-Fe@FexOy εκτιμήθηκε διαμέσου του 

υψηλού λόγου των εκπεμπόμενων εντάσεων NBE:DL. 

 Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας η συγκεκριμένη υβριδική ετεροδομή 

παρουσιάζει έντονη φωτοφωταύγεια καθώς και σιδηρομαγνητική συμπεριφορά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Οι ιδιότητες αυτές δε μπορούν να επιτευχθούν με ένα μείγμα 

μεμονωμένων νανοκρυστάλλων ZnO και Fe@FexOy. Αυτή η καινούρια υβριδική 

ετεροδομή με τις συνδυασμένες ιδιότητες αποτελεί ένα νανο-υλικό που μπορεί να 

βρει εφαρμογές σε διάφορους τομείς, όπως στη φωτοκατάλυση αλλά και στη 

βιοιατρική. 
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5 
            

Συμπεράσματα διδακτορικής διατριβής & 

προοπτικές  

 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα συμπεράσματα της διδακτορικής αυτής διατριβής 

καθώς και πως θα μπορούσε να συνεχιστεί η ερευνητική αυτή δουλειά που έγινε 

πάνω στα υλικά που αναπτύξαμε. 

 Στο σχεδιασμό νανοκρυστάλλων για συγκεκριμένες εφαρμογές δεν παίζει 

ρόλο μόνο το πόσο αποδοτικό είναι το συγκεκριμένο υλικό για τη συγκεκριμένη 

εφαρμογή αλλά και πόσο εύκολο, άμεσο και οικονομικό είναι για να παρασκευαστεί 

καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζεται γι αυτήν την παρασκευή. Τα δύο 

συστήματα που παρουσιάσαμε σε αυτή τη διδακτορική διατριβή δηλαδή τα υδρόφιλα 

νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 και η υβριδική ετεροδομή που αποτελείται από 

νανοράβδους ZnO διακοσμημένους με μαγνητικούς νανοκρυστάλλους με δομή 

πυρήνα@κελύφους Fe@FexOy παρασκευάστηκαν με μεθόδους κολλοειδούς χημείας. 

Οι μέθοδοι αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει μεγάλης προσοχής λόγω του ότι 

είναι γρήγορες, επαναλήψιμες και μπορούν να δώσουν νανοκρυστάλλους 

ομοιόμορφους σε μέγεθος και σχήμα, διασπειρόμενους σε οργανικούς διαλύτες ή 

νερό. Την καλή ομοιομορφία των δειγμάτων που παρασκευάστηκαν με αυτές τις 

μεθόδους τη βλέπουμε και στα δικά μας συστήματα. Τα δύο νανουλικά 
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παρασκευάζονται σχετικά εύκολα χωρίς να χρειάζονται ακριβή υλικοτεχνική 

υποδομή, είναι ομοιόμορφα και η σύνθεσή του είναι επαναλήψιμη. Επίσης τα 

συστήματα αυτά, όπως έδειξαν διάφορα πειράματα χαρακτηρισμού, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα τα 

νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στη βιοιατρική, 

για διάγνωση ως σκιαγραφικά μέσα βάση της απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 

(MRI), αλλά και για θεραπεία με μαγνητική υπερθερμία, καθώς και σε οπτικές 

εφαρμογές ως μαγνητικά ελεγχόμενοι φωτονικοί κρύσταλλοι, ενώ η υβριδική 

ετεροδομή ZnO- Fe@FexOy μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οπτικές εφαρμογές, 

διαχωρισμό και εντοπισμό κυττάρων (cell separation and labelling) και 

φωτοκατάλυση. 

 Πιο συγκεκριμένα, είδαμε και για τα δύο συστήματα πόσο σημαντική είναι η 

επιλογή της μεθόδου παρασκευής και των παραμέτρων σύνθεσης που επιλέξαμε 

καθώς και του είδους του επιφανειοδραστικού. Οι παράμετροι αυτές είναι που 

καθορίζουν το μέγεθος, το σχήμα, την ομοιομορφία καθώς και τη διασπορά σε 

οργανικούς ή ανόργανους διαλύτες. Επίσης η ομοιομορφία και η επαναληψιμότητα 

είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός για κάθε είδους εφαρμογές, είτε αυτές 

περιλαμβάνουν εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική, είτε στη βιοιατρική, είτε ακόμα 

και σε κλινική μελέτη. Η ομοιομορφία σε μέγεθος και η επαναληψιμότητα από δείγμα 

σε δείγμα αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα των υπαρχόντων εμπορικά 

διαθέσιμων σκιαγραφικών μέσων με νανοσωματίδια για απεικόνιση μαγνητικού 

συντονισμού. Επίσης είναι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τις 

φωτονικές ιδιότητες και την απόδοση ενός φωτονικού κρυστάλλου. Είδαμε ότι η 

χρήση της υψηλής θερμοκρασίας με τη χρήση κατάλληλου επιφανειοδραστικού, 

πολυμερούς στη μία περίπτωση και αμίνης στην άλλη, πέτυχε πολύ καλά 

κρυσταλλωμένους και ομοιόμορφους σε σχήμα και μέγεθος νανοκρυστάλλους. 

Επίσης η επιλογή του πολυμερούς στην περίπτωση των νανοσυσσωματωμάτων και 

αμίνης στην περίπτωση της υβριδικής ετεροδομής, οδήγησε στα μεν πρώτα να είναι 

καλά διασπειρόμενα και σταθερά στο νερό, ενώ τα δεύτερα σε οργανικούς διαλύτες. 

