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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο συνδυασμός του σύγχρονου τρόπου ζωής με  τις  αυξημένες  ανάγκες  σε

ενέργεια και την ταυτόχρονη ανάγκη μείωσης των εκπομπών των αερίων ρύπων οι
οποίες  εντείνουν  όλο  και  περισσότερο  το  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου,  έχει
καταστήσει  σαφές  την  ανάγκη  ηπιότερων  μορφών  ενέργειας  και  παράλληλα
φιλικότερων  προς  το  περιβάλλον.  Το  υδρογόνο  θεωρείται  ως  μία  από  τις
κορυφαίες εναλλακτικές πηγές ενέργειας καθώς είναι το απλούστερο, ελαφρύτερο
αλλά και με την μεγαλύτερη αναλογία ενέργειας προς βάρος από όλα τα καύσιμα.
Ακόμα  είναι  εξαιρετικά  φιλικό προς  το  περιβάλλον  καθώς  από  την  καύση του
παράγεται  αποκλειστικά  και  μόνο  νερό.  Η  σημερινή  παραγωγή  υδρογόνου
επιτυγχάνεται κυρίως με την αναμόρφωση ατμών μεθανίου και νερού δίνοντας ως
παραπροϊόν διοξείδιο  του άνθρακα.  Όμως το μεθάνιο  είναι  μία  μη  ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας  και  η  ελευθέρωση διοξειδίου  του άνθρακα δημιουργεί  διάφορα
προβλήματα  όπως  προαναφέρθηκε.  Για  αυτό  είναι  αναγκαίο  να  βρεθεί  ένας
τρόπος παραγωγής υδρογόνου από το νερό χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.
Στην παρούσα εργασία συνθέσαμε κβαντικές ψηφίδες θειούχου κασσίτερου με τη
μέθοδο της ζεστής έγχυσης, στη συνέχεια τις διασπείραμε με υπέρηχο απολέπιση
σε  ultrasonic  bath και  ultrasonic  probe  σε  διάφορους  διαλύτες και  τέλος  τις
χρησιμοποιήσαμε  για  τη  φωτοκαταλυτική  παραγωγή  υδρογόνου.  Οι  κβαντικές
ψηφίδες  είναι  ημιαγώγιμα  νανοσωματίδια  τα  οποία  παρουσιάζουν  μοναδικές
οπτικές  και  ηλεκτρονικές  ιδιότητες,  από  τις  ιδιότητες  τους  αυτές  απορρέει  η
φωτοκαταλυτική τους δραστικότητα για την αναγωγή των κατιόντων υδρογόνου
και την παραγωγή μοριακού υδρογόνου από το νερό.

Το κίνητρο για την παρούσα εργασία προέρχεται από προηγούμενες μελέτες
στις  οποίες  είχαν  συνθέσει  κβαντικές  ψηφίδες  διάφορων  μεταλλικών
διχαλκογονιδίων  και  τις  είχαν  χρησιμοποιήσει  για  την  παραγωγή  μοριακού
υδρογόνου.

Στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία  συνθέσαμε  κβαντικές  ψηφίδες
θειούχου κασσίτερου με τη μέθοδο της θερμής έγχυσης και έγιναν προσπάθεις για
την  φωτοκαταλυτική  παραγωγή  υδρογόνου.  Η  ένωση  μας  χαρακτηρίστικε
διεξοδικά  με  διάφορες  τεχνικές  όπως  φασματοσκοπία  UV-Vis,  μικροσκοπία
ατομικής  δύναμης AFM, ηλεκτρονική  μικροσκοπία  σάρωσης  SEM,  περίθλαση
ακτίνων  χ  XRD  και φασματοσκοπία  P-RAMAN.  Ακόμα  πραγματοποιήθηκαν
μετρήσεις για την παραγωγή υδρογόνου σε αέριο χρωματογράφο (GC).
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Κβαντικές ψηφίδες ,  παραγωγή υδρογόνου ,  ηλιακή ενέργεια ,  φωτοκαταλυτική
δραστηριοτητά  ,  ημιαγώγιμα  νανοσωματίδια  ,  θειούχος  κασσίτερος  ,  μέθοδος
ζεστής έγχυσης , διχαλκογονίδια μετάλλων , διασπορά , ηπέρηχος απολέπιση.
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ABSTRACT

Τhe current lifestyle combined with the increased energy needs and the need
to reduce greenhouse gas emissions has shown the need for milder forms of energy,
while  at  the  same  time  being  more  environmentally  friendly.  Hydrogen  is
considered as one of the leading alternative energy sources as it is the simplest,
lighter but also the most energy to weight ratio of all other fuels. It is also extremely
environmentally friendly as only water is produced from its combustion. Today's
hydrogen  production  is  mainly  achieved  by  reforming  methane  and  water  and
carbon dioxide is produced as a byproduct. But methane is a non renewable source
of  energy,  and  carbon  dioxide  releases  a  number  of  problems  .  For  this,  it  is
necessary to find a way of producing hydrogen from water using solar energy. In the
present study we synthesized quantum dots of tin disulfide by the hot injection
method, then dispersed them by ultrasonic bath and ultrasonic probe in various
solvents  and  finally  we  used  them  for  the  photocatalytic  hydrogen  evolution.
Quantum  dots  are  semiconductor  nanoparticles  that  exhibit  unique  optical  and
electronic properties, resulting in their photocatalytic activity for the reduction of
hydrogen cations and the production of molecular hydrogen from water.

The motivation for the present work comes from previous studies in which
they had synthesized quantum dots of various metall dichalcogenides and had used
them for the production of molecular hydrogen.

In the present thesis we synthesized quantum dots of tin disulfide by the hot
injection method  and  attempts  were  made  for  the  photocatalytic  production  of
hydrogen. Our association has been extensively characterized by various techniques
such as UV-Vis spectroscopy, AFM atomic force microscopy, SEM scanning electron
microscopy, XRD x-ray diffraction, and P-RAMAN spectroscopy. Measurements have
also been made to produce hydrogen in a gas chromatograph (GC).

                                                                                                                                      KEYWORDS

Quantum  dots,  hydrogen  generation,  solar  energy,  photocatalytic  activity,
semiconductor  nanoparticles,  tin  disulfide,  hot  injection  method,  metal
dichalcogenides, dispersion, ultrasonic exfoliation.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Οι  κβαντικές  ψηφίδες  είναι  πολύ  μικρά  νανοσωματίδια  αποτελούμενα  από
ημιαγώγιμα υλικά και με μέγεθος μόνο μερικά νανόμετρα. Μπορούν να περιέχουν
από  εκατοντάδες  έως  μερικές  χιλιάδες  άτομα  και  τυπικά  η  διάμετρος  τους
κυμαίνεται  από  1~10  nm.  Είναι  τόσο  μικρές  σε  μέγεθος  ώστε  οι  οπτικές  και
ηλεκτρονικές τους ιδιότητες διαφέρουν από εκείνες μεγαλύτερων σωματιδίων και
για το λόγο αυτό αποτελούν κεντρικό θέμα της νανοτεχνολογίας. Οι ημιαγώγιμες
κβαντικές  ψηφίδες  συνήθως  αποτελούνται  από  συνδυασμό  στοιχείων  από  τις
ομάδες  II-VI,  III-V  και  IV-VI  του  περιοδικού  πίνακα.  Οι  κβαντικές  ψηφίδες  της
ομάδας ΙΙ-VI  (ZnS,  ZnSe,  ZnO,  CdSe,  CdS)  είναι  οι  ενώσεις  που έχουν μελετηθεί
περισσότερο και εκτενέστερα. Οι πιο κοινές κβαντικές ψηφίδες είναι αυτές που
προέρχονται από το κάδμιο (CdE, όπου E ένα χαλκογενές S, Se, Te) οι οποίες είναι
τοξικές.  Οι  πρόσφατοι  περιβαλλοντικοί  κανονισμοί  έχουν  περιορίσει  τη  χρήση
τοξικών μετάλλων και επομένως οι κβαντικές ψηφίδες που περιέχουν μη τοξικά
μέταλλα όπως o κασσίτερος (Sn) έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον. Το εύχρηστο
μέγεθος τους,  οι  μεγεθοεξαρτώμενες ιδιότητες απορρόφησης και  εκπομπής που
παρουσιάζουν  καθώς  και  η  υψηλή  φωτοφωταυγειακή  τους  απόδοση  τις
καθιστούν  αρκετά  ελκυστικές  ενώσεις  για  μια  ποικιλία  εφαρμογών  και  νέων
τεχνολογιών.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι  ενώσεις  πολύ  σημαντικές  στη  χημεία,την
νανοτεχνολογία, την επιστήμη των υλικών, τη φυσική, τη βιολογία και την ιατρική.

  Το  όνομα  κβαντικές  ψηφίδες  προέρχεται  από  το  γεγονός  ότι  αποτελούν  ένα
μικροσκοπικό  κομμάτι  ύλης  τόσο  μικρό  ώστε  να  συγκεντρώνεται  σε  ένα  μόνο
σημείο,  δηλαδή με άλλα λόγια είναι  μηδενικών διαστάσεων.  Συχνά οι κβαντικές
ψηφίδες αναφέρονται και  ως τεχνητά άτομα,  καθώς παρά το γεγονός ότι  είναι
κρύσταλλοι,  συμπεριφέρονται περισσότερο σαν μεμονωμένα άτομα εξ'ου και το
ψευδώνυμό που τους έχει αποδωθεί (artificial atoms ,  δλδ. Παρασκευάζονται από
τον άνθρωπο παρά συναντώνται φυσικά).

   Οι κβαντικές ψηφίδες με χημικό τύπο ΜΧ2 , χαρακτηρίζονται ως φυλλώδη στερεά
Van  der  Waals,  στα  οποία  ο  αρχικά  συμπαγής  κρύσταλλος  προκύπτει  από  την
στοίβαξη φύλλων της μορφής Χ-Μ-Χ σε κάθετη κατεύθυνση, κατά την οποία ένα
ατομικό  επίπεδο  μετάλλου  εγκλείεται  ανάμεσα  σε  δύο  ατομικά  επίπεδα  του
χαλκογενούς.  Ακόμη  κατά  την  προβολή  ενός  στρώματος  παρατηρούμε  ότι  τα
άτομα τόσο του μετάλου όσο και του χαλκογενούς διατάσσονται δημιουργώντας
ένα εξαγωνικό πλέγμα. Στον αρχικά συμπαγή κρύσταλλο τα γειτονικά στρώματα
συκρατούνται  μεταξύ τους με  ασθενείς  δεσμούς  Van der  Waals,  ενώ εντός των
φύλλων  τα  άτομα  του  χαλκογενούς  σχηματίζουν  με  τα  άτομα  του  μετάλλου
μεικτής φύσεως ομοιοπολικούς και ιοντικούς δεσμούς. 
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    Τέλος  οι  κβαντικές  ψηφίδες  μπορούν  να  παρασκευασθούν  σε  κολλοειδή
διαλύματα χρησιμοποιώντας υγρές χημικές τενικές λόγω της ευκολίας σύνθεσης
μεγάλων  ποσοτήτων  με  χαμηλό  κόστος  συγκρινόμενες  με  άλλες  πολύπλοκες,
τοξικές  και δαπανηρές τεχνικές.
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                                                                                                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

1.1 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ

Oι  κβαντικές  ψηφίδες [1]  είναι  πολύ  μικρά  ημιαγώγιμα  νανοσωματίδια,
μεγέθους μόνο μερικών νανομέτρων. Είναι τόσο μικρά σε μέγεθος ώστε οι οπτικές
τους  και  ηλεκτρονικές  τους  ιδιότητες  διαφέρουν  απο  εκείνες  μεγαλύτερων
σωματιδίων.  Οι κβαντικές  ψηφίδες  εμφανίζουν  ιδιότητες  που  είναι  ενδιάμεσες
μεταξύ ογκώδων ημιαγωγών και διακριτών μορίων, και οι οπτοηλεκτρονικές τους
ιδιότητες αλλάζουν ως συνάρτηση τόσο του μεγέθους τους όσο και του σχήματος
τους.

          Εικόνα 1.1  κβαντικές ψηφίδες διαφόρων μεγεθών και τα μήκη κύματος στα οποία φθορίζουν
  
Ένα  χαρακτηριστικό  [2] των  ημιαγώγιμων  ενώσεων  είναι  το  πλάτος  του
ενεργειακού χάσματος (Eg) το οποίο χωρίζει την ζώνη αγωγιμότητας από τη ζώνη
σθένους.  Μιλώντας  για  μακροσκοπικού  μεγέθους  ημιαγωγούς  το  πλάτος  του
ενεργειακού  χάσματος  είναι  σταθερό  και  καθορίζεται  από  το  ίδιο  το  υλικό.
Ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει στην περίπτωση των ημιαγώγιμων σωματιδίων με
μεγέθη μικρότερα από 10 nm. Έτσι για ημιαγωγούς με τυπική διάμετρο από 1 έως
10  nm  ισχύει το φαινόμενο του κβαντικού περιορισμού (quantum confinement),
σύμφωνα με  το οποίο  οι  ηλεκτρονιακές διεγέρσεις  αισθάνονται  τα ΄΄όρια΄΄  των
σωματιδίων λόγω του μικρού μεγέθους τους και ανταποκρίνονται  στην αλλαγή
αυτή ρυθμίζοντας το ενεργειακό τους φάσμα. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως
φαινόμενο  κβαντικού  μεγέθους  (quantum  size  effect)  και  τα  νανομετρικού
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μεγέθους  σωματίδια  που  το  παρουσιάζουν  συχνά  αναφέρονται  ως  κβαντικές
ψηφίδες. Έτσι διάφοροι τύποι κβαντικών ψηφίδων μπορούν να εκπέμψουν φως
συγκεκριμένης  συχνότητας  εάν  τους  εφαρμοστεί  ηλεκτρισμός  ή  φως,  και  η
συχνότητα εκπομπής μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια αν μεταβάλουμε το μέγεθος,
το σχήμα καθώς και το υλικό σύνθεσης τους. 

                                 
             Εικόνα 1.2 Ενεργειακό χάσμα ογκώδες ημιαγωγού και διαφόρων μεγέθους κβαντικών ψηφίδων

   
Αναλυτικότερα στους ογκώδεις ημιαγωγούς  [3] (ημιαγώγιμους νανοκρύσταλους
με διαστάσεις αρκετά μεγαλύτερες των 10nm) τα ενεργειακά επίπεδα βρίσκονται
αρκετά  κοντά  μεταξύ  τους  ώστε  να  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  συνεχή.  Στους
ημιαγωγούς  αυτούς  υπάρχει  μια  απαγορευμένη  σειρά  ενεργειών  που  καλείται
ενεργειακό χάσμα (Εg) και το οποίο αποτελεί την ενεργειακή διαφορά μεταξύ της
ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας. Σε κατάσταση θερμικής ισσοροπίας
σχεδόν όλα τα ηλεκτρόνια βρίσκονται στη ζώνη σθένους και  πολύ λίγα από αυτά
βρίσκονται στη ζώνη αγωγιμότητας, βέβαια μπορούν να μεταπηδήσουν στη ζώνη
αγωγιμότητας αν αποκτήσουν επιπλέον ενέργεια από μια εξωτερική πηγή μέσω
θερμότητας  ή  ακτινοβολίας  (θερμική  ή  οπτικη  διέγερση).  Έτσι  [4]  με  την
απορρόφηση ενός φωτονίου με ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από Eg ένα ηλεκτρόνιο
ωθείται από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας αφήνοντας πίσω του μια
θετικά  φορτισμένη  οπή  (h+)  στη  ζώνη  σθένους.  Το  ηλεκτρόνιο  στη  ζώνη
αγωγιμότητας είναι πλέον ελεύθερο να κινηθεί εξαιτίας των κενών ενεργειακών
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ζωνών στη ζώνη αγωγιμότητας. Έτσι το αρνητικά φορτισμένο ηλεκτρόνιο και η
θετικά φορτισμένη οπή μπορούν να κινητοποιηθούν παρουσία ηλεκτρικού πεδίου
για να δώσουν ρεύμα. Επίσης η χαμηλότερη ενεργειακή τους κατάσταση αποτελεί
ένα ηλεκτροστατικά δευσμευμένο ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής (coulomb), γνωστό ως
εξιτόνιο. Ο ανασυνδυασμός του ηλεκτρονίου και της οπής καταστέφει το εξιτόνιο
μια διαδικασία που είναι γνωστή ως ακτινοβόλος ανασυνδυασμός καθώς μπορεί
να συνοδεύεται και από εκπομπή φωτός.  Το εξιτόνιο έχει πεπερασμένο μέγεθος
εντός του κρυστάλλου το οποίο ορίζεται από την ακτίνα εξιτονίου  Bohr,  η  οπoία
μπορεί να κυμαίνεται από ~2 έως 50nm ανάλογα με το υλικό. Στην περίπτωση που
το μέγεθος του ημιαγώγιμου νανοκρύσταλου είναι μικρότερο από το μέγεθος του
εξιτονίου, τα ηλεκτρόνια τότε καθίσταται χωρικά περιορισμένα. Το γεγονός αυτό
προκαλεί  μεγεθο-εξαρτώμενες  αλλαγές  στην  πυκνότητα  των  επιπέδων  των
ηλεκτρονικών  καταστάσεων  καθώς  και  στην  ενέργεια  διαχωρισμού  τους˙  στην
πράξη αυτό εκδηλώνεται με την αύξηση του χάσματος ζώνης καθώς και με την
εμφάνιση διακριτών ενεργειακών επιπέδων κοντά στα άκρα της ζώνης, με μείωση
των  διαστάσεων  του  νανοκρύσταλου.  Το  φαινόμενο  αυτο  είναι  γνωστό  ως
κβαντικός περιορισμός και  καθιστά δυνατή τη ρύθμιση του οπτικού φάσματος
δηλαδή  της  απορροφήσης  και  της  φωτοφωταύγειας  των  ημιαγώγιμων
νανοκρύσταλλων απλώς αλλάζοντας το μέγεθος τους διατηρώντας παράλληλα τη
σύνθεσή  τους  σταθερή.  Επομένως  το  μέγεθος  του  εξιτονίου  περιγράφει  τη
μετάβαση μεταξύ των κρυσταλλικών ιδιοτήτων και του κβαντικού περιορισμού,
στο οποίο οι οπτικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες εξαρτώνται από το μέγεθος των
ημιαγώγιμων νανοκρύσταλλων. Ανεξάρτητα από το μεγάλο αριθμό επιφανειακών
ατόμων  οι  ημιαγώγιμοι  νανοκρύσταλλοι  με  την  ίδια  εσωτερική  γεωμετρία
σύνδεσης  όπως  μιας  ογκώδης  φάσης  του  ημιαγωγού  συχνά  παρουσιάζουν
αποκλίσεις στις οπτικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες ανάλογες του μεγέθους τους.
Οι  αποκλίσεις  αυτές  των  ιδιοτήτων  προκύπτουν  από  συστηματικούς
μετασχηματισμούς  της  πυκνότητας  των  επιπέδων  ηλεκτρονικής  ενέργειας  ως
συνάρτηση του μεγέθους του εσωτερικού χώρου, και είναι γνωστά ως φαινόμενα
κβαντικού  μεγέθους.  Οι  νανοκρύσταλλοι  βρίσκονται  μεταξύ  του  ατομικού  και
μοριακού ορίου με τις διακριτές ηλεκτρονιακές καταστάσεις και του εκτεταμένου
κρυσταλλικού ορίου με τις συνεχές ηλεκτρονιακές ζώνες.