Είδαμε πόσο σημαντική επίσης είναι η χρήση του πολυακρυλικού οξέως ως 

επιφανειοδραστικό ώστε τα νανοσυσσωματώματα να χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

τοξικότητα και κατά συνέπεια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιοιατρικές 

εφαρμογές. Πολύ καλή αποδείχτηκε η επιλογή ενός τόσο αρνητικά φορτισμένου 

επιφανειοδραστικού για την εκτεταμένη οργανωμένη διάταξη των 
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νανοσυσσωματωμάτων στην περίπτωση των φωτονικών κρυστάλλων καθώς οι δομές 

τύπου οπτικού φράγματος (από γραμμές νανοσυσσωματωμάτων) σχηματίζονται λόγω 

της λεπτής ισορροπίας μεταξύ μαγνητικών και ηλεκτροστατικών δυνάμεων. Η 

διασπορά επίσης στο νερό στάθηκε και αιτία που δίνει την επιθυμητή εναλλαγή στο 

δείκτη διάθλασης μεταξύ του νερού και των ανόργανων γραμμών που σχηματίζουν 

τα νανοσυσσωματώματα υπό την επίδραση κάποιου εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. 

Η εναλλαγή αυτή είναι που δίνει και τη δυνατότητα παρουσίασης απαγορευμένου 

χάσματος για τη διάδοση του φωτός και κατά συνέπεια και τη μέγιστη 

ανακλαστικότητα σε διάφορα μήκη κύματος, ανάλογα με την απόσταση των 

νανοσυσσωματωμάτων μέσα στις γραμμές, η οποία ελέγχεται από το εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο. 

 Εκτεταμένη μελέτη έγινε σχετικά με την ύπαρξη μαγνητικών 

αλληλεπιδράσεων, είτε αυτές πρόκειται για διπολικές μαγνητικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ νανοκρυστάλλων που βρίσκονται σε μικρή απόσταση, είτε πρόκειται για 

φαινόμενα σύζευξης διαμέσου κοινών διεπιφανειών μεταξύ διαφορετικών υλικών. Ο 

σκοπός ήταν να διαπιστωθεί πως αυτές οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τις ιδιότητες 

των νανοδομών αυτών. Στο σύστημα των νανοσυσσωματωμάτων για παράδειγμα οι 

αλληλεπιδράσεις (και οι μαγνητικές δυνάμεις) μεταξύ των νανοκρυστάλλων μέσα 

στα νανοσυσσωματώματα καθορίζουν πολύ σημαντικά τις ιδιότητες τους. Καταρχήν 

λόγω των μαγνητικών δυνάμεων που εμφανίζονται υπό την εφαρμογή ενός 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου (από το μαγνητικό αναδευτήρα) οι πρωταρχικοί 

νανοκρύσταλλοι προσανατολίζονται με τις μαγνητικές ροπές τους παράλληλα με τη 

διεύθυνση του εξωτερικού ερεθίσματος με αποτέλεσμα τον κρυσταλλογραφικό 

προσανατολισμό τους κατά το σχηματισμό των νανοσυσσωματωμάτων. Συνέπεια 

αυτού είναι ο μεγάλος λόγος όγκου μαγνητικού υλικού που αυτά περιέχουν και η 

σιδηριμαγνητική απόκριση σε θερμοκρασία δωματίου. Τα μαγνητο-δομικά αυτά 

χαρακτηριστικά είναι που δίνουν αυξημένο εγκάρσιο ρυθμό χαλάρωσης, r2, για το 

MRI καθώς και αυξημένη θερμική απόκριση (SLP) για την υπερθερμία. Αποτέλεσμα 

αυτών είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο σύστημα για βιοιατρική 

διάγνωση και θεραπεία. Επίσης στο υβριδικό σύστημα, μελετήσαμε την επίδραση 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών υλικών που μοιράζονται μια κοινή 

διεπιφάνεια. Η ύπαρξη τάσεων στη διεπιφάνεια μεταξύ των νανοράβδων ZnO και των 

νανοκρυστάλλων Fe@FexOy επηρεάζει σημαντικά τις οπτικές ιδιότητες που 

προέρχονται από τον ημιαγωγό. Ως αποτέλεσμα ο φθορισμός μεταβάλλεται 
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διαφορετικά με την παρουσία πολλών ή λίγων μαγνητικών νανοκρυστάλλων, 

μεγάλων ή μικρών. Επίσης μελετήσαμε τη μεταβολή των μαγνητικών ιδιοτήτων της 

υβριδικής ετεροδομής νανοκρυστάλλων όταν αλλάζει το μέγεθος καθώς και η 

πυκνότητα των μαγνητικών νανοκρυστάλλων πάνω στις νανοράβδους. 

 Σημαντική αποδείχτηκε η διερεύνηση που αφορούσε την επίδραση του 

μεγέθους των νανοκρυστάλλων στις ιδιότητες των σύνθετων νανοδομών. Είδαμε ότι 

στα νανοσυσσωματώματα το μέγεθός τους παίζει σημαντικό ρόλο στο ρυθμό 

χαλάρωσης, r2, καθώς και στη θερμική απόκριση υπό εναλλασσόμενο μαγνητικό 

πεδίο. Βρήκαμε ότι τα υδατικά διαλύματα των νανοσυσσωματωμάτων (με διαμέτρους 

50 και 86 nm) είναι εξίσου αποδοτικά ως σκιαγραφικά μέσα για απεικόνιση 

μαγνητικού συντονισμού καθώς ο ρυθμός χαλάρωσής τους δε διαφέρει πολύ. Η 

θερμική απόκριση τους καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για να επιτευχτεί η 

θερμοκρασία των 46 °C, αλλάζει όμως σημαντικά για τα δύο δείγματα. Το διάλυμα 

των νανοσυσσωμάτων με διάμετρο 50 nm βρέθηκε ότι έχει τη μεγαλύτερη SLP στο 

μικρότερο χρόνο και οι τιμές αυτές είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες 

μικρών μεμονωμένων νανοκρυστάλλων. Επιπρόσθετα το μέγεθος των 

νανοσυσσωματωμάτων καθορίζει και τις φωτονικές ιδιότητες αυτών όταν 

διατάσσονται σε οργανωμένες δομές γραμμών υπό την επίδραση εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου. Το χρώμα των υδατικών διαλυμάτων μεγάλων 

νανοσυσσωματωμάτων (120 nm) αλλάζει με την εφαρμογή ενός εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου μεταβλητής έντασης. Το μήκος κύματος της μέγιστης 

ανακλαστικότητας μετατοπίζεται προς την μπλε περιοχή του ορατού φάσματος όταν 

το μαγνητικό πεδίο αυξάνεται. Στο κολλοειδές διάλυμα των μικρών 

νανοσυσσωματωμάτων δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο υποδεικνύοντας ότι ο 

φωτονικός κρύσταλλος λειτουργεί μόνο πάνω από κάποιο κρίσιμο μέγεθος 

νανοσυσσωματωμάτων. Επίσης και στην υβριδική ετεροδομή ZnO-Fe@FexOy το 

μέγεθος των νανοκρυστάλλων παίζει σημαντικό ρόλο στις μαγνητικές ιδιότητες. 

Φαινόμενα πόλωσης λόγω ανταλλαγής (exchange bias) παρουσιάζονται μόνο όταν οι 

νανοκρύσταλλοι Fe@FexOy είναι μικροί, ενώ αυτά εξασθενούν όταν αυτοί 

μεγαλώνουν αρκετά. Αυτό οφείλεται στο ότι όταν οι νανοκρύσταλλοι αυτοί 

μεγαλώσουν αρκετά αλλάζουν τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά λόγω του 

φαινομένου Kirkendall με το σχηματισμό διάκενου στη δομή μεταξύ του πυρήνα και 

του κελύφους λόγω μεταφορά μάζας. 
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 Η κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων, είτε αυτές είναι μαγνητικές είτε οπτικές 

είναι πολύ σημαντικές τόσο για την εύρεση εφαρμογών των συγκεκριμένων 

συστημάτων όσο και για το σχεδιασμό καινούριων νανοδομών με επιθυμητές 

ιδιότητες. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των νανοκρυστάλλων καθώς και η 

επίδρασή τους στις ιδιότητες των διαφόρων νανοδομών είναι κάτι που δεν έχει 

μελετηθεί ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία.  

 Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι πολύ αισιόδοξα και χρήσιμα στη 

βιβλιογραφία γι αυτό και προτείνουμε να συνεχιστεί η μελέτη των υλικών αυτών με 

πρόσθετα πειράματα χαρακτηρισμού όσο και με κάποιες συμπληρωματικές 

συνθέσεις. Καταρχήν μπορεί να γίνει μελέτη των δυναμικών μαγνητικών ιδιοτήτων 

των νανοσυσσωματωμάτων με μετρήσεις AC μαγνητικής επιδεκτικότητας ώστε να 

μελετηθούν αν υπάρχουν παγωμένες μαγνητικές ροπές, δηλαδή μαγνητικές ροπές που 

δεν προσανατολίζονται με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Οι μαγνητικές αυτές ροπές 

βρίσκονται στην επιφάνεια των νανοκρυστάλλων και οι οποίες επιδρούν στις 

μαγνητικές ιδιότητες καθώς μειώνουν τη μαγνητική ανισοτροπία. 

 Επίσης πρέπει να παρασκευαστούν κι άλλα μεγέθη νανοσυσσωματωμάτων 

που θα χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς λόγους μαγνητικού υλικού και να 

μετρηθεί και σε αυτά η θερμική απόκριση και ο εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης, r2, 

ώστε να υπάρχει μια σαφής εικόνα της επίδρασης του μεγέθους σε αυτές τις τιμές. 

Είδαμε ότι υπάρχει μια εξάρτηση της SLP και του r2 με το μέγεθος των 

νανοσυσσωματωμάτων και αυτή είναι περισσότερο σημαντική στην περίπτωση της 

SLP. Στο παρόν στάδιο το δείγμα με την υψηλότερη θερμική απόκρισή είναι αυτό 

των 50 nm, ενώ αυτή μειώνεται για τα νανοσυσσωματώματα των 86 nm. Ωστόσο δε 

ξέρουμε αν αυτή είναι και η υψηλότερη τιμή SLP ή αν υπάρχει κάποια υψηλότερη για 

μέγεθος μικρότερο από 50 nm ή μεταξύ 50 και 86 nm. Επίσης στην αύξηση της τιμής 

της SLP μπορεί να συντελέσει η διακόσμηση των νανοσυσσωματωμάτων με 

μεταλλικούς νανοκρυστάλλους. 

 Στην ίδια κατεύθυνση με εφαρμογές στη βιοιατρική μια σκέψη υπάρχει για 

την παρασκευή ενός υβριδικού συστήματος που να στηρίζεται στα 

νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 με διακόσμηση αυτών με ημιαγωγικά φθορίζοντα 

νανοσωματίδια (CdSe, ZnS). Η επικάλυψη των νανοσυσσωματωμάτων με κβαντικές 

τελείες θα παρείχε την δυνατότητα για εντοπισμό κυττάρων με οπτικό τρόπο όταν 

αυτά κατευθυνθούν με ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο στην περιοχή που επιθυμούμε. 