Άρα  ο  κβαντικός  περιορισμός  [5]  οδηγεί  στην  κατάρευση  των  συνεχών
ενεργειακών επιπέδων που εμφανίζουν οι ογκώδεις ημιαγωγοί και στην εμφάνιση
διακριτών ενεργειακών επιπέδων όπως αυτά των ατόμων. Επίσης η διακριτή δομή
των ενεργειακών καταστάσεων οδηγεί σε ένα διακριτό φάσμα απορρόφησης το
οποίο  έρχεται  σε  αντίθεση  με  το  συνεχές  φάσμα  απορρόφησης  των  ογκώδων
ημιαγωγών.  Τώρα  με  βάση  την  κατεύθυνση  του  περιορισμού  μια  κβαντικά
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περιορισμένη  δομή  μπορεί  να  ταξινομηθεί  σε  τρεις  κατηγορίες  ως  κβαντικό
πηγάδι,  ως  κβαντικό  σύρμα  και  ως  κβαντική  ψηφίδα.  Έτσι  αν  το  εξιτόνιο
περιορίζεται και ως προς τις 3 κατευθύνσεις (3D  περιορισμός), λαμβάνουμε μια
κβαντική ψηφίδα  .  Στην περίπτωση κβαντικού περιορισμού στις δύο διαστάσεις
(2D  περιορισμός) λαμβάνουμε ένα κβαντικό σύρμα, ενώ στο κβαντικό πηγάδι η
κίνηση του εξιτόνιου είναι περιορισμένη στο ένα επίπεδο(1D  περιορισμός) αλλά
είναι ελεύθερο στον υπόλοιπο δυσδιάστατο χώρο. Σε σύγκριση με τους ογκώδεις
ημιαγωγούς  το  κβαντικό  πηγάδι  έχει  υψηλότερη  πυκνότητα  ηλεκτρονικών
καταστάσεων  κοντά  στις  άκρες  της  ζώνης  σθένους  και  αγωγιμότητας  και
επομένως  υψηλότερη  συγκέντρωση  φορέων  μπορεί  να  συμβάλει  σε  εκπομπή.
Καθώς ο αριθμός των διαστάσεων περιορίζεται περισσότερα διακριτά ενεργειακά
επίπεδα εμφανίζονται δηλαδή η κίνηση των φορέων περιορίζεται ισχυρότερα στη
δεδομένη διάσταση.

Eικόνα 1.3 Πυκνότητα ηλεκτρονιακών καταστάσεων ενός ημιαγωγού ως συνάρτηση των διαστάσεών
του. Το φάσμα οπτικής απορρόφησης σε αναλογία με την πυκνότητα των ηλεκτρονικών καταστάσεων.

  Τo όνομά  κβαντικές  ψηφίδες  [6]  προέρχεται  από  το  γεγονός  ότι  είναι  ένα
μικροσκοπικό κομμάτι ύλης τόσο μικρό ώστε να συγκεντρώνεται ουσιαστικά σε
ένα μόνο σημείο, είναι δηλαδή με άλλα λόγια μηδενικών διαστάσεων (0D). Ακόμα ο
χαρακτηρισμός  ως  μηδενοδιάστατα  υλικά  και  η  ονομασία  ''ψηφίδες''  τους  έχει
αποδωθεί από το γεγονός ότι η κίνηση των ηλεκτρονίων, των οπών και γενικά του
εξιτονίου είναι περιορισμένη και στις τρείς διαστάσεις. Ως αποτέλεσμα αυτού τα
σωματίδια  μέσα  σε  αυτό  το  τόσο  μικρό  κομμάτι  ύλης  τα  οποία  μεταφέρουν
ηλεκτρισμό  (ηλεκτρόνια  και  οπές)  είναι  παγιδευμένα  και  εμφανίζουν  καλά
καθορισμένα επίπεδα ενέργειας σύμφωνα με τους νόμους της κβαντικής θεωρίας
(quantum  theory).  Δηλαδή  παρουσιάζουν  διακριτές  ηλεκτρονιακές  μεταβάσεις
όπως  ακριβώς  συμβαίνει  με  τα  φυσικώς  απαντώμενα  άτομα  και  μόρια.  Οι
κβαντικές ψηφίδες είναι κρύσταλλοι πλάτους μερικών νανομέτρων και συνήθως
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περιέχουν από μερικές δεκάδες έως εκατοντάδες άτομα, έχουν τυπική διάμετρο
1~10nm,  περιέχουν  απο  10  έως  50  άτομα  κατά  μήκος  της  διαμέτρου και  από
100~100.000 άτομα συνολικά. Αποτελούνται από ένα ημιαγωγό, δηλαδή ένα υλικό
το  οποίο  δεν  είναι  ούτε  αγωγός  αλλά  ούτε  και  μονωτής.  Λόγω  των  διακριτών
ενεργειακών  επιπέδων  που  παρουσιάζουν  και  επειδή,  ενώ  είναι  κρύσταλλοι
συμπεριφέρονται περισσότερο σαν μεμονωμένα άτομα,  για τους λόγους αυτούς
τους  έχει  αποδοθεί  το  ψευδώνυμο  τεχντητά  άτομα  (artificial  atoms),  δηλαδή
παρασκευάζονται απο τον άνθρωπο παρά συναντούνται φυσικά.  Σύμφωνα με τη
φυσική  αν  δώσεις  σε  ένα  άτομο  ενέργεια  μπορείς  να  το  διεγείρεις,  δηλαδή  να
ωθήσεις  ένα  ηλεκτρόνιο  του  σε  ένα  υψηλότερο  επίπεδο  ενέργειας,  όταν  το
ηλεκτρόνιο  επιστρέφει  από  το  υψηλότερο  επίπεδο  ενέργειας  στην  αρχική
κατάσταση  εκπέμπει  φως  (φωτόνιο)  με  τη  ίδια  ενέργεια  (hv) που  αρχικά  είχε
απορροφήσει  το  άτομο.   Άρα  το  χρώμα  ,  δηλαδή  το  μήκος  κύματος  και  η
συχνότητα  που  ένα  άτομο  εκπέμπει  εξαρτάται  από  το  είδος  του  ατόμου.  Για
παράδειγμα ο σίδηρος  (Fe)  φαίνεται πράσινος ενώ το νάτριο (Νa)  κίτρινο όταν
διεγείρονται τα άτομά τους και αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο έχουν
διευθετημένα  τα  επίπεδα  ενέργειας  τους.  Διαφορετικά  άτομα  εκπέμπουν
διαφορετικού  μήκους  κύματος  φωτόνια  και  συνεπώς  δίνουν  διαφορετικού
χρώματος φωτόνια˙ αυτό συμβαίνει επειδή τα επίπεδα ενέργειας στα άτομα είναι
κβαντισμένα,  παίρνουν  δηλαδή  καθορισμένες  ενεργειακές  τιμές.  Οι  κβαντικές
ψηφίδες  έχουν  επίσης  καθορισμένα  ενεργειακά  επίπεδα.  Ακόμα  αυτές  που
παρασκευάζονται  από το ίδιο υλικό μπορούν να δώσουν διαφορετικά χρώματα
ανάλογα με το μέγεθος που έχουν. Οι μεγαλύτερου μεγέθους κβαντικές ψηφίδες
μπορούν  να  εκπέμψουν  μεγαλύτερου  μήκους  κύματος  και  άρα  χαμηλότερης
συχνότητας  φωτόνια,  ενώ  οι  μικρότερου  μεγέθους  μπορούν  να  εκπέμψουν
κοντύτερου  μήκους  κύματος  και  άρα  υψηλότερης  συχνότητας  φωτόνια.  Στην
πράξη  αυτό  σημαίνει  ότι  οι  μεγαλύτερου  μεγέθους  κβαντικές  ψηφίδες  (~6nm)
παράγουν κόκκινο χρώμα ενώ οι  μικρότερου μεγέθους (~2nm)  παράγουν μπλέ
χρώμα, με τις ενδοιάμεσου μεγέθους να παράγουν πράσινο, πορτοκαλί καθώς και
το γνωστό μας χρωματικό φάσμα. Η εξήγηση του φαινομένου αυτού είναι αρκετά
απλή. Oι μικρού μεγέθους κβαντικές ψηφίδες έχουν μεγαλύτερο χάσμα ζώνης, έτσι
χρειάζονται  μεγαλύτερης  ενέργειας  φωτόνια  για  να  διεγερθούν  και  επειδή  η
συχνότητα του εκπεμπόμενου φωτός είναι ανάλογη της ενέργειας του (Ε=hv)  οι
μικρότερου μεγέθους κβαντικές ψηφίδες παράγουν υψηλότερης συχνότητας και
άρα μικρότερου μήκους κύματος φωτόνια με αποτέλεσμα χρώματα όπως το μοβ,
το  μπλε  και  το  πράσινο.  Οι  μεγαλύτερου  μεγέθους  κβαντικές  ψηφίδες  έχουν
περισσότερα  και  πιο  στενά  σε  απόσταση  ενεργειακά  επίπεδα  ,  έτσι  δίνουν
χαμηλότερης συχνότητας και άρα μεγαλύτερου μήκους κύματος φωτόνια (v=c/l )
με αποτέλεσμα χρώματα όπως το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο.
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        Εικόνα 1.4 φθορισμός από κβαντικές ψηφίδες καθώς και τα δίαφορα μήκη κύματος που συμβαίνει

Οι  κβαντικές  ψηφίδες  πρωτοανακαλύφθηκαν  [6] το  1980  σε  γυάλινους
κρύσταλλους και  σε  στερεή φάση από τον Ρώσο φυσικό  Alexei  Ekimov  καθώς
εργαζόταν  στο  κρατικό  ινστιτούτο  του  Vavilov  στην  Αγία  Πετρούπολη.  Λίγο
αργότερα, στα τέλη του 1982, ο Αμερικάνος χημικός Luis E. Brus  εργαζόμενος στο
Bell Laboratories ανακάλυψε το ίδιο φαινόμενο σε κολλοειδές διάλυμα όπου μικρά
σωματίδια μιας ένωσης είχαν διασπαρθεί μέσα σε διάλυμα. Ακόμη ανακάλυψε ότι
το  μήκος  κύματος  που  εκπέμπεται  ή  απορροφάται  από  μια  κβαντική  ψηφίδα
άλλαζε με το πέρασμα των ημερών καθώς ο κρύσταλλος μεγάλωνε. Έτσι κατέληξε
στο  συμέρασμα  ότι  ο  περιορισμός  των  ηλεκτρονίων  έδινε  στα  σωματίδια
κβαντικές  ιδιότητες.  Οι  δύο  επιστήμονες  μοιράστηκαν  το  βραβείο  R.W.  Wood
Award της οπτικής κοινότητας της αμερικής για το πρωτοποριακό του έργο. 

1.2 ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ (SnS2 QDs)

Το  δισουλφίδιο  του  κασσίτερου  [7]  ανήκει  στην  εκτεταμένη  ομάδα  των
δισδιάστατων μεταλλικών  διχαλκογενιδίων  (LMDCs) η  οποία είναι  μια  μεγάλη
ομάδα ενώσεων αποτελούμενη από παραπάνω από 40 μέλη. Είναι ένα μέλος του
γκρούπ IV των μεταλλικών διχαλκογενιδίων (MDCs) της οικογέννειας ΜΧ2 όπου Μ
είναι  ένα στοιχείο του γρουπ  IV  και  Χ  ένα χαλκογόνο συνήθως  S,  Se  ή Te.  Στη
μονοστρωματική [8] δομή του αποτελείται από τρία ατομικά υποστρώματα με τα
άτομα του κασσίτερου στο μεσαίο υπόστρωμα να συνδέονται ομοιοπολικά με τα
άτομα  θείου  που  βρίσκονται  στα  επάνω  και  κάτω  υποστρώματα.  Ενώ  στην
πολυστρωματική  δομή  (ογκώδης)  οι  αλληλεπιδράσεις  μεταξύ  των  γειτoνικών
στρωμάτων  είναι  τύπου  Van  der  Waals. Το  δισουλφίδιο  του  κασσίτερου  με
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εξαγωνική  μονοστρωματική  φύση  διαθέτει  την  ίδια  κρυσταλλική  στρωματώδη
δομή με το ιωδιούχο κάδμιο (CdI2)  εμφανίζοντας συμμετρία ομάδας  P3m1.  Είναι
γνωστό ότι στην ογκώδη μορφή του είναι ένας ν τύπου ημιαγωγός (n-type)  με
έμμεσο  χάσμα  ζώνης  περίπου  2.2  eV.  Επίσης  έχει  παρατηρηθεί  ότι
μονοστρωματικό  σουλφιδίο  του  κασσίτερου  παρουσιάζει  επίσης  έμμεσο
ενεργειακό  χάσμα  περίπου  2.57  eV. Έχει  βρεθεί  [9] ότι  το  μέγιστο  της  ζώνη
σθένους (VBM) μονοστρώματικού SnS2 βρίσκεται μεταξύ των σημείων Γ και Μ στο
δίαγραμμα  των  ενεργειακών  ζωνών  (Brilouin),  ενώ  το  ελάχιστο  της  ζώνης
αγωγιμότητας (CBM) βρίσκεται στο σημείο M πράγμα που δείχνει ότι τόσο στην
ογκώδης μορφή του όσο και στη μονοστρωματική παραμένει έμμεσου ενεργειακού
χάσματος ημιαγωγός. Eπίσης η ηλεκτρονική δομή δείχνει ότι η κορυφή της ζώνης
σθένους  αποτελείται  κυρίως  από  τις  καταστάσεις  S-3p  και  από  μια  μεγάλη
πυκνότητα ηλεκτρονιακών καταστάσεων (DOS)  στο μέγιστο της ζώνης σθένους
και πίστεύεται ότι συνεισφέρει σημαντικά στην υψηλή απόδοση μετατροπής του
ορατού φωτός. Τώρα όσον αναφορά τη ζώνη αγωγιμότητας, ο υβριδισμός μεταξύ
S-3p και Sn-5s διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο σε ολόκληρη την ενεργειακή περιοχή.
Αυτό είναι βέβαια λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα μεταλλικά διχαλκογενίδια των
μεταβατικών  μετάλλων,  όπως  π.χ.  το  μονοστρωματικό  MoS2  στο  οποίο  η  ζώνη
αγωγιμότητας συνεισφέρεται κυρίως από τον υβριδισμού μεταξύ S-3p και των d-
τροχιακών των μετάλλων μετάπτωσης. Τέλος εξαιτίας της φυσικής αφθονίας του
κασσίτερου και της φιλικότητας τους ως προς το περιβάλλον αναδύθηκε ως  ένα
σημαντικό δομικό στοιχείο για μια ποικιλία οπτοηλεκτρονικών εφαρμογών. 
   