Το νέο αυτό σύστημα μπορεί να προκύψει από ηλεκτροστατική σύζευξη των δύο 
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διαφορετικών νανοσωματιδίων. Βέβαια οι κβαντικές τελείες είναι συνήθως αρνητικά 

φορτισμένες οπότε τα νανοσυσσωματώματα πρέπει να μετατραπούν σε θετικά 

φορτισμένα.  

 Γνωρίζουμε ότι η πόλωση λόγω ανταλλαγής εξαρτάται τόσο από το μέγεθος 

του σιδηρομαγνητικού πυρήνα όσο και από το πάχος του σιδηριμαγνητικού 

κελύφους. Οπότε, στην περίπτωση των υβριδικών νανοκρυστάλλων μπορούν να 

μελετηθούν τα φαινόμενα μαγνητικής ανταλλαγής για διαφορετικά μεγέθη 

μαγνητικών νανοκρυστάλλων Fe@FexOy καθώς και για διάφορα πάχη κελύφους. 
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το διαλύτη (απεσταγμένο νερό). Η σκιαγραφημένη ζώνη υποδεικνύει την περιοχή 

θερμοκρασιών (42- 46 °C) όπου εστιάζεται η μαγνητική υπερθερμία. ................... 1555 
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Σχήμα 3.26 Μεταβολή της θερμοκρασίας που προκαλούν στο περιβάλλον 

συναρτήσει του χρόνου μέτρησης για τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις (C= 5 

mgr/mL, 2.5 mgr/mL, 1.25 mgr/mL) των κολλοειδών διαλυμάτων των 

νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 50.2 nm (a), 85.6 nm (b) και των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων γ-Fe2O3 (c) σε συχνότητα 765 kHz και μαγνητικό πεδίο 25 kA/m. 

Για σύγκριση μετρήθηκε η μεταβολή της θερμοκρασίας συναρτήσει του χρόνου για 

το διαλύτη (απεσταγμένο νερό). Η σκιαγραφημένη ζώνη υποδεικνύει την περιοχή 

θερμοκρασιών (42- 46 °C) όπου εστιάζεται η μαγνητική υπερθερμία. ................... 1566 

Σχήμα 3.27 Μεταβολή της ειδικής απώλειας ισχύος (SLP) συναρτήσει της έντασης 

του εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου για τα δείγματα των νανοσυσσωματωμάτων 

(CNCs) με διάμετρο 50.2 και 85.6 nm, καθώς και των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων (NCs) με διάμετρο 11.6 nm, σε συγκέντρωση 5 mgr/mL. ............ 158 

Σχήμα 3.28 Μεταβολή της ειδικής απώλειας ισχύος (SLP) συναρτήσει της 

συγκέντρωσης, σε μαγνητικό πεδίο 25 kA/m και συχνότητα 765 kHz, για τα 

κολλοειδή διαλύματα των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 με διάμετρο 50.2 nm 

(κύκλοι), 85.6 nm (τρίγωνα), καθώς και των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων με 

διάμετρο 11.6 nm (τετράγωνα). ............................................................................. 15959 

Σχήμα 3.29 Μεταβολή της ειδικής απώλειας ισχύος (SLP) συναρτήσει της διαμέτρου 

των νανοσυστημάτων (μεμονωμένοι νανοκρύσταλλοι γ-Fe2O3 διαμέτρου 11.6 nm, 

νανοσυσσωματώματα διαμέτρου 50.2 nm και νανοσυσσωματώματα διαμέτρου 85.6 

nm) σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις C= 5mgr/mL (τρίγωνα), 2.5 mgr/mL 

(κύκλοι) και 1.25 mgr/mL (τετράγωνα). .................................................................. 1611 

Σχήμα 3.30 Μεταβολή της μαγνητικής επιδεκτικότητας, χ, συναρτήσει της 

θερμοκρασίας υπό συνθήκες ψύξης με μηδενικό μαγνητικό πεδίο (zero field cooled- 

ZFC) (πλήρη σύμβολα) και υπό συνθήκες ψύξης με μαγνητικό πεδίο 50 Oe (field 

cooled- FC) των νανοσυσσωματωμάτων με διάμετρο 50.2 nm (τρίγωνα), 85.6 nm 

(κύκλοι) και των μεμονωμένων νανοκρυστάλλων με διάμετρο 11.6 nm (τετράγωνα). 

ΤB είναι οι θερμοκρασίες μπλοκαρίσματος κάθε δείγματος. Αυτές οι θερμοκρασίες 

για τα δείγματα των νανοσυσσωματωμάτων δε μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια 

λόγω του ότι οι καμπύλες χ(Τ) ZFC-FC προσεγγίζουν ασυμπτωτικά τους 300 Κ. . 1622 

Σχήμα 3.31 Εικόνα ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των 

νανοκρυστάλλων Αu. ............................................................................................... 1666 

Σχήμα 3.32 Σχηματική απεικόνιση της ανάπτυξης νανοκρυστάλλων Au πάνω στα 

νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 (CNC). .................................................................... 1677 
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Σχήμα 3.33 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των υβριδικών 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 (CNC-Au) με μικρούς (a, b) και με μεγάλους 

νανοκρυστάλλους Au (c, d). .................................................................................... 1688 

Σχήμα 3.34 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης από τα υβριδικά 

νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 με νανοκρυστάλλους Au παρασκευασμένα με διπλάσιο 

όγκο "stock" διαλύματος AuHCl4 (a) και διπλάσιο όγκο διαλύματος NaBH4 (b). 16969 

Σχήμα 3.35 Καμπύλες απορρόφησης για τα υβριδικά νανοσυσσωματώματα με δύο 

διαφορετικά μεγέθη νανοκρυστάλλων Au. Για σύγκριση υπάρχει και η καμπύλη 

απορρόφησης των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

ανάπτυξη καθώς και των νανοκρυστάλλων Au που παρασκευάστηκαν με τις ίδιες 

συνθήκες χωρίς την παρουσία των νανοσυσσωματωμάτων. ................................... 1700 

Σχήμα 3.36 Ηλεκτροστατική σύζευξη των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 (CNC) με 

νανοκρυστάλλους Ag για το σχηματισμό του υβριδικού νανοσυσσωματώματος. ... 171 

Σχήμα 3.37 Εικόνες ΤΕΜ χαμηλής μεγέθυνσης (a) και υψηλής διακριτικής 

ικανότητας (b) των νανοκρυστάλλων Ag. Ένθετο στο Σχήμα a: Κατανομή μεγέθους 

όπως προκύπτει από την εκτίμηση πολλών εικόνων ΤΕΜ. Ο άξονας ζώνης της 

εικόνας b είναι ο [011]. ............................................................................................ 1722 

Σχήμα 3.38 Επικάλυψη επιφάνειας (π.χ. γυαλιού, πυριτίου) με πολυμερές μέσω ενός 

σιλενίου. ................................................................................................................... 1733 

Σχήμα 3.39 Νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 επικαλυμμένα με APTES. ................. 1744 

Σχήμα 3.40 Υβριδικά νανοσυσσωματώματα γ-Fe2O3 με νανοκρυστάλλους Ag. ... 1755 

Σχήμα 3.41 Καμπύλες απορρόφησης των υβριδικών νανοσυσσωμάτων γ-Fe2O3 με 

νανοκρυστάλλους Ag. Για σύγκριση υπάρχουν οι καμπύλες απορρόφησης των 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αυτών 

καθώς και μετά την επικάλυψη με APTΕS, αλλά και των μεμονωμένων 

νανοκρυστάλλων Ag πριν τη σύζευξη. .................................................................... 1766 

Σχήμα 3.42 Φωτογραφίες από το υδατικό διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων γ-

Fe2O3 διαμέτρου 120 nm πριν (a) και μετά την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου, με την προσέγγιση ενός μόνιμου μαγνήτη NdFeB έντασης 10 kOe (b). .... 1777 

Σχήμα 3.43 Μεταβολή της έντασης του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

απόστασης από το μόνιμο μαγνήτη NdFeB έντασης ~5 kOe. Ένθετο: Φωτογραφία της 

πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις ανακλαστικότητας. Το 

μικρόμετρο τοποθετήθηκε μέσα στο φασματόμετρο για να ελέγχεται με ακρίβεια η 

απόσταση του μαγνήτη από το διάλυμα. ................................................................. 1788 
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Σχήμα 3.44 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των 

νανοσυσσωματωμάτων με διαμέτρους 40 nm (a) και 120 nm (b). Ένθετα οι 

κατανομές μεγεθών που προέκυψαν από τις εικόνες ΤΕΜ. .................................. 17979 

Σχήμα 3.45 Φωτογραφίες του κολλοειδούς υδατικού διαλύματος των 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 120 nm χωρίς την εφαρμογή κάποιου 

μαγνητικού πεδίου (a) και με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου έντασης 162 Oe (b), 

219 Oe (c), 287 Oe (d), 398 Oe (e), και 618 Oe (f). Η διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου είναι κάθετη στο επίπεδο του σχήματος, ενώ η έντασή του μεταβάλλεται όταν 

αλλάζει η απόσταση μεταξύ του μόνιμου μαγνήτη NdFeB (ο οποίος φαίνεται πίσω 

από τα φιαλίδια) και του φιαλιδίου. Οι αποστάσεις είναι αντίστοιχα 4 cm (b), 3.5 cm 

(c), 3 cm (d), 2.5 cm (e) και 2.0 cm (f). ................................................................... 1800 

Σχήμα 3.46 Φωτογραφίες του κολλοειδούς υδατικού διαλύματος των 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 40 nm χωρίς την εφαρμογή κάποιου 

μαγνητικού πεδίου (a) και με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου έντασης 162 Oe (b), 

219 Oe (c), 287 Oe (d), 398 Oe (e), και 618 Oe (f). Η διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου είναι κάθετη στο επίπεδο του σχήματος, ενώ η έντασή του μεταβάλλεται όταν 

αλλάζει η απόσταση μεταξύ του μόνιμου μαγνήτη NdFeB (ο οποίος φαίνεται πίσω 

από τα φιαλίδια) και του φιαλιδίου. Οι αποστάσεις είναι αντίστοιχα 4 cm (b), 3.5 cm 

(c), 3 cm (d), 2.5 cm (e) και 2.0 cm (f). ................................................................... 1800 

Σχήμα 3.47 Εικόνα ΤΕΜ φωτεινού πεδίου χαμηλής μεγέθυνσης των 

νανοσυσσωματωμάτων υπό την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η γραμμή 

από τα νανοσυσσωματώματα σχηματίζεται κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου. ...................................................................................................................... 1811 

Σχήμα 3.48 Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου σε λειτουργία διαπερατότητας από το 

κολλοειδές διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 120 nm σε 

κιουβέτα χωρίς την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου (a), με εφαρμογή μαγνητικού 