                                   Εικόνα 1.5 Κβαντικές ψηφίδες σουλφιδίου του κασσίτερου
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1.3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

   Οι δυνατότητες που υπάρχουν για τη σύνθεση [10] υπέρλεπτων δυσδιάστατων
νανουλικών  με  την  επιθυμητή  σύνθεση,  μέγεθος,  πάχος,  κρυσταλλικότητα,
ελλατώματα στην επιφάνεια καθώς και  ιδιότητες της επιφάνειας είναι  μεγάλης
σημασίας.  Διότι  παίζουν  ιδιαίτερο  ρόλο  στην  περαιτέρω  μελέτη  των  φυσικών,
χημικών,  ηλεκτρονικών  και  οπτικών  ιδιοτήτων  τους  καθώς  μπορούν  να
διευρύνουν  επίσης  την  ποικιλία  των  εφαρμογών  στις  οποίες  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν.  Από  την  άλλη  οι  ιδιαίτερες  ιδιότητες  των  ενώσεων  αυτών
καθώς και διάφορες ελπιδοφόρες εφαρμογές μπορούν να προωθήσουν την ταχεία
ανάπτυξη διάφορων αξιόπιστων συνθετικών μεθόδων.  Διάφορες  μέθοδοι  έχουν
αναφερθεί για τη σύνθεσή τους οι οποίες χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Η
πρώτη  κατηγορία  περιλαμβάνει  τις  εξής  μεθόδους,  υγρή  απολέπιση  με
υποβοηθούμενη: μηχανική δύναμη, με παρεμβολή ιόντων, με ανταλλαγή ιόντων, με
οξείδωση,  με  εκλεκτικά  υποβοηθούμενη  χάραξη  και  τέλος  με  μικρομηχανική
διάσπαση τα οποία βασίζονται στην απολέπιση λεπτής στοιβάδας δυσδιάστατων
κρύσταλλων των αρχικά ογκώδη κρύσταλλων. Ένας περιορισμός της κατηγορίας
αυτής  είναι  ότι  οι  αρχικά  ογκώδης  κρύσταλλοι  θα  πρέπει  να  είναι  ενώσεις
πολυστρωματικής  φύσεως.  Στη  δεύτερη κατηγορία  ανήκουν  η  χημική απόθεση
ατμών  και  η  υγρή  χημική  σύνθεση  οι  οποίες  ανήκουν  στις  μεθόδους  που
βασίζονται  σε  χημικές  αντιδράσεις  ορισμένων  πρόδρομων  σε  δεδομένες
πειραματικές  συνθήκες.  Η  μέθοδος  που  χρησιμοποιήσαμε  για  τη  σύνθεση  των
κβαντικών  ψηφίδων είναι  αυτή της ζεστής έγχυσης (Hot-injection).  H  μέθοδος
αυτή ανήκει στην κατηγορία της χημικά υγρής σύνθεσης, η οποία αντιπροσωπεύει
όλες τις τεχνικές που βασίζονται σε χημικές αντιδράσεις ορισμένων πρόδρομων σε
κατάλληλες πειραματικές συνθήκες οι  οποίες  διεξάγονται σε διάλυμα.  Λόγο της
πολύ  καλής  δυνατότητας  ελέγχου  που  παρέχουν  έχουν  θεωρηθεί  βολικές  και
αναπαραγώγιμες  διαδικασίες  για  την  παραγωγή  υπέρλεπτων  δυσδιάστατων
νανουλικών  με  ελεγχόμενο  μέγεθος  και  πάχος  για  πληθώρα  βιομηχανικών
εφαρμογών. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί  ευρέως και για τη σύνθεση ποικίλων
υπέρλεπτων μη στρωματώδων νανουλικών επειδή δεν μπορούν να συνθεθούν με
τις μεθόδους της πρώτης κατηγορίας. Δεν υπάρχουν γενικές αρχές που να διέπουν
κάθε μέθοδο χημικά υγρής σύνθεσης και για το λόγο αυτό μπορεί να είναι αρκετά
διαφορετικές μεταξύ τους, γενικά για την ταξινόμηση μερικές από αυτές είναι :  η
υδροθερμική  σύνθεση,  η  2D  προσανατολισμένη  προσκόληση  ,  η  2D  πρότυπη
σύνθεση,  η  αυτοσυναρμολογούμενη  σύνθεση,  η  μέθοδος  έγχυσης  εν  θερμώ,  η
σύνθεση με διαμεσολαβητή και η επιφανειακή σύνθεση. 
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1.4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (HOT-INJECTION METHOD)  
 

Η μέθοδος θερμής έγχυσης [10,11], αρχικά αναπτύχθηκε από τον Bawendi ,
Murray and Norris για τη σύνθεση νανοκρύσταλλων χαλκογονιδίων του καδμίου,
όπου  χρησιμοποιήσανε  μη  ιονικά  οργανομεταλλικά  πρόδρομα  καδμίου  και
σεληνίου σε έναν υψηλού σημέιου ζέσεως άπολο συναρμοζμένο διαλύτη ονόματι
οξείδιο  της  τριοκτυλοφωσφίνης  (TOPO).  Η  μέθοδος  παρείχε  εναιωρήματα
ημιαγώγιμων  νανοκρυστάλλων  σε  οργανικούς  διαλύτες  τα  οποία  είχαν  έντονη
φωταύγεια και παρουσίαζαν διακρίτες οπτικές μεταβάσεις. Η μέθοδος της θερμής
έγχυσης  αποτελεί  μια  πολύ  ελκυστική  προσέγγιση  για  την  παρασκευή
μονοδιασπορών κολλοειδών νανοκρύσταλλων με ομοιόμορφο μέγεθος, σχήμα και
υψηλή καθαρότητα.  Η   μέθοδος οδηγείται αρχικά από υψηλό υπερκορεσμό ως
συνέπεια της ταχείας έγχυσης των αντιδραστηρίων υψηλής δραστικότητας μέσα
στο θερμό διάλυμα, το οποίο περιέχει μακράς αλυσίδας επιφανειοδραστικές ουσίες
όπως η ολευλαμίνη (OLA), το ελαϊκό οξύ, η οκτυλαμίνη κ.α. Επίσης έχει επεκταθεί
ιδιαίτερα για τη σύνθεση δυσδιάστατων μεταλλικών χαλκογονίδιων,  καθώς και
για τη σύνθεση στρωματοποιημένων και μη μεταλλικών χαλκογονίδιων.
    

H  μέθοδος  της  θερμής  έγχυσης  όπως  ανέφερα  περιλαμβάνει  την  ταχεία
έγχυση  των  αντιδραστηρίων  υψηλής  δραστικότητας  τα  οποία  βρίσκονται  σε
θερμοκρασία δωματίου (250C) μέσα στο θερμό διάλυμα (3000C) το οποίο περιέχει
μακράς  αλυσίδας  επιφανειοδραστικές  ενώσεις.  Η  ταχεία  έγχυση  οδηγεί  στο
στιγμιαίο  σχηματισμό  πυρήνων,  ενώ  ταυτόχρονα  εξαιτίας  της  πτώσης  τη
θερμοκρασίας  λόγω  της  έγχυσης  (~1700C),  εμποδίζεται  ο  σχηματισμός  νέων
πυρήνων.  Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  να  λαμβάνουμε  εναιωρήματα
μονοδιασπορών  μαζί  με  σημαντικές  ποσότητες  ελεύθερων  προδρόμων.  Στη
συνέχεια αυξάνοντας τη θερμοκρασία σε υψηλότερες τιμές, αλλά κάτω από τους
3000C οδηγούμαστε σε αργή ανάπτυξη των πυρήνων που ίδη έχουν δημιουργηθεί,
αλλά όχι στην δημιουργία νέων πυρήνων.  Με αυτόν τον τρόπο το μέγεθος των
προκύπτοντων νανοκρύσταλλων μπορεί να αυξηθεί με αύξηση της θερμοκρασίας.
Ακόμα  τα  μόρια  του  διαλύτη  (επιφανειοδραστικές  ενώσεις)  επιβραδύνουν
σημαντικά την ανάπτυξη καθώς συναρμόζονται στην επιφάνεια των ατόμων του
μετάλλου  δημιουργώντας  με  τον  τρόπο  αυτό  ένα  στερικό  φραγμό  για  τα
αντιδραστήρια. Η βραδεία ανάπτυξη των νανοκρυστάλλων σε μια σχετικά υψηλή
θερμοκρασία τους επιτρέπει να αναδιατάσσονται και να σχηματίζουν πλέγματα,
συνήθως χωρίς ελλατώματα στην επιφάνεια, τα οποία είναι πανομοιότυπα με το
αρχικά  μαζικό  πλέγμα.  Συμπερασματικά  η  θερμή  έγχυση  οδηγεί  σε  στιγμιαία
πυρήνωση η οποία ελλατώνεται  με  την ταχεία ψύξη του μίγματος εξαιτίας της
έγχυσης. Επιπλέον ο υπερκορεσμός που δημιουργείται λόγο της ταχείας έγχυσης,
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εξασθενεί με την έκρηξη της πυρήνωσης, ώστε περαιτέρω ανάπτυξη των πυρήνων
σε νανοκρύσταλλους να συμβαίνει  σε  χαμηλότερη θερμοκρασία και  έτσι  να μη
δημιουργείται  νέα  εμφάνιση  πυρήνωσης.  Μετά  τη  σύνθεση,  οι  νανοκρύσταλλοι
μπορούν  να  διαχωριστούν  από  το  διάλυμα  ανάπτυξης  με  την  προσθήκη
αντιδιαλύτη  και  στην  συνέχεια  μπορούν  να  επαναδιαλυτοποιηθούν  σε  ένα
κατάλληλο  οργανικό  διαλύτη  ώστε  να  σχηματίσουν  σταθερά  κολλοειδή
εναιωρήματα. Στην αρχικά πρότυπη αυτή μέθοδο το μέγεθος των διασπορών ήταν
αρκετά μικρό και μετέπειτα προσαρμογές της μεθόδου έχουν οδηγήσει σε ακόμα
μικρότερου μεγέθους διασπορές. Ένας από τους λόγους είναι ότι η πυρίνωση και η
περαιτέρω ανάπτυξη των νανοκρυστάλλων συμβαίνουν σε διαφορετικά χρονικά
διαστήματα.

Εικόνα 1.6 Πειραματική διάταξη για τη σύνθεση κβαντικών ψηφίδων με τη μέθοδο της θερμής έγχυσης.

1.5 ΔΟΜΗ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ ΣΟΥΛΦΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ    

Το δισουλφίδιο του κασσίτερου [12] ανήκει σε μια εκτεταμένη οικογέννεια
στρωματοποιημένων μεταλλικών διχαλκογενιδίων του τύπου ΜΧ2 ,  όπου Μ ένα
μέταλλο και Χ ένα χαλκογόννο. Κάθε κρύσταλλος αποτελείται από επίπεδα τριπλά
στρώματα Χ-Μ-Χ τα οποία χαρακτηρίζονται από μια ισχυρή ομοιοπολική σύνδεση
ιόντων εντός των ατόμων του στρώματος, καθώς και από ασθενής δυνάμεις  Van
der  Waals  μεταξύ  των  στρωμάτων.  Οι  δομές  αυτές  αποτελούνται  από  δύο
στρώματα  χαλκογονιδίων  που  εμφανίζουν  δυσδιάστατη  εξαγωνική  συναρμογή
μεταξύ  των  ατόμων  θείου  καθώς  και  από  ένα  εξαγωνικό  πλέγμα  μεταλλικών
ατόμων  το  οποίο  βρίσκεται  ανάμεσα  στα  δύο  σρώματα  των  ατόμων  θείου.
Υπάρχουν γενικά δύο τύποι διατάξεων σε τετοιες δομές. Η πρώτη είναι  τριγωνική
πρισματική,  εάν  τα  στρώματα  των  χαλκογονιδίων  καταλαμβάνουν  ισοδύναμες
θέσεις  και  η  δεύτερη είναι  η  οκταεδρική εάν τα στρώματα των χαλκογονίδιων
είναι  κοντά  πακεταρισμένα.  Το  δισουλφίδιο  του  κασσίτερος=υ  ανήκει  στον
τελευταίο τύπο.
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Εικόνα 1.7 Ένα μέρος της δομής  SnS2,  φαίνονται οι διευθέτηση των ατόμων, επίσης αναπαρηστά την
ελάχιστη δομική μονάδα του κρυστάλλου

  Ένα  μέρος  της  δομής  [11]  μονοστρωματικού  σουλφιδίου  του  κασσίτερου
απεικονίζεται  στην Εικόνα 1.7  .  Η μικρότερη μονάδα αυτής της  δομής η  οποία
αναφέρεται  ως  ελάχιστη  δομική  μονάδα  του  κρυστάλλου  είναι  η  εξαγωνική
πρισματική με ένα άτομο κασσίτερου στο κέντρο. Ως ελάχιστη δομική μονάδα του
κρυστάλλου είναι αυτή η οποία εμφανίζει τη συνολική συμμετρία του και από την
οποία ολόκληρο το πλέγμα μπορεί να δημιουργηθεί με την επανάληψη της στις δύο
διαστάσεις.  Στη  συνολική  δομή  κάθε  άτομα  θείου  ανήκει  ταυτόχρονα  σε  τρείς
δομικές μονάδες του κρυστάλλου. Όλα τα άτομα της δομής βρίσκονται στους 3
άξονες συμμετρίας, κάθετα στο επίπεδο του στρώματος και διέρχονται από τα  τα
πλευρικά  άκρα  και  από  το  κέντρο  του  εξαγωνικού  πρίσματος.  Οι  τρεις  άξονες
συμβολίζονται ως Α, Β, Γ ενώ για τα άτομα του μετάλλου αναφέρονται ως α, β, γ.
Η ακολουθία του ατομικού στρώματος κατά μήκος του άξονα c στη δομή αυτή έχει
τη  μορφή  ΑγΒ,  αυτή  η  κοντά  πακεταρισμένη  δομή  αναπαρηστά  το  επίπεδο
μονομοριακό στρώμα με τους κορεσμένους δεσμούς σθένους και επίσης αποτελεί
την ελάχιστη δομική μονάδα του κρυστάλλου σε κατεύθυνση κάθετη στο στρώμα.
Οι  κρύσταλλοι  που σχηματίζονται  ως αποτέλεσμα της  διαδοχικής  τοποθέτησης
αυτών των μονομοριακών στρώσεων κατά μήκος του άξονα c χωρίς την εμπλοκή
των  δεσμών  σθένους  είναι  στη  μία  διάσταση  και  πιο  συγκεκριμένα  στην
κατεύθυνση  που  ορίζει  ο  πολυτυπισμός.  Ωστόσο,  οι  κρύσταλλοι  όπως  το
σουλφίδιο του κασσίτερου συχνά αναφέρονται ως μοριακά στενά πακεταρισμένα,
καθώς αποτελούνται  από μονομοριακές στοιβάδες που συνδέονται με  δυνάμεις
Van der Waals όπου η πυκνότητα του πακεταρίσματος καθορίζεται από τα οριακά
στρώματα των ατόμων θείου.  Η μορφή πολυτύπου θα περιγραφεί με τη χρήση
συμβόλων  Ramsdell.  Συγκεκριμένα,  οι  αριθμοί  στα  σύμβολα  Ramsdell
αντικατροπτίζουν τον αριθμό των μοριακών παρά των ατομικών στρωμάτων ανά
δομική μονάδα του κρυστάλλου. Αυτό διότι μια περιγραφή του πολυτύπου από
την άποψη μόνο των ατόμων θείου δε θα λάμβανε υπόψη του  κρυστάλλου και ως
εκ  τούτου  θα  έδινε  μια  εσφαλμένη  ιδέα  για  τη  δομή  του.  Ακόμα  για  να
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περιγράψουμε τις δομικές διαταραχές στο κρυσταλλικό πλέγμα του σουλφιδίου
του κασσίτερου είναι απαραίτητο να προσδιοριτεί η απλούστερη δομή η οποία θα
περιλαμβάνει μία μόνο δομική μονάδα ώστε στη συνέχεια να βρεθεί και η μορφή
των  δομικών  ελλατωμάτων  οι  οποίες  θα  οδηγήσουν  με  τη  σειρά  τους  στο
μετασχηματισμό  της  δομής.  Σε  κρυσταλλικό  σουλφίδιο  του  κασσίτερου  έχει
παρατηρηθεί  τριγωνικό  πλέγμα  με  διατεταγμένη  ακολουθία  (ΑcB)(CβΑ)(ΒαC)
όπου για τα άτομα του κασσίτερου οι άξονες ορίζονται ως α,β και c αναφερόμενοι
πάντα στα όρια του μονομοριακού στώματος. Η συμμετρική δομική μονάδα του
πλέγματος  αυτού  περιέχει  ένα  μόριο  και  είναι  κατασκευασμένη  σε  βάση
τριγωνικού  διανύσματος.  Αλλά  επειδή  η  απόσταση  μεταξύ  των  πλησιέστερων
μορίων  των  γειτονικών  στρωμάτων  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  απ'  ότι  σε  κάθε
στρώμα, για αυτό είναι ισχυρά τεντωμένη κατά μήκος του άξονα c  και συνεπώς
αποκτά συμμετρία D3d   . To μοριακό σύμβολα Ramsdell για τη δομή αυτή είναι 1Τ.
Η  δομή  1Τ  με  ομάδα  συμμετρίας  P3m1  ενίοτε  ονομάζεται  2Η.  Τώρα  λόγο  της
μοριακής δομής και του γεγονότος ότι η ίδια η θεσή των μορίων στα διαδοχικά
στρώματα δεν παραβιάζει την αρχή των κοντά πακεταρισμένων ατόμων και μια
άλλη απλούστερη δομή είναι δυνατή για το σουλφιδίο του κασσίτερου της οποίας
η  διατεταγμένη  ακολουθία  των  στρώσεων  είναι  (ΑcB)(AcB).  H  δομή  αυτή
χαρακτηρίζεται από ένα απλό εξαγωνικό πλέγμα του οποίου η συμμετρική μονάδα
είναι κατσκευασμένη σε δύο βασικούς φορείς ίσου μήκους που βρίσκονται στο
επίπεδο του στρώματος σχηματίζοντας γωνία 1200  ,εταξύ τους καθώς και από ένα
φορέα που είναι παράλληλος στον άξονα c. Αυτή η δομή επίσης περιέχει ένα μόριο
και εμφανίζει εξαγωνική συμμετρία  D6h .  Το σύμβολο  Ramsdell  για τη δομή αυτή
είναι το 1Η . Επομένως στο δισουλφίδιο του κασσίτερου πρέπει να υπάρχουν δύο
ανεξάρτητες  σειρές  πολυτύπων,  οι  οποίες  είναι  οι  υπερδομικές  διαταραχές  δύο
απλούστερων δομών. 
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                                                              Εικόνα 1.8  Oι δομές 1Τ , 2Η και 3R