πεδίου έντασης 162 Oe (b), 219 Oe (c), 287 Oe (d), 398 Oe (e) και 618 Oe (f). Με 

βέλος παριστάνεται η διεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. ................... 1822 

Σχήμα 3.49 Εικόνες οπτικού μικροσκοπίου σε λειτουργία διαπερατότητας από το 

κολλοειδές διάλυμα των συσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 40 nm σε κιουβέτα 

χωρίς την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου (a), με εφαρμογή μαγνητικού πεδίου έντασης 

162 Oe (b), 219 Oe (c), 287 Oe (d), 398 Oe (e) και 618 Oe (f). Με βέλος 

παριστάνεται η διεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. ............................. 1822 
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Σχήμα 3.50 Φωτογραφίες του κολλοειδούς υδατικού διαλύματος των 

νανοσυσσωματωμάτων γ-Fe2O3 διαμέτρου 120 nm χωρίς την εφαρμογή κάποιου 

μαγνητικού πεδίου (a) και με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου έντασης 162 Oe (b), 

219 Oe (c), 287 Oe (d), 432 Oe (e), και 841 Oe (f). Η διεύθυνση του μαγνητικού 

πεδίου είναι παράλληλη στο επίπεδο του σχήματος, ενώ η έντασή του μεταβάλλεται 

όταν αλλάζει η απόσταση μεταξύ του μόνιμου μαγνήτη NdFeB (ο οποίος φαίνεται 

στο πλάι από τα φιαλίδια) και του φιαλιδίου. Οι αποστάσεις είναι αντίστοιχα 4 cm 

(b), 3.5 cm (c), 3 cm (d), 2.4 cm (e) και 1.8 cm (f). ................................................. 1833 

Σχήμα 3.51 (a) Περίθλαση Bragg από τις γραμμές που σχηματίζουν τα 

νανοσυσσωματώματα. (b) Αλληλεπιδράσεις διπόλου-διπόλου μεταξύ δύο 

νανοσυσσωματωμάτων με την ίδια μαγνητική ροπή, μ, υπό την επίδραση ενός 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, H. Η δύναμη Fm είναι ελκτική όταν τα δίπολα είναι 

τοποθετημένα κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, ενώ είναι απωστική όταν 

βρίσκονται η ευθεία που τα ενώνει είναι κάθετη στη διεύθυνση του πεδίου. ......... 1844 

Σχήμα 3.52 Σχηματική αναπαράσταση της δομής των νανοσυσσωματωμάτων μέσα 

στο υδατικό διάλυμά τους με την εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, Η. 

Οι γραμμές (chains) σχηματίζονται κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Με d 

συμβολίζεται η απόσταση μεταξύ των νανοσυσσωματωμάτων στην ίδια γραμμή, ενώ 

με a με απόσταση μεταξύ των γραμμών. ................................................................. 1855 

Σχήμα 3.53 Μετρήσεις ανακλαστικότητας του κολλοειδούς διαλύματος των 

νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 120 nm (a) και 40 nm (b) συναρτήσει του μήκους 

κύματος για διάφορες εντάσεις μαγνητικού πεδίου. Αυτό μεταβάλλεται αλλάζοντας 

την απόσταση μεταξύ της κιουβέτας που περιέχει το διάλυμα και του μαγνήτη. Η 

διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλη με την προσπίπτουσα δέσμη του 

φασματομέτρου. ....................................................................................................... 1877 

Σχήμα 3.54 Μεταβολή του μήκους κύματος του περιθλώμενου φωτός (δηλαδή του 

μεγίστου της έντασης της ανακλαστικότητας) (κύκλοι) καθώς και μέγιστη ένταση της 

ανακλαστικότητας συναρτήσει της έντασης του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, H, 

για το διάλυμα των νανοσυσσωματωμάτων διαμέτρου 120 nm. ............................. 1888 

Σχήμα 3.55 Σχηματική αναπαράσταση της δομής που σχηματίζεται από τα 

νανοσυσσωματώματα όταν εφαρμόζεται ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 

διαφορετικής έντασης. Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται η καλή οργάνωση ενώ στην 

δεύτερη το μαγνητικό πεδίο δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να επιτευχθεί μια τόσο 

καλή οργανωμένη δομή. Με α, d συμβολίζονται οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 
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των νανοσυσσωματωμάτων και μεταξύ γειτονικών νανοσυσσωματωμάτων στην ίδια 

γραμμή. .................................................................................................................. 18989 
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υψηλές γωνίες έχουν δεικτοδοτηθεί με τη δομή του βουρτσίτη ZnO (ICDD, 00-036-

1451) και του α-Fe (ICDD, 01-087-0721). .............................................................. 2166 

Σχήμα 4.12 HRTEM εικόνα του δομών πυρήνα@κελύφους που έχουν 

παρασκευαστεί με την ίδια μέθοδο σύνθεσης των υβριδικών ετεροδομών, χωρίς όμως 

την παρουσία πυρήνων νανοράβδων ZnO. Ένθετες εικόνες: μία εικόνα ΤΕΜ χαμηλής 

μεγέθυνσης (αριστερά) και μια εικόνα περίθλασης FFT (δεξιά) όπως προκύπτει από 

την HRTEM εικόνα. ................................................................................................ 2177 

Σχήμα 4.13 Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου Kirkendall (a) και του 

μηχανισμού μεταφοράς μάζας από τον πυρήνα στο κέλυφος σε ετεροδομές 

νανοσωματιδίων (b). Ισορροπία ρεύματος φορέων ηλεκτρονίων (e
-
) ή οπών (h

+
) 

αποκαθίστανται μέσω του φαινομένου σήραγγας. ................................................ 21919 

Σχήμα 4.14 Φωτοφωταύγεια (PL) στoυς 300 Κ των υβριδικών ανισοτροπικών 

ετεροδομών HNC-1 (a, συνεχής κάτω καμπύλη) και HNC-2 (b, συνεχής κάτω 

καμπύλη) σε σύγκριση με αυτή των αντίστοιχων νανοράβδων ZnΟ (a, b 

διακεκομμένες πάνω καμπύλες) από τους οποίους παρήχθησαν. Οι κατακόρυφες 

διακεκομμένες ευθείες γραμμές δείχνουν την μετατόπιση προς το μπλε του οπτικού 

φάσματος της NBE εκπομπής, λόγω της επικάλυψης των νανοράβδων ZnO από τους 

νανοκρυστάλλους Fe@FexOy. Κάθε φάσμα έχει κανονικοποιηθεί με την αντίστοιχη 

μέγιστη ένταση της NBE εκπομπής στο UV. .......................................................... 2211 

Σχήμα 4.15 Διάγραμμα ενεργειακών σταθμών που παρουσιάζει τις ακτινοβολούσες 

μεταπτώσεις μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας, αλλά και 
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μεταξύ ενεργειακών καταστάσεων στο εσωτερικό του ενεργειακού χάσματος λόγω 

ατελειών (ή προσμείξεων) στην επιφάνεια των νανοράβδων. ................................. 2222 

Σχήμα 4.16 Βρόγχοι υστέρησης σε θερμοκρασία δωματίου των υβριδικών 

ετεροδομών HNC-1, με τη μεγάλη πυκνότητα μαγνητικών νανοκρυστάλλων 

Fe@FexOy (τετράγωνα) και των HNC-2, με τη μικρή πυκνότητα μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων (κύκλοι). Επίσης στο ίδιο διάγραμμα για σύγκριση υπάρχει και ο 

βρόγχος υστέρησης του δείγματος Fe@FexOy που παρασκευάστηκε χωρίς την 

παρουσία των νανοράβδων ZnO. Ένθετο: Οι βρόγχοι υστέρησης των μεμονωμένων 

νανοράβδων ZnO σε θερμοκρασία δωματίου και στους 2 Κ. ................................. 2255 

Σχήμα 4.17 Βρόγχοι υστέρησης των υβριδικών ετεροδομών HNC-2 στους 300 Κ, σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους μετά από την παρασκευή των δειγμάτων. Ένθετο: 

HRTEM εικόνα του δείγματος μετά από 7.5 μήνες (αριστερά) και ο βρόγχος 

υστέρησης μεγεθυμένος στα μικρά πεδία όπου φαίνεται η σημαντική μείωση του 

συνεκτικού πεδίου με το χρόνο (δεξιά). .................................................................. 2277 

Σχήμα 4.18 Κανονικοποιημένοι βρόγχοι υστέρησης των υβριδικών ετεροδομών 

HNC-1, με Ms = 2.5 emu/gr (a) και HNC-2 με Ms = 61.2 emu/gr (b) στους 5Κ, αφού 

τα δείγματα έχουν ψυχθεί με πεδίο- FC (τρίγωνα) και χωρίς πεδίο- ΖFC (κύκλοι). 

Διαγράμματα dM/dH για τα δείγματα HNC-1 και HNC-2 κατά την σάρωση του 

πεδίου από τα +10 στα -10 kOe υπό συνθήκες ZFC (κύκλοι) και FC (τρίγωνα) (c-f). 

Ένθετα: (a) HRTEM εικόνα των περιοχών πυρήνα@κελύφους (αριστερά) και πεδίο 

πόλωσης λόγω ανταλλαγής (Ηeb) συναρτήσει του πεδίου ψύξης του δείγματος HNC-1 

(δεξιά) και (b) HRTEM εικόνα των περιοχών πυρήνα@κελύφους του δείγματος 

HNC-2. ..................................................................................................................... 2300 

Σχήμα 4.19 Προσανατολισμός των σπιν σε νανοκρυστάλλους με δομή 

πυρήνα@κελύφους κατά τη σάρωση του πεδίου από +10 kOe σε -10 kOe και αφού το 

δείγμα έχει ψυχθεί υπό πεδίο 10 kOe. Οι σιδηρομαγνητικές ροπές του πυρήνα 

παριστάνονται με μπλε βέλη, του σιδηριμαγνητικού κελύφους με μωβ βέλη και με 

κόκκινα μικρά βέλη τα παγωμένα σπιν στη διεπιφάνεια. Με διακεκομμένη γραμμή 

(άσπρη) γραμμή αποδεικνύεται ο άξονας "εύκολης μαγνήτισης" (easy axis) για κάθε 

υποπεριοχή του κελύφους. ....................................................................................... 2311 

Σχήμα 4.20 Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης των σπιν ενός σιδηρομαγνητικού 

πυρήνα και του σιδηριμαγνητικού κελύφους ενός νανοσωματιδίου με δομή 

πυρήνα@κελύφους, όπως προκύπτει μετά από προσομοιώσεις Monte-Carlo. ....... 2322 
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Σχήμα 4.21 Εξάρτηση του πεδίου πόλωσης λόγω ανταλλαγής (Heb) και του 

αντίστοιχου συνεκτικού πεδίου (Hc) από το μαγνητικό πεδίο κατά τη ψύξη για το 

δείγμα HNC-1. ......................................................................................................... 2333 