1.6 ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
   
     Είναι γνωστό [13] ότι η ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας εξαρτάται σε ένα
μεγάλο  βαθμό  από  την  κατανάλωση  ορυκτών  καυσίμων  όπως  ο  άνθρακας,  το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το κάρβουνο κ.α.. Λόγω της μη ανανεώσιμης φύσης
των ορυκτών αυτών καυσίμων η έλλειψη ενέργειας έχει αναδυθεί πλέον ως ένα
από  τα  πιο  κεντρικά  ζητήματα  παγκοσμίως.  Ταυτόχρονα,  οι  εκπομπές  που
παράγονται εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων αποτελούν επίσης μια από τις
πιο  σημαντικές  πηγές  ρύπανσης  του  οικολογικού  μας  κύκλου,  γεγονός  που
αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για την ζωή μας όσο και για τον ίδιο τον πλανήτη
μας. Για τους λόγους αυτούς, είναι επείγουσα η εκμετάλλευση ανανεώσιμων και
φιλικών  ως  προς  το  περιβάλλον  ενεργειακών  πόρων  καθώς  και  για  την
ικανοποίηση  της  συνεχώς  αυξανόμενης  παγκόσμιας  ενεργειακής  ζήτησης.  Οι
λεγόμενες  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  περιλαμβάνουν  κυρίως  την  ηλιακή
ενέργεια,  την  αιολική  ενέργεια,  την  υδροηλεκτρική  ενέργεια,  τη  γεωθερμική
ενέργεια,  την  παλιρροϊκή  ενέργεια  καθώς  και  άλλες.  Μεταξύ  αυτών,  η  ηλιακή
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ενέργεια  αντιπροσωπεύει  έναν  ατέλειωτο  και  καθαρό  ενεργειακό  πόρο,  καθώς
παράγεται  από  την  πυρηνική  σύντηξη  που  συμβαίνει  στον  πυρήνα  του  Ήλιου.
Επομένως,  η αναζήτηση μιας οδού αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας είναι  μια
αρκετά ελκυστική και ενδιαφέρουσα επιδίωξη για πολλούς επιστήμονες.

Το υδρογόνο θεωρείται [14] ως μία αρκετά ελκυστική εναλλακτική λύση για
τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις καθώς και για την
υποκατάσταση των διάφορων ορυκτών καυσίμων εξαιτίας των περιβαλλοντικών
προβλημάτων που δημιουργούν. Μεταξύ των διάφορων μεθόδων παραγωγής H2, η
φωτοκατάλυση είναι  ένας από τους  πιο οικονομικούς τρόπους και  για το λόγο
αυτό απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί
και στη βιομηχανία. Το υδρογόνο θεωρείται ως το πλέον ιδανικό καύσιμο για τις
μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις λόγω της συμβατότητάς του με το περιβάλλον
όταν βέβαια προέρχεται από καθαρούς και ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους.
Επίσης προσέλκυσε  το  ενδιαφέρον  των  ερευνητών  λόγω  των  συναρπαστικών
χαρακτηριστικών του, όπως η απεριόριστη παραγωγική δυνατότητα που μπορεί
να προσφέρει λόγο των άφθονων πηγών νερού που υπάρχουν στη γη. Ειδικότερα
κατά την καύση υδρογόνου παράγεται αποκλειστικά και μόνο νερό σε αντίθεση με
τα  συμβατικά  ορυκτά  καύσιμα  των  οποίων  η  καύση  παράγει  διοξείδιο  του
άνθρακα,  νιτρικά,  θεϊκά  και  ανθρακικά  οξέα  καθώς  και  πληθώρα  άλλων
παραπροϊόντων.  Ακόμα  το  υψηλό  ενεργειακό  περιεχόμενο  του  υδρογόνου  που
προσφέρει μέσω της θερμότητας κατά την καύση του είναι 5 φορές υψηλότερο
από του μεθανίου και του αιθανίου και 2,5 φορές μεγαλύτερο από εκείνου των
υδρογονανθράκων.  Το  μεγαλύτερο  μειονέκτημα  του  υδρογόνου  είναι  η  φυσική
διαθεσιμότητά του, μπορεί όμως να παραχθεί από διάφορες ανανεώσιμες και μη
πηγές ενέργειας όπως  η ηλιακή,  η αιολική,  η υδροηλεκτρική,  η γεωθερμική,  τα
ορυκτά  καύσιμα,  η  πυρηνική  ενέργεια  και  η  βιομάζα.  Παρά  την  πληθώρα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μόνο το 5% της συνολικής παραγωγής υδρογόνου
γίνεται μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού με το υπόλοιπο ποσοστό να προέρχεται
κυρίως  από  τα  ορυκτά  καύσιμα.  Βέβαια  η  παραγωγή  υδρογόνου  από  ορυκτά
καύσιμα δεν είναι και η οικονομικότερη λύση καθώς απαιτούνται μεγάλα ποσά
ενέργεια  για  τη  σύνθεσή  του  και  ως  εκ  τούτου  παράγεται  και  διοξείδιο του
άνθρακα.  Επίσης  τα  ορυκτά  καύσιμα  είναι  μια  μη  ανανεώσιμα  καθώς  και  η
παραγωγή  υδρογόνου  μέσω  αυτών  δε  θα  χαρακτηριζόταν  ως  βιώσιμη λύση.
Ανάμεσα  στις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  η  φωτοκαταλυτική  παραγωγή
υδρογόνου είναι μια ελπιδοφόρα οδός για καθαρή, χαμηλού κόστους και φιλική
προς το περιβάλλον παραγωγή υδρογόνου από την ηλιακή ενέργεια. 

O  διαχωρισμός  του νερού  [15]  σε  μοριακό  υδρογόνο  και  οξυγόνο  με  την
ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας είναι μια από τις πιο σημαντικές χημικές
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διεργασίες   που  σχετίζονται  με  την  ενέργεια.  Ακόμα  επειδή  το  νερό  είναι  ένας
άφθονος  φυσικός  πόρος  και  η  ηλιακή  ενέργεια  είναι  μια  ανεξάντλητη  πηγή
ενέργειας για το λόγο αύτο θα ήταν ελκυστικό και χρήσιμο να συνδυαστούν οι δυο
αυτές  διαδικασίες  και  να  χρησιμοποιηθούν  για  τη  φωτοκαταλυτική  παραγωγή
υδρογόνου. Το 1972 για πρώτη φορά ο Fujishima και ο Κ.  Honda κατάφεραν την
φωτοχημική διάσπαση του νερού μόνο με τη χρήση φωτεινής ακτινοβολίας και
χώρις οποιαδήποτε άλλη ισχή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας ένα n-τύπου
ηλεκτρόδιο  διοξειδίου του τιτανίου(ΤiO2) ως άνοδο και ένα ηλεκτρόδιο πλατίνας
(Pt) ως  κάθοδο.  Όταν  το  ηλεκτρόδια TiO2   φωτίστηκε κάτω  από  συνθήκες
βραχυκυκλώματος,  το  υδρογόνο  εξελίχθηκε  στο  ηλεκτρόδιο  πλατίνας  ενώ  το
οξυγόνο  εξελίχθηκε  στο  ηλεκτρόδιο  του  διοξειδίου  του  τιτανίου.  Αυτή  η
ανακάλυψη  προσέλκυσε  την  παγκόσμια  προσοχή  και  προκάλεσε  τεράστια
ερευνητική  δραστηριότητα  σε  πολλά  εργαστήρια,  ειδικά  μετά  την  πετρελαϊκή
κρίση του 1973. Όπου ξεκίνησαν προσπάθειες σε όλο τον κόσμο για την έρευση
ημιαγωγών οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν αποτελεσματικά το ηλιακό φάσμα και
θα  χρησιμοποιούνταν  για  τη  φωτοηλεκτροχημική  διάσπαση  του  νερού.  Λίγο
αργότερα το 1979, ο Bard έδειξε ότι το νερό μπορεί να χωριστεί σε μοριακό Η2 και
Ο2 απλά χρησιμοποιώντας ένα κονιοποιημένο TiO2 και εκθέτοντάς το στο ηλιακό
φως, παρουσία αυτή τη φορά θυσιαστικού αντιδραστηρίου.

   Οι ημιαγώγιμες κβαντικές ψηφίδες  [16] μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια
ελκυστική εναλλακτική λύση λαμβάνοντας τελευταία σημαντική προσοχή  εξαιτίας
του συνδυασμού των θετικών ιδιοτήτων των κρυσταλλικών ημιαγωγών και των
μικρών μορίων. Για παράδειγμα, οι κβαντικές ψηφίδες είναι εγγενώς κρυσταλλικές
ενώσεις  και  συνεπώς  είναι  πιο  σταθερές  από  τα  μόρια.  Επίσης  έχουν   πολύ
μεγαλύτερη  διατομή  απορρόφησης  και  μεγαλύτερη  φωτοσταθερότητα  από  τις
αντίστοιχες  οργανικές  χρωστικές.  Ένα  άλλο  πλεονέκτημα  είναι  αυτό  της
ικανότητας  ρύθμισης  του  μεγέθους  τους,  έτσι  μικρότερες  κβαντικές  ψηφίδες
παρουσιάζουν υψηλότερα ενεργειακά χάσματα ως αποτέλεσμα του φαινομένου
του  κβαντικού  περιορισμού.  Έτσι,  η  διεγερμένη  κατάσταση  των  κβαντικών
ψηφίδων  αναμένεται  να  είναι  περισσότερο  αναγωγική  από  αυτή  του  αρχικά
ογκώδες  ημιαγωγού.  Οι  κβαντικές  ψηφίδες  έχει  αποδειχθεί  ότι  είναι  πολύ
εύρωστες  ως  φωτοευαισθητοποιητές  για  την  αντίδραση  εξέλιξης  υδρογόνου
(HER).  Ενώ διάφορα αποτέλεσμα έχουν δείξει ότι οι κβαντικές ψηφίδες μπορούν
να αντιπροσωπεύουν ένα  εξαιρετικό  σύστημα  από  την  άποψη  της  απόδοσης.
Υπάρχουν  ακόμα πολλά  ερωτήματα  σχετικά  με  τον  τρόπο  λειτουργίας  τους,
συμπεριλαμβανομένου της  κατάστασης  που χρησιμεύει για  τη δημιουργία των
φορέων(ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής) καθώς και για το ποιά είναι η ενεργός μορφή
του καταλύτη που θα οδηγήσει στην αποδοτικότερη εξέλιξη υδρογόνου.
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   Υπάρχουν τρείς κύριοι τύποι [17] φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου:

Στον πρώτο τύπο έχουμε έναν n-τύπου ημιαγωγό ως φωτοάνοδο και ένα p-τύπου
ημιαγωγό  ως  φωτοκάθοδο.  Κάτω  από  ορατή  ακτινοβολία  τα  ηλεκτρώνια
γεννιούνται  και  από  τις  δύο  πλευρές.  Στην  πλευρά  του ημιαγωγού  n-τύπου,  οι
φωτοδιεγερμένες οπές μεταφέρονται στην επιφάνεια του για οξείδωση του νερού
προς  παραγωγή  μοριακου  οξυγόνου  O2 ενώ  τα  ηλεκτρόνια  μεταφέρονται  στη
πλευρά της φωτοκαθόδου. Στη πλευρά του ημιαγωγού p-τύπου το νερό ανάγεται
και εκλείεται υδρογόνο στην επιφάνεια του ημιαγωγού από τα φωτοπαραγώμενα
ηλεκτρρόνια και οι οπές που δημιουργούνται καταναλώνονται από τα ηλεκτρόνια
της φωτοανόδου.

   Εικόνα 1.9  Σχηματική αναπαράσταση του πρώτου τύπου φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου

   Στο  δεύτερο τύπο  έχουμε  τη  φωτοκαταλυτική  διάσπαση  του  νερού για  την
εξέλιξη  υδρογόνου σε  ένα  τυπικά βήμα  το  οποίο  χωρίζεται  σε  τρία  στάδια.  Το
πρώτο στάδιο είναι η απορρόφηση φωτός από τον καταλύτη(κβαντική ψηφίδα)
για  τη  δημιουργία  ζεύγους  ηλεκτρονίου-οπής  (εξιτόνιο),  στο  δεύτερο  στάδιο
έχουμε το διαχωρισμό του ηλεκτρονίου από την οπή και τη μεταφορά τους στην
επιφάνεια χωρίς να λάβει μέρος ανασυνδυασμός. Τέλος στο τρίτο βήμα έχουμε την
αντίδραση των ηλεκτρονίων και των οπών στην επιφάνεια για την αναγωγή των
Η+ και την οξείδωση του νερού, προς μοριακό υδρογόνο και οξυγόνο αντίστοιχα. Εν
τούτοις,  λόγω  του  φραγμού  ενεργοποίησης  στη  διαδικασία  μεταφοράς  των
φορτίων μεταξύ του φωτοκαταλύτη και  των μορίων του νερού,  είναι  συνήθως
απαραίτητο η ενέργεια των φωτονίων να είναι μεγαλύτερη από το χάσμα ζώνης
του  ημιαγωγού  για  να  οδηγήσει  την  αντίδραση  προς  αυτή  την  κατεύθυνση.
Ειδάλως  η  αντίθετη  αντίδραση  μπορεί  να  λάβει  μέρος,  δηλαδή  ο  σχηματισμός
νερού απο μοριακο Ο2 και Η2 .
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   Εικόνα 1.10 Σχηματική αναπαράσταση του δεύτερου τύπου φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου

  
 Τέλος  ο  τρίτος  τύπος περιλαμβάνει  το  σχήμα Ζ  της  δίασπασης του νερού και
αναπτύχθηκε  τα  τελευταία  χρόνια  εμπνευσμένο  από  τη  φωτοσύνθεση.
Αποτελείται από δύο ήμισες ημιαντιδράσεις που περιλαμβάνουν: την αναγωγή του
υδρογόνου  και  την  οξείδωση  του  οξυγόνου,  καθώς  και  χρήση  κατάλληλου
μεσολαβητή οξειδοαναγωγής. Με τον τρόπο αυτό οι αντίστροφες αντιδράσεις θα
μπορούν  να  αποφευχθούν  εξαιτίας  της  παρουσίας  του  μεσολαβητή
οξειδοαναγωγής.  Ωστόσο,  δημιουργούνται  διάφοροι  περιορισμοί  οπως  ότι  ο
φωτοκαταλύτης για την αναγωγή του υδρογόνου δεν θα πρέπει μόνο να ανάγει τα
ιόντα  Η+ για  να  σχηματίσει  Η2,  αλλά  να  μπορεί  επίσης  να  ανάγει  και  τον
μεσολαβητή  οξειδοαναγωγής.  Επίσης  ο  φωτοκαταλύτης  για  την  οξείδωση  του
οξυγόνου δε θα πρέπει μόνο να μπορεί να οξειδώνει τα ιόντα ΟΗ - προς σχηματισμό
Ο2,  αλλά  και  να  μπορεί  να  οξειδώνει  τον  μεσολαβητή  οξειδοαναγωγής.  Για  να
ξεπεραστεί το μειονέκτημα αυτό, χρησιμοποιούνται συχνά διάφοροι συγκαταλύτες
για να βελτιώσουν τις ικανότητες της εξέλιξης του Η2 και του Ο2 .

       Εικόνα 1.11 Το σχήμα Ζ της διάσπασης του νερου για τη φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου
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   Στο φωτοκαταλυτικό σύστημα παραγωγής υδρογόνου που έλαβε χώρα σε αυτή
την πτυχιακή εργασία, στο πρώτο σύστημα τον ρόλο του φωτοευαισθητοποιητή
καθώς  και  του καταλύτη τον έχουν οι  κβαντικές  ψηφίδες  του σουλφιδίου  του
κασσίτερου  SnS2  και η μεθανόλη  (Me-OH) έχει το ρόλο του δώτη ηλεκτρονίων.
Ενώ στο δεύτερο σύστημα για τη φωτοκαταλυτική παραγωγή χρησιμοποιήθηκε
μια  πορφυρίνη  (ZnTMPyCl4)  ως  φωτοευαισθητοποιητής,  ως  καταλύτης  το
δισουλφίδιο του κασσίτερου  SnS2 ,το ασκορβικό οξύ (L-ascorbic acid)  ως δότης
ηλεκτρονίων στην πορφυρίνη και θυσιαστικό αντιδραστήριο και το ακετονιτρίλιο
ως διαλύτης. Επίσης στο δεύτερο σύστημα δεν έγινε κάποια σύνδεση μεταξύ του
καταλύτη  SnS2  και του φωτοευαισθητοποιητή (ZnTMPyCl4).

    Γενικά οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες [18] ενός ημιαγωγού κυρίως εξαρτώνται
από την ικανότητα απορρόφησης της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας και δη της
ορατής.  Καθώς και  από  το  ρυθμό δημιουργίας  των εξιτονίων  αλλά  και  από τη
δυνατότητα μεταφοράς τους στην επιφάνεια του ημιαγωγού. Επίσης έχει βρεθεί
ότι η έντονη ζώνη απορρόφησης που παρουσιάζουν οι νανοδομές του σουλφιδίου
του  κασσιτέρου  στην  ορατή  φασματική  περιοχή  επιτρέπουν  εξαιρετική
φωτοκαταλυτική  δραστηριότητα  κάτω  από  ορατή  ακτινοβολία.  Ειδικότερα  η
βελτιωμένη  φωτοκαταλυτικη  δραστηριότητα  μονωστρωματικού  SnS2  για  το
διαχωρισμό του νερού και την εξέλιξη υδρογόνου θα μπορούσε να αποδοθεί στη
συνεργατική επίδραση των μακροσκοπικών μορφολογικών χαρακτηριστικών της
επιφάνειας και της μικροσκοπικής ατομικής και ηλεκτρονικής δομής του.

   Μέχρι  τώρα έχει  γίνει  κατανοητό [14]  ότι  η  κατάλυση λαμβάνει  μέρος στην
επιφάνεια των ημιαγώγιμων νανοκρυστάλλων. Όταν ένα φωτόνιο με ενέργεια ίση
η μεγαλύτερη του ενεργειακού χάσματος του ημιαγωγού (Εg)  απορροφηθεί τότε
ένα ηλεκτρόνιο προάγεται από τη ζώνη αγωγιμότητας αφήνοντας πίσω του μια
οπή  στη  ζώνη  σθένους.  Για  τη  διεγερμένη  αυτή  κατάσταση  υπάρχουν  τρεις
επιλογές.  Πρώτον  μπορεί  να  ανασυνδυαστεί  (επανασύνδεση  e-  και  h+)  με
αποτέλεσμα  καταστροφή του εξιτονίου.  Δεύτερον  μπορεί  να  παγιδευτεί  σε  μια
μετασταθή κατάσταση στην επιφάνεια εξαιτίας  πλεγματικών ατελειών και  στη
συνέχεια να ματαβιβαστεί  σε  πλεγματικές  ταλαντώσεις.  Τέλος  μπορει  να πάρει
μέρος σε επιφανειακές χημικές αντιδράσεις με δότες και δέκτες ηλεκτρονίων που
είναι προσροφημένοι σε ενεργές θέσεις στην επιφάνεια του νανοκρύσταλλου. Υπο
κατάλληλες  συνθήκες  τα  e- στη  ζώνη  αγωγιμότητας  μπορούν  να  ανάξουν  τα
πρωτόνια  (Η+)  και  να  παράξουν  αέριο  Η2   και  οι  οπές  στη  ζώνη  σθένους  να
παράξουν Ο2   στο απλοϊκό αυτό παράδειγμα. Έτσι η αναγωγή προκαλείται απο
ηλεκτρόνια και η οξείδωση από τις οπές. Άρα ο σχηματισμός του εξιτονίου( e-/h+ )
είναι κρήσιμος παράγοντας για την κατάλυση. Η επιλογή του ημιαγωγού απαιτεί
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γνώση σχετικά με τα ενεργειακά επίπεδα ζ.σθένους και ζ.αγωγιμότητας σε σχέση
με  το  οξειδοαναγωγικό  δυναμικό  του  νερού.  Δηλαδή  η  ζώνη  αγωγιμότητας  θα
πρέπει  να είναι  αρνητικότερη απ'  ότι  το δυναμικό αναγωγής Η+/Η2 και  η ζώνη
σθένους  να  είναι  θετικότερη  από  το  δυναμικό  οξείδωσης  H2O/Ο2 .  Η  αμέσως
επόμενη διερεύνηση έχει να κάνει με το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού το οποίο
καθορίζει  το  εύρος  των  μηκών  κύμματος  που  μπορεί  να  απορροφήσει  για  τη
δημιουργία του εξιτονίου. Για ορισμένους ημιαγωγούς παρόλο που το ενεργειακό
τους χάσμα καλύπτεται από το ορατό τμήμα του ηλιακού φάσματος , τα επίπεδα
της ζώνης αγωγιμότητας και σθένους δεν είναι σύμφωνα με το οξειδοαναγωγικό
δυναμικό του νερού. Οι ημιαγωγοί αυτοί μπορει να είναι φωτοδιαβρωτικοί όταν το
ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας τους είναι χαμηλότερο από τη θερμοδυναμική
απαίτηση  για  την  κατάλυση.  Ακόμα  η  σημαντική  χρήση  ημιαγωγών  με  μικρό
ενεργειακό  χάσμα  μπορεί  να  προκαλέσει  σοβαρές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις
λόγω της αστάθειας τους. Να τονιστεί ότι η καθυστέρηση στον ανασυνδυασμό του
φωτοπαραγώμενου ζεύγους (e-/h+) δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε το
εξιτονιακό ζευγάρι να διαχέεται στην επιφάνεια και εν τέλει να συμετάσχει στην
κατάλυση. Έχει βρεθεί ότι μονοδιάστατοι ημιαγωγοί μπορούν να παγιδέυσουν τα
φωτόνια πιο αποτελεσματικά κάτω από κατάλληλες γεωμετρικές διαμορφώσεις
όπου τα μήκη διάχυσης των φορέων είναι συγκρίσημα με τις φυσικές διαστάσεις
τους. Ως αποτέλεσμα η φωτοκαταλυτική απόδοση αυξάνει σημαντικά κάτω από
μειωμένες  διαστάσεις.  Έτσι  κάτω  από  τέτοιες  δομές  διευκολύνεται  η
αποτελεσματική  συλλογή  ελεύθερων  φορέων  και  αυξάνεται  το  ποσοστό  της
απόδοσης παραγωγής υδρογόνου. Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι το κρήσιμο σημείο για
την ενίσχυση της παραγώγης Η2 είναι η καθυστέρηση του ανασυνδυασμού των
διεγερμένων ζεύγων (e-/h+) καθώς και ο επακόλουθος διαχωρισμός και η δίαχυσή
τους στην  επιφάνεια. Αυτοί οι κρίσιμοι παράγοντες εξαρτώνται από το είδος του
ημιαγωγού, τη μορφολογία του, την κρυσταλλική του δομή, τα ελλατώματα στην
επιφάνεια, τον χρόνο ζωής του φορέα και τον χρόνο συλογής του. Όλοι αυτοί οι
παράγοντες  μπορεί  να  είναι  καλά  συντονισμένοι  όταν  ο  καταλύτης  είναι  σε
νανομετρικές  διαστάσεις  όπως  συμβαίνει  με  τις  κβαντικές  ψηφίδες.  Το
οξειδοαναγωγικό δυναμικό του νερού είναι 1.23  eV,  διότι το δυναμικό αναγωγής
του  H+/H2 είναι Εο= Ο  eV  καθώς έχει ορίστει ως ΄΄ημιαντίδραση αναφοράς΄΄( 2H+

(aq)  +  2e-  →  H2  (g))  και Εο   έχει  οριστεί  το  πρότυπο  δυναμικό(ΝΗΕ)  για  τη
συγκεκριμένη  αντίδραση  να  είναι  ίσο  με  μηδέν.  Ακόμα  το  δυναμικο  για  την
οξείδωση του νερού προς μοριακό οξυγόνο O2/ H2O είναι 1.23 eV. Άρα έχουμε :
                       
        Αντίδραση αναγωγής:    2H+ (aq) + 2e- → H2 (g)                              Εο = Ο eV
        Αντίδραση οξείδωσης:    2H2Ο (l) + 4h+ → O2 (g) + 4H+                              Εο = 1.23 eV
        Συνολική αντίδραση :     2H2O (l) → 2 H2 (g) + O2 (g)                      Εο = 1.23 eV
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     Συμπεραίνουμε ότι το ενεργειακό χάσμα του φωτοκαταλύτη θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερο  από  1.23  eV. Εν  συνεχεία  οι  παράγοντες  που  επιρεάζουν  το
διαχωρισμό  τoυ  εξιτονίου  καθώς  και  τη  μεταφορά  του  στην  επιφάνεια  είναι
έντονα συνεδεμένες  με  την κρυσταλλική δομή,  την  κρυσταλλικότητα και  με  το
μέγεθος  της  επιφάνειας  του.  Ελλατώματα  στην  επιφάνεια  του  κρυσταλλικού
πλέγματος δρουν ως παγίδες ή κέντρα ανασυνδυασμού, επίσης η πυκνότητα των
ελλατωμάτων  μπορεί  να  μειωθεί  με  αύξηση  της  κρυσταλλικότητας.  Ακόμα  με
μείωση του μεγέθους των ημιαγώγιμων νανοκρυστάλλων το φωτοπαραγώμενο
ζεύγος μπορει να κινηθεί στην επιφάνεια πρωτού παγιδευτεί και  ανασυνδυαστεί.
Τέλος  αν  η  καταλυτική  περιοχή  δεν  είναι  διαθέσιμη  ακόμα  και  αν  το  εξιτώνιο
φτάσει  στην επιφάνεια δεν  θα μπορέσει  να συμετάσχει  στην κατάλυση και  θα
ανασυνδυαστεί  ακόμα  και  αν  έχει  το  απαραίτητο  δυναμικό.  Άρα  οι  χημικές
αντιδράσεις στην επιφάνεια εξαρτώνται απο τα χαρακτηριστικά της κρυσταλλικής
δομής καθώς και από την πυκνότητα των επιφανειακών ελλατωμάτων.

Εικόνα  1.12  Σχηματική  αναπαράσταση  φωτοκαταλυτικής  παραγωγής  υδρογόνου  παρουσία
συγκαταλύτη ενώ φαίνεται και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό της αναγωγής που θα πρέπει να πληρεί ο
καταλύτης
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                                                                                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

                                                                                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

2.1 ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ UV-Vis

 Απορρόφηση[19] υπεριώδους (UV : 190 - 400 nm), ή ορατής ακτινοβολίας (visual
400-800  nm),  προκαλεί  μόνο  ηλεκτρονικές  διεγέρσεις,  δηλαδή  διεγέρσεις
ηλεκτρονίων της  στοιβάδας σθένους,  που μεταβαίνουν από μια δεσμική σε  μια
αντιδεσμική  κατάσταση,  χωρίς  όμως  να  αλλάζουν  τον  κύριο  κβαντικό  αριθμό.
Γενικά  οι  φασματοσκοπικές  μέθοδοι  χημικής  ανάλυσης,  όπου  ανήκει  και  η
φασματοφωτομετρία  UV-VIS,  χρησιμοποιούνται  ευρύτατα  για  την  επίλυση
διαφόρων χημικών προβλημάτων, που σχετίζονται με τη δομή, την κινητική, την
ταυτοποίηση, την ποσοτική ανάλυση διαφόρων ενώσεων, κ.α. Τα πλεονεκτήματα
αυτών των μεθόδων είναι: χρησιμοποιούμε συνήθως μικρή ποσότητα δείγματος,
δεν καταστρέφεται το δείγμα μας στo τέλος της ανάλυσης, έχει μεγάλη ακρίβεια
και  ευαισθησία  καθώς  και  χρειάζεται  λίγος  χρόνος  για  κάθε  μέτρηση.  Οι
περισσότερες από τις φασματοφωτομετρικές μεθόδους βασίζονται στην επίδραση
κατάλληλης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μια ουσία, που δεσμεύεται από
τα άτομα, ή τα μόρια της ύλης και προκαλεί ηλεκτρονικές διεγέρσεις, διεγέρσεις
πυρήνων, αλλαγές στην περιστροφή και τη δόνηση των μορίων.  Στη συνέχεια τα
άτομα  και  τα  μόρια  επιστρέφουν  συνήθως  στην  αρχική  τους  κατάσταση,  αφού
αποβάλλουν το ποσό της ενέργειας που απορρόφησαν. Η καταγραφή της έντασης της
απορρόφησης σε συνάρτηση με το μήκος κύματος, ή τη συχνότητα της ακτινοβολίας
αποτελεί το φάσμα απορρόφησης, που είναι γραμμικό στα άτομα και ταινίες στα μόρια.

               Εικόνα 2.1 Φασματοφωτόμετρο UV-Vis από το εργαστήριο όπου και λήφθησαν οι μετρήσεις
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Στην φασματοσκοπία UV-Vis χρησιμοποιείται ο νόμος των Beer-Lambert σύμφωνα
με τον οποίο η απορρόφηση ακτινοβολίας από ένα δείγμα είναι ανάλογη με την
συγκέντρωση του. Πιο συγκεκριμένα ισχύει:  A=ε∙b∙c  , Α είναι η απορρόφηση, b
είναι το εσωτερικό  πάχος της κυψελίδας, c είναι η συγκέντρωση της ουσίας στο
δείγμα και ε είναι σταθερά αναλογίας που καλείται μοριακή απορροφητικότητα. Η
τιμή του συντελεστή ε σχετίζεται με την συμμετρία του συμπλόκου. Μεγάλες τιμές
του  συντελεστή  αυτού  εκφράζουν  τις  σημαντικές  αποκλίσεις  από  την  ιδανική
οκταεδρική γεωμετρία.  Επιπλέον όταν αυξάνεται  η  τιμή  του συντελεστή αυτού
αυξάνεται η πιθανότητα μετάπτωσης που αντιστοιχεί σε μείωση της συμμετρίας.

                                                       Eικόνα 2.1 Τα μέρη ενός φασματοφωτόμετρου Uv-Vis  

Φασματοφωτόμετρο UV-Vis 

Το όργανο που χρησιμοποιείται για την φασματοσκαπία ορατού- υπεριώδους είναι
το  φασματοφωτόμετρο.  Τα  κύρια  μέρη  του  οργάνου  είναι:  η  πηγή,  ο
μονοχρωμάτορας και ο ανιχνευτής.  O μονοχρωμάτορας (πρίσμα, ή παραθλαστικό
φράγμα), αναλύει τα λευκό φως στις διάφορες μονοχρωματικές περιοχές του και
επιλέγει τα επιθυμητό μήκος κύματος, με μεγάλη ακρίβεια. Ο διαχωριστής δέσμης,
χωρίζει την εξερχόμενη δέσμη σε δύο ίσα μέρη. Οι  κυψελίδες που περιέχουν το
τυφλό και το δείγμα μέτρησης, κατασκευάζονται από χαλαζία για την περιοχή UV,
ή και από ύαλο για την περιοχή VIS. Οι ανιχνευτές 1 και 2 συνδυαζόμενοι βρίσκουν
το σήμα που οφείλεται στην ουσία που θέλουμε να προσδιορίσουμε. Ο ενισχυτής,
ενισχύει το εξερχόμενο σήμα. Η μέτρηση, ή και καταγραφή του σήματος γίνεται
από ευπαθές φωτοκύτταρο και εκφράζεται σαν απορρόφηση, ή διαπερατότητα.
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Συνήθως, χρησιμοποιούνται όργανα, τα οποία είναι  διπλής δέσμης, (ο μηδενισμός
του οργάνου γίνεται αυτόματα) και δίνουν τις μεταβολές της απορρόφησης, ή της
διαπερατότητας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος.

  

2.2 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-ray Diffraction , XRD & powder XRD)

Η περίθλαση ακτίνων Χ σε σκόνη (XRD) είναι μια τεχνική ταχείας ανάλυσης που
χρησιμοποιείται κυρίως για την αναγνώριση φάσεων ενός κρυσταλλικού υλικού
και  μπορεί  να  παρέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  διαστάσεις  των  μοναδιέων
κρυστάλλων.  Το  υλικό  που  αναλύεται  είναι  λεπτά  κονιορτοποιημένο,
ομοιογενοποιημένο και προσδιορίζεται η μέση σύνθεση.