Σχήμα 4.22 Βρόγχος υστέρησης των υβριδικών νανοκρυστάλλων ZnO-Fe@FexOy με 

MS= 6.5 emu/gr, όπου ο πυρήνας Fe είναι κρυσταλλικός και το κέλυφος FexOy  είναι 

άμορφο στους 5 Κ υπό ψύξη χωρίς μαγνητικό πεδίο (ZFC, κύκλοι) και υπό ψύξη με 

μαγνητικό πεδίο 10 kOe (FC, τρίγωνα). .................................................................. 2355 

Σχήμα 4.23 Καμπύλες μαγνήτισης συναρτήσει της θερμοκρασίας, Μ(Τ), υπό 

συνθήκες ψύξης χωρίς μαγνητικό πεδίο (ZFC- πλήρη σύμβολα) και ψύξης με πεδίο 

H= 10 kOe (FC- ανοιχτά σύμβολα) για τις υβριδικές ετεροδομές HNC-1(κύκλοι) και 

HNC-2 (τρίγωνα). Οι συμπαγής κόκκινες καμπύλες αποτελούν τις καμπύλες 

προσαρμογής (μοντέλο) στα δεδομένα, εφαρμόζοντας το νόμο του Bloch για 

διεγερμένα κύματα σπιν. .......................................................................................... 2388 

Σχήμα 4.24 Καμπύλες μαγνητικής επιδεκτικότητας συνάρτηση της θερμοκρασίας. 

χ(Τ), υπό συνθήκες ψύξης χωρίς μαγνητικό πεδίο (ZFC-πλήρη σύμβολα) και ψύξης 

με μαγνητικό πεδίο Η= 50 Oe (FC- ανοιχτά σύμβολα) για τις υβριδικές ετεροδομές 

HNC-1 (κύκλοι) και HNC-2 (τρίγωνα). ................................................................... 2400 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Πίνακας 1.1 Εμπορικά διαθέσιμα σκιαγραφικά μέσα μαγνητικών 

νανοκρυστάλλων.........................................................................................................46 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πίνακας 3.1 Διάμετροι (D) των νανοσυσσωματωμάτων όπως προσδιορίστηκαν από 

το ΤΕΜ και το DLS....................................................................................................112 

Πίνακας 3.2 Παράμετροι Mössbauer 
57

Fe που προκύπτουν από τα αντίστοιχα 

φάσματα με την καλύτερη προσαρμογή: θερμοκρασία (T), ισομερής μετατόπιση (IS), 

μισό της διαπλάτυνσης της φασματικής γραμμής (Γ/2), τετραπολική μετατόπιση (2ε), 

υπέρλεπτο μαγνητικό πεδίο (Bhf), διαπλάτυνση του υπέρλεπτου μαγνητικού πεδίου 

(ΔBhf), σχετική περιοχή απορρόφησης (Area) και συνιστώσα (Comp). Στους 300 Κ η 

ασύμμετρη διαπλάτυνση γύρω από την κεντρική Bhf τιμή δίνεται από δύο ΔBhf τιμές, 

ΔBhf χαμηλότερη/ΔBhf υψηλότερη από την Bhf. Όταν η ΔBhf υψηλότερη είναι 0, η διαπλάτυνση 

ουσιαστικά προσδιορίζεται από τιμές ΔBhf χαμηλότερη χαμηλότερης από την 

Bhf...............................................................................................................................117 

Πίνακας 3.3 Συνεκτικό πεδίο (HC) για δύο θερμοκρασίες (5 και 235 Κ) για τα 

νανοσυσσωματώματα γ- Fe2O3 αλλά και για τους μεμονωμένους νανοκρυστάλλους, 

σε μορφή σκόνης και παγωμένων διαλυμάτων. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι κάτω 

από το σημείο παγώματος ώστε να μπορούν να μετρηθούν και τα διαλύματα στο 

μαγνητόμετρο SQUID και να μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα σε μορφή 

σκόνης........................................................................................................................133 

Πίνακας 3.4 Υπολογισμός του λόγου κατά όγκο του μαγνητικού υλικού μέσα στα 

νανοσυσσωματώματα καθώς και του αριθμού των μικρών νανοκρυστάλλων μέσα σε 

αυτά............................................................................................................................148 

Πίνακας 3.5 Προσδιορισμός της περιοχής που ανήκουν τα νανοσυσσωματώματα με 

βάση τη μαγνήτισή τους και το μέγεθός τους............................................................148 

Πίνακας 3.6 Σύγκριση των ρυθμών χαλάρωσης των νανοσυσσωματωμάτων σε σχέση 

με άλλες μαγνητικές νανοδομές, SPM ή FiM. Όπου r1 και r2 είναι ο διαμήκης και 
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εγκάρσιος ρυθμός χαλάρωσης των πρωτονίων, 

])/r(r/[])/r(r)/r(r[Δr CNCs12systemother 12CNCs12   είναι το ποσοστό μεταβολής που δείχνει 

πόσο καλύτερη απόδοση έχει το σύστημα των νανοσυσσωματωμάτων (CNCs) σε 

σχέση με τα άλλα συστήματα της βιβλιογραφίας......................................................151 

Πίνακας 3.7 Χρόνος που απαιτείται ώστε η θερμοκρασία να φτάσει στους 42- 46 °C 

που είναι η θερμοκρασιακή περιοχή που τυπικά χρησιμοποιείται για την καταστροφή 

καρκινικών κυττάρων, για τα δείγματα των νανοσυσσωματωμάτων καθώς και των 

μεμονωμένων νανοκρυστάλλων γ- Fe2O3 στη μικρότερη συγκέντρωση διαλύματος 

που μετρήθηκε (1.25 mgr/mL)...................................................................................157 
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