Θεμελιώδεις αρχές της διάθλασης ακτίνων Χ (XRD)

Ο Max von Laue [20], το 1912, ανακάλυψε ότι οι κρυσταλλικές ουσίες λειτουργούν
ως τρισδιάστατα πλέγματα περίθλασης για μήκη κύματος ακτίνων Χ παρόμοια με
την απόσταση των επιπέδων σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα. Η περίθλαση ακτίνων Χ
είναι  τώρα μια κοινή τεχνική για τη μελέτη κρυσταλλικών δομών και  ατομικής
απόστασης.  Η περίθλαση ακτίνων Χ βασίζεται στην εποικοδομητική παρεμβολή
μονοχρωματικών  ακτίνων  Χ  και  κρυσταλλικού  δείγματος.  Αυτές  οι  ακτίνες  Χ
παράγονται  από  έναν  σωλήνα  καθοδικής  ακτινοβολίας,  φιλτράρονται  για  να
παράγουν μονοχρωματική ακτινοβολία, διαχωρίζονται για να συγκεντρωθούν και
κατευθύνονται προς το δείγμα. Η αλληλεπίδραση των προσπίπτοντων ακτίνων με
το δείγμα παράγει εποικοδομητική παρεμβολή (και ακτινοβολία διάχυσης) όταν οι
συνθήκες ικανοποιούν τον νόμο Bragg (nλ = 2d sin θ). Αυτός ο νόμος συνδέει το
μήκος κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τη γωνία διαθλάσεως και
την  απόσταση  των  πλέγματος  σε  ένα  κρυσταλλικό  δείγμα.Αυτές  οι  ακτίνες  Χ
διάχυσης  ανιχνεύονται,  επεξεργάζονται  και  υπολογίζονται.  Με  τη  σάρωση  του
δείγματος μέσω μιας περιοχής 2 γωνιών, όλες οι πιθανές διευθύνσεις περίθλασης
του πλέγματος θα πρέπει να επιτευχθούν λόγω του τυχαίου προσανατολισμού του
κονιορτοποιημένου υλικού. Η μετατροπή των κορυφών περίθλασης σε αποστάσεις
d  επιτρέπει  την  ταυτοποίηση  του  υλικού επειδή  κάθε  υλικό έχει  ένα  σύνολο
μοναδικών  αποστάσεων  d.  Τυπικά,  αυτό  επιτυγχάνεται  με  τη  σύγκριση  των
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διαστημάτων  d  με  πρότυπα  μοτίβα αναφοράς.Όλες  οι  μέθοδοι  περίθλασης
βασίζονται στη δημιουργία ακτινών Χ σε σωλήνα ακτίνων Χ. Αυτές οι ακτίνες Χ
κατευθύνονται στο δείγμα και συλλέγονται οι διαθλούμενες ακτίνες. Ένα βασικό
στοιχείο όλων των παραμορφώσεων είναι η γωνία μεταξύ των προσπίπτοντων και
των διαθλασμένων ακτίνων. 

Διαθλασιόμετρα XRD

Τα  διαθλασιόμετρα  ακτίνων  Χ  αποτελούνται  από  τρία  βασικά  στοιχεία:  έναν
σωλήνα  ακτίνων  Χ,  έναν  φορέα  δείγματος  και  έναν  ανιχνευτή  ακτίνων  Χ.
Οι  ακτίνες  Χ  δημιουργούνται  σε  έναν  σωλήνα  καθοδικής  ακτινοβολίας  με
θέρμανση  ενός  νήματος  για  την  παραγωγή  ηλεκτρονίων,  επιτάχυνση  των
ηλεκτρονίων προς έναν στόχο με εφαρμογή τάσης και βομβαρδισμό του υλικού
στόχου  με  ηλεκτρόνια.  Όταν  τα  ηλεκτρόνια  έχουν  αρκετή  ενέργεια  για  την
απομάκρυνση  των  ηλεκτρονίων  της εσωτερικής στιβάδας του  υλικού  στόχου,
παράγονται χαρακτηριστικά φάσματα ακτίνων Χ. Αυτά τα φάσματα αποτελούνται
από διάφορα συστατικά, τα πιο κοινά είναι τα Kα και Kβ.  Το Kα αποτελείται εν
μέρει από τα Kα1 και Kα2. Το Kα1 έχει ένα ελαφρώς μικρότερο μήκος κύματος και το
διπλάσιο της έντασης ως Kα2.Τα συγκεκριμένα μήκη κύματος είναι χαρακτηριστικά
του  υλικού  στόχου  (Cu,  Fe,  Mo,  Cr).  Φιλτράρισμα,  με  φύλλα  ή  κρυστάλλους
μονόχρωμους,  απαιτείται  για  την  παραγωγή  μονοχρωματικών  ακτίνων  Χ  που
απαιτούνται  για  περίθλαση.  Φιλτράρισμα,  με  φύλλα  ή  μονοχρωματικούς
κρυστάλλους   προηγείται για  την  παραγωγή  μονοχρωματικών  ακτίνων  Χ  που
απαιτούνται για περίθλαση. Τα Kα1 και Kα2 είναι αρκετά κοντά στο μήκος κύματος
έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ένας σταθμισμένος μέσος όρος των δύο. Ο χαλκός
είναι  το  πιο  συνηθισμένο  υλικό  στόχου  για  περίθλαση  μονοκρυστάλλων,  με
ακτινοβολία  Cu  Ka  =  1,5418Å.  Αυτές  οι  ακτίνες  Χ  είναι  ευθυγραμμισμένες  και
κατευθύνονται  στο δείγμα.  Καθώς το  δείγμα και  ο  ανιχνευτής  περιστρέφονται,
καταγράφεται  η  ένταση  των  ανακλώμενων  ακτίνων  Χ.  Όταν  η  γεωμετρία  των
προσπίπτοντων ακτίνων Χ που προσκρούουν στο δείγμα ικανοποιεί την Εξίσωση
Bragg,  παρατηρείται  εποικοδομητική  παρεμβολή  και  εμφανίζεται  μια  μέγιστη
ένταση. Ένας ανιχνευτής καταγράφει και επεξεργάζεται αυτό το σήμα ακτίνων Χ
και μετατρέπει το σήμα σε ποσοστό μέτρησεων,όπου στη συνέχεια εξάγεται σε μια
συσκευή, όπως ένας εκτυπωτής ή  την  οθόνη  του υπολογιστή. Η γεωμετρία ενός
διαθλασιόμετρου ακτίνων Χ είναι τέτοια ώστε το δείγμα να περιστρέφεται στην

33



τροχιά της ακτινικής δέσμης ακτίνων Χ σε γωνία θ, ενώ ο ανιχνευτής ακτίνων Χ
είναι τοποθετημένος σε έναν βραχίονα για τη συλλογή των διαθλασμένων ακτίνων
Χ  και  περιστρέφεται  σε  γωνία  2θ.  Το  όργανο  που  χρησιμοποιείται  για  τη
διατήρηση της γωνίας και την περιστροφή του δείγματος ονομάζεται γωνιόμετρο.
Για τυπικά πρότυπα σκόνης, συλλέγονται δεδομένα στο 2θ από ~ 5 ° έως 70 °,
γωνίες που είναι προκαθορισμένες στην ακτινογραφία.

Εικόνα 2.2  Μηχάνημα περίθλασης ακτίνων Χ (Χ-ray)

2.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN

Η φασματοσκοπία Raman [21] είναι μια μορφή δονητικής φασματοσκοπίας, όπως
η  φασματοσκοπία  υπέρυθρων  (IR).  Εν  τούτοις,  ενώ  οι  ζώνες  υπερύθρου
προκύπτουν  από  μια  μεταβολή  της  διπολικής  ροπής  ενός  μορίου  λόγω  της
αλληλεπίδρασης του φωτός με  το  μόριο,  οι  ζώνες  Raman προκύπτουν από μια
μεταβολή της πολωσιμότητας του μορίου λόγω της ίδιας αλληλεπίδρασης. Αυτό
σημαίνει ότι αυτές οι παρατηρούμενες ζώνες (που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες
ενεργειακές μεταβάσεις) προκύπτουν από συγκεκριμένες μοριακές δονήσεις. Όταν
οι  ενέργειες  αυτών  των  μεταβάσεων  παριστάνονται  ως  φάσμα,  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του μορίου καθώς παρέχουν ένα "μοριακό
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αποτύπωμα" του μορίου που παρατηρείται. Ορισμένες δονήσεις που επιτρέπονται
στο Raman απαγορεύονται στο IR, ενώ άλλες δονήσεις μπορούν να παρατηρηθούν
και  με  τις  δύο τεχνικές  αν  και  σε  σημαντικά διαφορετικές  εντάσεις,  έτσι  ώστε
αυτές οι τεχνικές μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικές. Από την ανακάλυψη
του αποτελέσματος του Raman το 1928 από τον C.V. Raman and K.S. Krishnan, η
φασματοσκοπία  Raman  έχει  καθιερωθεί  ως  μια  πρακτική  μέθοδος  χημικής
ανάλυσης και χαρακτηρισμού που εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά χημικά είδη.
Το φαινόμενο Raman προκύπτει όταν ένα φωτόνιο προσπίπτει σε ένα μόριο και
αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό δίπολο του μορίου. Είναι μια μορφή ηλεκτρονικής
φασματοσκοπίας, αν και το φάσμα περιέχει δονητικές συχνότητες. Σε κλασσικούς
όρους, η αλληλεπίδραση μπορεί να θεωρηθεί ως διατάραξη του ηλεκτρικού πεδίου
του  μορίου.  Σε  κβαντομηχανικούς  όρους,  η  σκέδαση  μπορεί  να  περιγραφεί  ως
διέγερση  σε  μια  εικονική  κατάσταση  χαμηλότερη  από  την  πραγματική
ηλεκτρονική  μετάβαση  με  σχεδόν  ταυτόχρονη  αποδιέγερση  και  αλλαγή  της
ενέργειας  δόνησης.  Στο  φαινόμενο  Raman,  το  ηλεκτρόνιο  που  διεγείρεται  στη
διαδικασία σκέδασης διασπάται σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που ξεκίνησε
και ονομάζεται ανελαστική διασπορά.

                  
Διάγραμμα επιπέδων  ενέργειας για τη σκέδαση Raman. (a) Stokes σκέδαση Raman (b) 
αντι-Stokes σκέδαση Raman.  

             Εικόνα 2.3  ενεργειακή διαφορά μεταξύ των προσπίπτοντων και των διάσπαρτων φωτονίων 

Όργανολογία  Raman

Ένα σύστημα Raman περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία :
• Μια πηγή διέγερσης λέιζερ
• Οπτική παράδοσης διέγερσης
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• Ένα δείγμα
• Οπτική συλλογή
• Μία συσκευή διαχωρισμού μήκους κύματος
• Ένας ανιχνευτής και τα συναφή ηλεκτρονικά
• Μια συσκευή εγγραφής

Στην πράξη, επειδή το φαινόμενο Raman είναι αδύναμο, η αποδοτικότητα και η
βελτιστοποίηση  καθενός  από  τα  συστατικά  στοιχεία  σε  ένα  ολοκληρωμένο
σύστημα είναι εξαιρετικά σημαντική. Μόνο ένα βελτιστοποιημένο σύστημα μπορεί
να είναι ικανό να παράγει το μεγαλύτερο δυναμικό μέτρησης σε όλη την ευρύτερη
περιοχή  των  ίδιων  τύπων  και  να  είναι  σε  θέση  να  μετρήσει  τη  χαμηλότερη
συγκέντρωση των ειδών στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.  Όταν μια
δέσμη φωτός προσκρούει σε ένα μόριο, τα φωτόνια απορροφώνται από το υλικό
και  διασκορπίζονται.  Η  συντριπτική  πλειονότητα  αυτών  των  διάσπαρτων
φωτονίων έχει ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος με τα φωτόνια και είναι γνωστά ως
Rayleigh scatter. Στη διαδικασία σκέδασης, το φωτόνιο προσπίπτει ένα ηλεκτρόνιο
σε ένα υψηλότερο «εικονικό» επίπεδο ενέργειας (ή εικονική κατάσταση) και στη
συνέχεια το ηλεκτρόνιο αποσυντίθεται σε χαμηλότερο επίπεδο, εκπέμποντας ένα
διάσπαρτο φωτόνιο. Σε Rayleigh διασκορπισμό το ηλεκτρόνιο διασπάται πίσω στο
ίδιο επίπεδο από το οποίο ξεκίνησε και έτσι η Rayleigh σκέδαση αναφέρεται συχνά
ως μια μορφή ελαστικής σκέδασης.  Ωστόσο, ένα μικρό κλάσμα φωτός (περίπου 1
στα  107  φωτόνια)  διασκορπίζεται  σε  οπτικές  συχνότητες  διαφορετικές  και
συνήθως  χαμηλότερες  από  τη  συχνότητα  των  προσπίπτοντων  φωτονίων.  Η
διαδικασία που οδηγεί σε αυτήν την ανελαστική διασπορά είναι η ονομαζόμενη
επίδραση Raman. Η σκέδαση Raman μπορεί να συμβεί με μια αλλαγή στη δόνηση,
την περιστροφική ή την ηλεκτρονική ενέργεια ενός μορίου (δονητικό αποτέλεσμα
Raman). Η διαφορά στην ενέργεια μεταξύ του προσπίπτοντος φωτονίου και του
διάσπαρτου φωτονίου Raman είναι ίση με την ενέργεια μιας δόνησης του μορίου
σκέδασης.  Μια  γραφική  παράσταση  έντασης  διασκορπισμένου  φωτός  έναντι
διαφοράς ενέργειας είναι ένα φάσμα Raman. 
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                       Εικόνα 2.4 Όργανο για τη φασματοσκαπία Raman, όπου φάινονται οι πηγές laser 

2.4 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (AFM)

Η  μικροσκοπία  ατομικής  δύναμης  (AFM)  [22]  βρίσκει  εφαρμογή  σε  ποικίλους
τομείς  έρευνας,  όπως  η  φυσική,  η  χημεία,  η  βιολογία  και  η  μηχανική  και  είναι
αναμφισβήτητα η πιο ευέλικτη και ισχυρή τεχνολογία μικροσκοπίας για τη μελέτη
δειγμάτων σε νανοκλίμακα. Είναι  ευπροσάρμοστο επειδή ένα μικροσκόπιο  ΑFM
δεν  μπορεί  μόνο  να  απεικονίσει  στην  τρισδιάστατη  τοπογραφία,  αλλά  παρέχει
επίσης  και  διάφορους  τύπους  επιφανειακών  μετρήσεων  στις  ανάγκες  των
επιστημόνων και των μηχανικών. Είναι  ένα ισχυρό  εργαλείο για τους ερευνητές,
επειδή  ένα  AFM  μπορεί  να  δημιουργήσει  εικόνες  σε  ατομική  ανάλυση  με
πληροφορίες  ύψους  ανάλυσης  κλίμακας  angstrom,  με  ελάχιστη  προετοιμασία
δείγματος.  Προκειμένου [23] να μετρηθεί η δύναμη ή η πιθανή ενέργεια ανάμεσα
σε ένα μικρό άκρο και ένα δείγμα, χρησιμοποιείται ένας μικροσκοπικός ανιχνευτής
που ονομάζεται βραχίονας. Ο βραχίονας παρέχει έναν αισθητήρα δύναμης και έναν
ενεργοποιητή  δύναμης.  Σαρώνοντας  με  τον  βραχίονα  το  δείγμα,  μπορεί  να
μετρηθεί το τοπογραφικό του ύψος, ενώ ''τραβώντας'' το, μπορεί να μετρηθεί η
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δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ του άκρου που συνδέεται με τον βραχίονα και το
δείγμα.  Υπάρχουν  διάφορες  μέθοδοι  ανίχνευσης  της  κίνησης  του  βραχίονα  με
ακρίβεια στη νανομετρική κλίμακα.  Αυτά περιλαμβάνουν τη μέτρηση ρεύματος
σήραγγας, την τεχνική οπτικής παραμόρφωσης, την ιντερφερόμετρο ινών και τις
πιεζοηλεκτρικές  μεθόδους.Σε  αντίθεση  με  το  STM  ,  το  AFM  χρησιμοποιεί  τις
ατομικές δυνάμεις για να χαρτογραφήσει την αλληλεπίδραση κορυφής-δείγματος ,
αντί  να  χρησιμοποιεί την  κβαντική  μηχανική  επίδραση  της  σήραγγος.  Τα
περισσότερα  συστήματα  AFM  χρησιμοποιούν,  ένα  σύστημα  εκτροπής  δέσμης
λέιζερ, όπου ένα λέιζερ ανακλάται από το πίσω μέρος του ανακλαστικού μοχλού
του AFM και σε έναν ανιχνευτή ευαίσθητο.  Οι  άκρες του AFM και  οι  βραχίονες
τυπικά κατασκευάζονται από Si ή Si3N4. 

Αρχή λειτουγίας του AFM

Ένα AFM [24] χρησιμοποιεί ένα βραχίονα με μια πολύ αιχμηρή άκρη (ακίδα) για να
σαρώσει  πάνω  από  μια  επιφάνεια δείγματος,  το  οποίο  δεν  απαιτείται  να είναι
αγώγιμο, όπως σε άλλες τεχνικές (πχ. STM). Με το AFM, μπορεί κανείς να μετρήσει
τη δύναμη μεταξύ των ατόμων στο άκρο και το δείγμα που βρίσκονται τόσο κοντά
όσο 0,1-100 nm. Οι δυνάμεις μπορούν να ταξινομηθούν σε ελκτικές και απωστικές
δυνάμεις.  Στις  ελκτικές  δυνάμεις  συμπεριλαμβάνονται  αλληλεπίδραση  Van  der
Waals  (VdW),  ηλεκτροστατική  δύναμη  και  χημική  δύναμη.  Οι  χημικές  δυνάμεις
περιγράφονται  από  πολλά  διαφορετικά  θεωρητικά  μοντέλα.  Μεταξύ  αυτών,
μπορούμε να αναφέρουμε το δυναμικό της Morse,  το δυναμικό Stillinger-Weber
και το δυναμικό Tersoff. Οι απωθητικές δυνάμεις [25] μπορούν να θεωρηθούν ως
απόρριψη  της  σκληρής  σφαίρας,  αλληλεπίδραση  Pauli-αποκλεισμού  και
αλληλεπίδραση  Coulomb  ηλεκτρονίων-ηλεκτρονίων.  Γενικά,  οι  απωθητικές
δυνάμεις  είναι  δυνάμεις  πολύ  μικρής  εμβέλειας  και  έχουν  ένα  εκθετικό  νόμο
αποσυνθέσεως ή αντίστροφης εξουσίας με εξάρτηση από την απόσταση μεταξύ
τους. Έτσι, καθώς η άκρη  του υπέρλεπτου εύκαμπτου βραχίονα προσεγγίζει την
επιφάνεια, η ελκτική δύναμη μεταξύ της επιφάνειας και της κορυφής προκαλεί την
εκτροπή του βραχίονα προς την επιφάνεια. Ωστόσο, καθώς ο βραχίονας  πλησιάζει
ακόμη πιο κοντά στην επιφάνεια, έτσι ώστε η άκρη να έρχεται σε επαφή με αυτή, η
απωστική δύναμη προκαλεί την εκτροπή του βραχίονα από την επιφάνεια. Η προς
τα  άνω  και  κάτω  κίνηση  του  άκρου  παρακαλουθείται  από  την  ανάκλαση  ή

38



περίθλαση  λεπτότατης  δέσμης  λέιζερ.  Συγκεκριμένα,  με  την  ανάκλαση  μίας
προσπίπτουσας  δέσμης  από  την  επίπεδη  κορυφή  του  βραχίονα,  οποιαδήποτε
κάμψη του,  θα προκαλέσει  μικρές  αλλαγές  στην κατεύθυνση της  ανακλώμενης
δέσμης. 

                          Εικόνα 2.5 Δέσμη λέιζερ εκτροπής για μικροσκοπία ατομικής δύναμης

Για  τη  παρακολούθηση  αυτών  των  αλλαγών  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  μια
ευαίσθητη φωτοδίοδος (PSPD). Έτσι, αν ένα άκρο του AFM διέρχεται πάνω από
μια ανυψωμένη επιφάνεια,  η προκύπτουσα παραμόρφωση του βραχίονα (και  η
επακόλουθη αλλαγή στην κατεύθυνση της ανακλώμενης δέσμης) καταγράφεται
από  το  PSPD.  Έπομένως,  το  AFM  απεικονίζει  την  τοπογραφία  της  επιφάνειας
δείγματος,  σαρώνοντας  τον  βραχίονα  πάνω  από  την  επιθυμητή  περιοχή.  Τα
ανυψωμένα  και  χαμηλωμένα  χαρακτηριστικά  στην  επιφάνεια  δείγματος
επηρεάζουν την εκτροπή του βραχίονα, η οποία παρακολουθείται από το PSPD.
Επειδή το AFM βασίζεται στις δυνάμεις μεταξύ του άκρου και του δείγματος, αυτές
οι  δυνάμεις  είναι  εκείνες  που  επηρεάζουν  την  απεικόνιση  AFM.  Η  δύναμη  δεν
μετριέται  άμεσα,  αλλά  υπολογίζεται  μετρώντας  την  εκτροπή  του  μοχλού,
γνωρίζοντας την ακαμψία του βραχίονα. Ο νόμος του Hooke δίνει:  F = -kz , όπου F
είναι η δύναμη, k είναι η ακαμψία του μοχλού, και z είναι η απόσταση που ο μοχλός
λυγίζει. Με τη χρήση ενός βρόχου ανατροφοδότησης για τον έλεγχο του ύψους του
άκρου πάνω από την επιφάνεια ( διατηρώντας έτσι τη σταθερή θέση λέιζερ ) το
AFM μπορεί να δημιουργήσει έναν ακριβή τοπογραφικό χάρτη των επιφανειακών
χαρακτηριστικών. Με άλλα λόγια το AFM διαθέτει  τον  βρόχο ανατροφοδότησης,
για  τον  έλεγχο  της  δύναμης  και  της  θέσης  του  άκρου,  χρησιμοποιώντας  την
εκτροπή του λέιζερ . Όπως φαίνεται  και παρακάτω,  το λέιζερ ανακλάται από το
πίσω  μέρος  ενός  βραχίονα που  περιλαμβάνει  το  άκρο  AFM.  Καθώς  το  άκρο
αλληλεπιδρά  με  την  επιφάνεια,  η  θέση  του  λέιζερ  στον  φωτοανιχνευτή
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χρησιμοποιείται στον βρόχο ανάδρασης για την παρακολούθηση της επιφάνειας
για απεικόνιση και μέτρηση.

                                 Εικόνα 2.6 Εικόνες από μία νέα ακίδα AFM και μία χρησιμοποιημένη

2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM)

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης [26] (SEM), επίσης γνωστή ως SEM ανάλυση
ή SEM μικροσκοπία,  χρησιμοποιείται πολύ αποτελεσματικά στις μικροαναλύσεις
και  την ανάλυση  στερεών  ανόργανων  υλικών.  Η  ηλεκτρονική  μικροσκοπία
σάρωσης  (SEM)  εκτελείται  σε  μεγάλες  μεγεθύνσεις,  δημιουργεί  εικόνες  υψηλής
ανάλυσης και μετρά με ακρίβεια πολύ μικρά χαρακτηριστικά και αντικείμενα.  Το
ηλεκτρονικό  μικροσκόπιο  σάρωσης  (SEM)  χρησιμοποιεί  μια  εστιασμένη  δέσμη
ηλεκτρόνων  υψηλής  ενέργειας  για  να  παράγει  μια  ποικιλία  σημάτων  στην
επιφάνεια  των  στερεών  δειγμάτων.  Τα  σήματα  που  προκύπτουν  από
αλληλεπιδράσεις  ηλεκτρονικού  δείγματος  αποκαλύπτουν  πληροφορίες  για  το
δείγμα  που  περιλαμβάνουν  εξωτερική  μορφολογία  (υφή),  χημική  σύνθεση,
κρυσταλλική δομή και προσανατολισμό των υλικών που συνθέτουν το δείγμα. Στις
περισσότερες εφαρμογές, τα δεδομένα συλλέγονται σε μια επιλεγμένη περιοχή της
επιφάνειας του δείγματος και παράγεται μια 2-διαστάσεων εικόνα που εμφανίζει
χωρικές διακυμάνσεις στις ιδιότητες αυτές. Περιοχές που κυμαίνονται από πλάτος
περίπου  1  cm  έως  5  microns  μπορούν  να  απεικονιστούν  σε  τρόπο  σάρωσης
χρησιμοποιώντας  συμβατικές  τεχνικές  SEM  (μεγέθυνση  από  20Χ  έως  περίπου
30.000Χ,  χωρική  ανάλυση  50  έως  100  nm).  Το  SEM  είναι  επίσης  ικανό  να
πραγματοποιεί αναλύσεις επιλεγμένων σημείων στο δείγμα. Αυτή η προσέγγιση
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον ποιοτικό ή ημι-ποσοτικό προσδιορισμό των χημικών
συνθέσεων  (χρησιμοποιώντας  EDS),  της  κρυσταλλικής  δομής  και  των
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κρυσταλλικών προσανατολισμών (χρησιμοποιώντας EBSD).  Ο σχεδιασμός και  η
λειτουργία  του  SEM  είναι  πολύ  παρόμοιο  με  το  EPMA  και  υπάρχει  σημαντική
επικάλυψη των δυνατοτήτων μεταξύ των δύο οργάνων.

Το SEM χρησιμοποιείται συνήθως για τη δημιουργία εικόνων υψηλής ανάλυσης
των  σχημάτων  των  αντικειμένων  (SEI)  και  για  την  εμφάνιση  χωρικών
διακυμάνσεων στις χημικές συνθέσεις: 1) λήψη στοιχειακών χαρτών ή σημειακών
χημικών αναλύσεων με χρήση EDS,  2) διάκριση φάσεων βάσει  μέσου ατομικού
αριθμού, που σχετίζονται συνήθως με τη σχετική πυκνότητα, με τη χρήση της  BSE
και  3)  τους  χάρτες  σύνθεσης  με  βάση  τις  διαφορές  των  ιχνοστοιχείων
"ενεργοποιητές"  (τυπικά  μεταβατικό  μέταλλο  και  στοιχεία  σπάνιων  γαιών)
χρησιμοποιώντας  την  CL.  Το  SEM  χρησιμοποιείται  επίσης  ευρέως  για  τον
προσδιορισμό των φάσεων με βάση ποιοτική χημική ανάλυση ή / και κρυσταλλική
δομή.  Η ακριβής μέτρηση πολύ μικρών χαρακτηριστικών και  αντικειμένων που
έχουν  μέγεθος  έως  50  nm  επιτυγχάνεται  επίσης  χρησιμοποιώντας  το  SEM.
Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  εικόνες  με  ηλεκτρονικά  αντίγραφα  (BSE)  για
γρήγορη διάκριση φάσεων σε δείγματα πολλών φάσεων. Τα SEMs εξοπλισμένα με
ανιχνευτές  ηλεκτρονίων  με  διάσπαση  της  πλάτης  (EBSD)  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν  για  την  εξέταση  του  μικροφάσματος  και  του
κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού σε πολλά υλικά.

Θεμελιώδεις αρχές της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM)

Τα  επιταχυνόμενα  ηλεκτρόνια  σε  SEM  μεταφέρουν  σημαντικές  ποσότητες
κινητικής ενέργειας και αυτή η ενέργεια διασκορπίζεται ως μια ποικιλία σημάτων
που  παράγονται  από  αλληλεπιδράσεις  ηλεκτρονίων-δειγμάτων  όταν
επιβραδυνθούν τα προσπίπτοντα ηλεκτρόνια στο στερεό δείγμα. Αυτά τα σήματα
περιλαμβάνουν  τα  δευτερογενή  ηλεκτρόνια  (που  παράγουν  εικόνες  SEM),  τα
ηλεκτρόνια  backscattered  (BSE),  τα  διάσπαρτα  ηλεκτρόνια  (EBSD  που
χρησιμοποιούνται  για  τον  προσδιορισμό  των  κρυσταλλικών  δομών  και  των
προσανατολισμών  των  ορυκτών),  τα φωτόνια  (χαρακτηριστικές  ακτίνες  Χ  που
χρησιμοποιούνται  για στοιχειακή ανάλυση και  συνέχεια  Ακτίνες  Χ),  ορατό φως
(καθοδική  φωταύγεια-CL)  και  θερμότητα.  Τα  δευτερεύοντα  ηλεκτρόνια  και  τα
ηλεκτρόνια που έχουν υποστεί εκ νέου διάσπαση χρησιμοποιούνται συνήθως για
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δείγματα  απεικόνισης:  τα  δευτερεύοντα  ηλεκτρόνια  είναι  πολύτιμα  για  την
εμφάνιση της μορφολογίας και  της   τοπογραφίας σε δείγματα και τα ηλεκτρόνια
που  έχουν  υποστεί  εκ  νέου  διάσπαση  είναι  πολύτιμα  για  την  απεικόνιση  των
αντιθέσεων στη σύνθεση σε  πολυφασικά δείγματα,  δηλαδή η  διάκριση ταχείας
φάσης.

Η παραγωγή ακτίνων Χ γίνεται από ανελαστικές συγκρούσεις των προσπίπτοντων
ηλεκτρονίων με ηλεκτρόνια σε διακεκριμένα  τροχιακά  (στοιβάδες)  των  ατόμων
στο  δείγμα.  Καθώς  τα  διεγερμένα  ηλεκτρόνια  επιστρέφουν  στις  κατώτερες
ενεργειακές καταστάσεις, παράγουν ακτίνες Χ που έχουν σταθερό μήκος κύματος
(που  σχετίζεται  με  τη  διαφορά  στα  επίπεδα  ενέργειας  των  ηλεκτρονίων  σε
διαφορετικές  στοιβάδες για  ένα  δεδομένο  στοιχείο).  Έτσι,  οι  χαρακτηριστικές
ακτίνες Χ παράγονται για κάθε στοιχείο σε ένα ορυκτό το οποίο «διεγείρεται» από
τη δέσμη ηλεκτρονίων. Η ανάλυση SEM θεωρείται "μη καταστρεπτική". Δηλαδή, οι
ακτίνες Χ που δημιουργούνται από αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων δεν οδηγούν σε
απώλεια όγκου του δείγματος, έτσι είναι δυνατή η επανεξέταση των ίδιων υλικών.

Οργανολογία SEM

Το  ηλεκτρονικό  μικροσκόπιο  σάρωσης[27] (SEM)  είναι  ένα  μικροσκόπιο  που
λειτουργεί  με  σάρωση  μιας  εστιασμένης  δέσμης  ηλεκτρονίων  σε  ένα  δείγμα
ενδιαφέροντος. Τα κύρια συστατικά SEM περιλαμβάνουν:

• Πηγή ηλεκτρονίων
• Στήλη  κάτω  από  την  οποία  τα  ηλεκτρόνια  ταξιδεύουν  με

ηλεκτρομαγνητικούς φακούς
• Ανιχνευτής ηλεκτρονίων
• Θάλαμος  δείγματος 
• Συσκευές απεικόνισης / εξόδου δεδομένων

Απαιτήσεις Υποδομής:
• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
• Σύστημα κενού
• Σύστημα ψύξης
• Δάπεδο χωρίς κραδασμούς
• Δωμάτιο χωρίς μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία
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Τα  SEMs  έχουν  πάντα  τουλάχιστον  έναν  ανιχνευτή  (συνήθως  έναν  ανιχνευτή
δευτερογενούς  ηλεκτρονίου)  και  οι  περισσότεροι  διαθέτουν  πρόσθετους
ανιχνευτές.  Οι  συγκεκριμένες  δυνατότητες  ενός  συγκεκριμένου  οργάνου
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους ανιχνευτές που φιλοξενεί.

Τα ηλεκτρόνια παράγονται στην κορυφή της στήλης, επιταχύνονται προς τα κάτω
και διέρχονται μέσω ενός συνδυασμού φακών και ανοιγμάτων για να παράγουν
μια εστιασμένη δέσμη ηλεκτρονίων που  χτυπά την επιφάνεια του δείγματος. Το
δείγμα τοποθετείται σε μια βαθμίδα στην περιοχή του θαλάμου και  , εκτός αν το
μικροσκόπιο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε χαμηλά κενά, τόσο η στήλη όσο
και  ο  θάλαμος εκκενώνονται  με  συνδυασμό αντλιών.  Το επίπεδο του κενού θα
εξαρτηθεί από το σχεδιασμό του μικροσκοπίου. Η θέση της δέσμης ηλεκτρονίων
στο  δείγμα  ελέγχεται  από  πηνία  σάρωσης  που  βρίσκονται  πάνω  από  τον
αντικειμενικό φακό. Αυτά τα πηνία επιτρέπουν τη σάρωση της δέσμης πάνω από
την επιφάνεια του δείγματος. Αυτή η ανάπτυξη ή σάρωση δέσμης, όπως προτείνει
το όνομα του μικροσκοπίου, επιτρέπει την συλλογή πληροφοριών σχετικά με μια
καθορισμένη  περιοχή  του  δείγματος.  Ως  αποτέλεσμα  της  αλληλεπίδρασης
ηλεκτρονίου-δείγματος, παράγονται πολλά σήματα. Αυτά τα σήματα στη συνέχεια
ανιχνεύονται από κατάλληλους ανιχνευτές.
 

      Eικόνα 2.7 Όργανο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης όμοιο με αυτό που κάναμε τις μετρήσεις
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2.6 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ (PL)

Η φωτοφωταύγεια χωρίζεται[28] σε δύο κατηγορίες, φθορισμό και φωσφορισμό.
Ένα  ζεύγος  ηλεκτρονίων  που  καταλαμβάνουν  την  ίδια  ηλεκτρονική  θεμελιώδη
κατάσταση   έχουν  αντίθετα  spin  (περιστροφές)  και  λέγεται  ότι  βρίσκονται  σε
κατάσταση  απλής  περιστροφής  (singlet  spin  state).  Όταν  ένας  αναλύτης
απορροφά ένα υπεριώδες ή ορατό φωτόνιο, ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους του
κινείται  από  την  θεμελιώδη κατάσταση   σε  μια  διεγερμένη  κατάσταση,  με
διατήρηση του spin του ηλεκτρονίου. Η εκπομπή ενός φωτονίου από την  singlet
της διεγερμένης  κατάστασης  στην  singlet  της θεμελιώδης κατάστασης ή μεταξύ
οποιωνδήποτε  δύο  ενεργειακών  επιπέδων  με  την  ίδια  περιστροφή  (spin),
ονομάζεται φθορισμός. Η πιθανότητα φθορισμού είναι πολύ υψηλή και ο μέσος
χρόνος ζωής ενός ηλεκτρονίου στην διεγερμένη κατάσταση είναι μόνο 10-5-10-8 s.
Ως  εκ  τούτου,  ο  φθορισμός  αποσυντίθεται  γρήγορα  όταν  αφαιρεθεί  η  πηγή
διέγερσης.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  ένα  ηλεκτρόνιο  μετατρέπεται  από  singlet
θεμελιώδης  κατάστασης σε  triplet  διεγερμένη  κατάσταση,   στην  οποία  η
περιστροφή του δεν είναι  πλέον συνδυασμένη με την  θεμελιώδη  κατάσταση.  Η
εκπομπή μεταξύ μιας τριπλής διεγερμένης κατάστασης και μιας μονής θεμελιώδης
κατάστασης ή μεταξύ οποιωνδήποτε δύο ενεργειακών επιπέδων που διαφέρουν
στις  αντίστοιχες  καταστάσεις  περιστροφής  τους,  ονομάζεται  φωσφορισμός.
Επειδή  ο  μέσος  χρόνος  ζωής  για  φωσφορισμό  κυμαίνεται από  10-4-104s,  ο
φωσφορισμός  μπορεί  να  συνεχιστεί  για  κάποιο  χρονικό  διάστημα  μετά  την
αφαίρεση της πηγής διέγερσης.

Εικόνα  2.8  Ηλεκτρονιακές  δομές  στην  (a)  Απλή  (singlet)  θεμελιώδη  κατάσταση  (b)  Απλή(singlet)
διεγερμένη κατάσταση και (c) Τριπλή (triplet) διεγερμένη κατάσταση.
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Η  φασματοσκοπία  φωτοφωταύγειας[29]  είναι  μια  ευρέως  χρησιμοποιούμενη
τεχνική  για  τον  χαρακτηρισμό  των  οπτικών  και  ηλεκτρονικών  ιδιοτήτων  των
ημιαγωγών και  μορίων.  Στη χημεία,  αναφέρεται  συχνότερα ως φασματοσκοπία
φθορισμού,  αλλά  τα  όργανα  είναι  τα  ίδια.  Οι  διαδικασίες  κινητικής  μελέτης
ταχείων αντιδράσεων μπορούν να μελετηθούν χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία
φθορισμού με χρονική διάσπαση για να βρεθεί η διάρκεια ζωής της φθοράς της
φωτοφωταύγειας. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν με μικροσκοπία, για
να  χαρτογραφηθεί  η  ένταση  (μικροσκοπία  Confocal)  ή  η  διάρκεια  ζωής
(φθορίζουσα-μικροσκοπική  απεικόνιση  κατά  τη  διάρκεια  ζωής)  της
φωτοφωταύγειας σε ένα δείγμα (π.χ.  ένα ημιαγώγιμο πλακίδιο ή ένα βιολογικό
δείγμα που έχει επισημανθεί με φθορίζοντα μόρια)

Οργανολογία PL

Tα βασικά όργανα[30] που απαιτούνται για την παρακολούθηση του φθορισμού
και του φωσφορισμού είναι μια πηγή ακτινοβολίας, ένα μέσο επιλογής μιας στενής
ζώνης ακτινοβολίας (μονοχρωμάτορας) και ενός ανιχνευτή, δηλαδή ίδιες με εκείνες
για  τη  φασματοσκοπία  απορρόφησης.Ωστόσο,  παρατηρούνται  ορισμένες
διαφορές ως προς το όργανο. Η πιο σημαντική διαφορά είναι ότι ο ανιχνευτής δεν
μπορεί  να  τοποθετηθεί  απέναντι  από  την  πηγή.  Διότι,  εάν  τοποθετήσουμε  τον
ανιχνευτή κατά μήκος του άξονα της πηγής, τότε ο αναιχνευτής θα λαμβάνει τόσο
την  ακτινοβολία  μετάδοσης   (PT)  όσο  και  την  ακτινοβολία  φθορισμού  (If)  ή
φωσφορισμού (Ip). Γι αυτό, ο ανιχνευτής τοποθετείται σε 90 ο από την πηγή.

Εικόνα 2.9 Σχηματικό διάγραμμα που δείχνει τον προσανατολισμό της πηγής και του ανιχνευτή κατά τη
μέτρηση του φθορισμού και της φωσφορισμού. 
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Πιο αναλυτικά, ένα μήκος κύματος διέγερσης επιλέγεται από έναν μονοχρωμάτορα
και  η  φωταύγεια  παρατηρείται  μέσω  ενός  δεύτερου  μονοχρωμάτορα,  συνήθως
τοποθετημένου  σε  90  °  προς  το  προσπίπτον  φως,  ώστε  να  ελαχιστοποιηθεί  η
ένταση του διασκορπισμένου φωτός που φθάνει  στον ανιχνευτή.  Εάν το μήκος
κύματος  διέγερσης  είναι  σταθερό  και  η  ακτινοβολία  που  εκπέμπεται,  σαρωθεί
παράγεται ένα φάσμα εκπομπών. Με άλλα λόγια,το δείγμα ακτινοβολείται σε ένα
μήκος  κύματος  και  παρατηρείται  η  εκπομπή  σε  ένα  εύρος  μηκών  κύματος.  Ο
μονοχρωμάτορας  διέγερσης  επιλέγει  το  μήκος  κύματος  διέγερσης  και  ο
μονοχρωμάτορας  εκπομπής  επιλέγει  ένα  μήκος  κύματος  κάθε  φορά  για  να
παρατηρήσει.

                                          Εικόνα 2.10 Σχηματική διάταξη ενός φασματοφωτόμετρου PL

Όργανα μέτρησης φθορισμού

Το παρακάτω σχήμα[28]  δείχνει  τον βασικό σχεδιασμό ενός οργάνου μέτρησης
φθορισμού, το οποίο περιλαμβάνει δύο επιλογείς μήκους κύματος,  έναν για την
επιλογή ενός μήκους κύματος διέγερσης από την πηγή και ενός για την επιλογή
του μήκους κύματος εκπομπής από το δείγμα. Σε ένα φθοριόμετρο επιλέγονται τα
μήκη κύματος διέγερσης και εκπομπής χρησιμοποιώντας φίλτρα απορρόφησης ή
παρεμβολής.  Η  πηγή  διέγερσης  για  ένα  φθοριόμετρο  είναι  συνήθως  ένας
λαμπτήρας  ατμού  χαμηλής  πίεσης  Hg  που  παρέχει  έντονες  γραμμές  εκπομπής
κατανεμημένες σε όλη την υπεριώδη και ορατή περιοχή (254, 312, 365, 405, 436,
546, 577, 691 και 773 nm).  Όταν χρησιμοποιείται ένας μονοχρωμάτορας για την
επιλογή  των  μηκών  εκπομπής  διέγερσης  και  εκπομπής,  το  όργανο  ονομάζεται
φασματοφθορισμέτρο. Με ένα μονοχρωμάτορα η πηγή διέγερσης είναι συνήθως
λαμπτήρας τόξου Xe υψηλής πίεσης, ο οποίος έχει συνεχές φάσμα εκπομπών.
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                                                                                                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

 
                                                                                                              ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

3.1  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΟ  ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ  ΜΕ  ΤΗ  ΜΕΘΟΔΟ  ΤΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
  
   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

➢ Γενικό σχεδιάγραμμα σύνθεσης:

      1η Ημέρα : Σύνθεση κβαντικών ψηφίδων
      2η Ημέρα : Συλλογή και καθαρισμός από διαλύτες 

➢ Πορεία σύνθεσης
1η Ημέρα:  Σύνθεση κβαντικών ψηφίδων

  Σε δίλαιμη σφαιρική φιάλη των 100ml  (σφαιρική φιάλη μαζί με ειδικό δίλαιμο
εξάρτημα)  προσθέσαμε αφού πρώτα ζυγίστηκε 0.2623 g  άνυδρο  τετραχλωρίδιο
του κασσίτερου  SnCl4 (καθαρότητας  99%  από  Sigma alright)  και  στη συνέχεια
προσθέσαμε 20,7ml ολεϋλαμίνη (70%) (ΟLA, oleylamine). To μίγμα θερμάνθηκε σε
θερμαντικό μανδύα στους 1200C  με μαγνητικό αναδευτήρα για 30 λεπτά καθώς
εφαρμόστηκε στο δίλαιμο εξάρτημα και μπαλονάκι αζώτου (Ν2) ενώ επίσης στην
άλλη  είσοδο  είχε  τοποθετηθεί  ειδικό  πλαστικό.  Μετά  από  35  λεπτά  και  αφού
διαλύθηκε προσθέτουμε με σύριγγα 3ml ολεϋλαμίνη μαζί με 0,223g θειοακεταμίδιο
(Ηοt-injection) ,  επίσης τοποθετήσαμε ψυκτήρα με ροή αζώτου και αυξήσαμε τη
θερμοκρασία στους 2000C και το αφήσαμε να κάνει reflax  για 12 ώρες. To reflax το
κάνουμε για ανακύκλωση του διαλύτη καθώς συμπηκνώνεται στο ψηκτήρα και
επαναεισέρχεται στη φιάλη και στο μίγμα της αντίδρασης.

2η Ημέρα:  Συλλογή και καθαρισμός από διαλύτες 

Μετά από 12 ώρες το βγάλαμε από τη θερμαντική και το αφήσαμε να ψυχθεί σε
θερμοκρασία  δωματίου.  Το  μίγμα  έιχε  γίνει  κολλώδες  οπότε  και  το
διαλυτοποιήσαμε σε 20ml  αιθανόλη. Αφού διαλυτοποιήθηκε το φυγοκεντρήσαμε
στα  4.200  rpm  για  10  λεπτά.  Στο  υπερκείμενο  μαζεύτηκε  η  ολεϋλαμίνη  και  η
αιθανόλη  ενώ  οι  κβαντικές  ψηφίδες  (Qds)  καθίζησαν.  Στη  συνέχεια  κάναμε
εκπλύσεις  με  3ml  χλωροβενζόλιο  και  3ml  αιθανόλη  και  στη  συνέχεια

47



φυγοκεντρήσαμε για 5 λεπτά, η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε 3 φορές ώστε να
καθαρίσουμε τις κβαντικές ψηφίδες από την πιθανή περίσσεια της ολευλαμίνης
καθώς και από τα υπολείμματα των αντιδραστηρίων. Τέλος ξηράναμε το ίζημα μας
σε ξηραντήρα με χρήση αντλίας κενού ώστε να απομακρυνθούν οι διαλύτες μας
(υπολοίματα χλωροβενζολίου και αιθανόλης) και συλέξαμε τις κβαντικές ψηφίδες
σε έπεντορφ.    

• Βάρος έπεντορφ= 0,9803 g
• Βάρος έπεντορφ μαζί με κβαντικές ψηφίδες = 1,1548 g   άρα
• Βάρος κβαντικών ψηφίδων σουλφιδίου του κασσίτερου = 0,1746 g 

•  Aπόδοση = 0,1746 g /0,2623 g  = 66,5 %
• Βάρος SnS2 για φωτοκαταλυτική παραγωγή Η2 = 0.0499 g (50mg)
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Eικόνα 3.1 Σύνθεση κβαντικών ψηφίδων σουλφιδίου του κασσίτερου με τη μέθοδο της θερμής έγχυσης

      Εικόνα 3.2 Καθαρισμός κβαντικών ψηφίδων με διαλύτη/αντιδιαλύτη, χλωροβενζόλιο και αιθανόλη

                 Εικόνα 3.3 Μετά από την απομάκρυσνη των διαλύτων σε αντλία κενού,  SnS2 QD's
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                                                                                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o

                                                                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

4.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΡΑΤΟΥ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ  (UV-Vis)

   Η προετοιμασία του δείγματος για τη μέτρηση έγινε ως εξής : διαλύσαμε 0.5mg
κβαντικών ψηφίδων σουλφιδίου του κασσίτερου σε περίπου 3ml ισοπροπανόλης
(ipa) και  στη  συνέχεια  τις  κάναμε  υπέρηχο  απολέπιση  για  30  λεπτά  ώστε  να
επιτευχθεί καλή διασπορά. 

Κάναμε τρεις μετρήσεις με διαφορετικές συγκεντρώσεις όπου στις δύο πυκνότερες
διασπορές  παρατηρήσαμε  το  ίδιο  σχεδόν  φάσμα  με  μια  ενδιαφέρουσα
τροποποίηση  ένω  στη  πιο  αραιή  διασπορά  δεν  υπήρξε  κάποια  σημαντική
απορροφήση. Στα φάσματα ορατού υπεριώδους  (uv-vis)  [31] του δισουλφίδιου
του κασσιτέρου περιμένουμε να δούμε μια ισχυρή απορρόφηση στην  περιοχή του
ορατού με μέγιστο απορρόφησης περίπου στα 508 nm. Στο φάσμα μας βλέπουμε
τον θόρυβο στα ~300 και 314 nm, μια ευρεία και έντονη κορυφή απορρόφησης με
μέγιστο  στα  486nm  στο  φάσμα  μεσαίας  συγκέντρωσης  καθώς  και  μία  μικρή
κορυφή  στα  685nm,  ενώ  στο  φάσμα  με  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  βλέπουμε
μέγιστο απορρόφησης στα 538 nm και μια μικρή κορυφή στα 682nm.  Και οι δύο
απορροφήσεις είναι στην περιοχή του ορατου και υποδηλώνουν ότι οι κβαντικές
ψηφίδες είναι ικανές να συλλέγουν το ορατό φως και κατά συνέπεια να ενεργούν
ως  φωτοκαταλύτες  κάτω  από  ορατή  ακτινοβολία.  Αυτό  που  μας  προκαλεί
εντύπωση  είναι  ότι  στο  δείγμα  μεγαλύτερης συγκέντρωσης  έχουμε  μια  μεγάλη
μετατόπιση του λmax  προς την περιοχή του ερυθρου  (red shift).  Η μετατόπιση
αυτή είναι της τάξης των 52  nm  και είναι μια αρκετά μεγάλη μετατόπιση. Όπως
έχουμε  αναφέρει  το  ενεργειακό  χάσμα  ζώνης  των  ημιαγώγιμων  κβαντικών
ψηφίδων αλλάζει ανάλογα με το μέγεθος τους και η ελάχιστη ενέργεια όπου ένα
ηλεκτρόνιο χρειάζεται για να διεγερθεί είναι η ενέργεια για να διασχίσει αυτό το
ενεργειακό χάσμα. Άρα η πιο πιθανή εξήγηση για τη μετατόπιση του λmax είναι ότι
καθώς  δημιουργήθηκε  υψηλότερη  συγκέντρωση  στο  δίαλυμα  της  κυψελίδας
quartz  να συνέβη συσσωμάτωση των κβ.  ψηφίδων με αποτέλεσμα αύξηση στο
μέγεθος τους και άρα εξαιτίας της αύξησης αυτής του μεγέθους  να απορροφήσουν
σε  μεγαλύτερα  μήκη  κύμματος.  Άρα  είναι  πιθανόν  να  έχουμε  μετατόπιση  της
απορρόφησης  προς  την  ερυθρή  περιοχή  του  ορατού  φάσματος  λόγο  της
συσσωμάτωσης των κβ.ψηφίδων και συνεπώς της αύξησης του μεγέθους τους με
αποτέλεσμα  να  έχουν  πιο  στενά  ενεργειακά  επίπεδα  και  να  απορροφούν  σε
μικρότερες ενέργειες δηλαδή σε μεγαλύτερα μήκη κύμματος.
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               Εικόνα 4.1 Φάσμα απορρόφησης ορατού υπεριώδους κβαντικών ψηφίδων SnS2 βιβλιογραφίας

                                 Εικόνα 4.2 Φάσμα απορρόφησης κβαντικών ψηφίδων SnS2 μεσαίας συγκέντρωσης
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                         Εικόνα 4.3 Φάσμα απορροφήσης κβαντικών ψηφίδων  SnS2  υψηλής συγκέντρωσης

Εικόνα4.4 Φάσμα απορρόφησης οράτου υπεριώδους σύγκριση μεταξύ πυκνού και μέτριαςσυγκέντρωσης
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4.2 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-ray Diffraction XRD)   

 Προετοιμασία δειγμάτων:  για το φάσμα ΧRD σε γυαλάκι πυριτίας η επεξεργασία
έγινε  ως  εξής:  διαλύσαμε  0.5  mg  SnS2 σε  2  ml  ισοπροπανόλης  το  βάλαμε  για
υπέρηχο απολέπιση για 30 λεπτά και  στη συνέχεια κάναμε φυγοκέντρηση στις
2000  rpm  για  2  λεπτά.  Στη  συνέχεια  στάξαμε  ίσα  ίσα  μισή  σταγόνα  από  το
υπερκείμενο σε 3 γυαλάκια πυριτίας και τα βάλαμε στο φόυρνο για 5 λεπτά ώστε
να φύγει  η  ισοπροπανόλη.  Τα  γυαλάκια  πυριτίας  και  το  πετρί  μέσα  στο οποίο
τοποθετήθηκαν είχαν προηγουμένως καθαριστεί με καθαρή αιθανόλη.

    Στα φάσμα XRD περιμένουμε να δούμε την κρυσταλλική φύση του σουλφιδίου
του  κασσίτερου  λόγο  των  χαρακτηριστικών  κορυφών  περίθλασης  που  αυτές
δίνουν  καθώς  και  τους  διάφορες  κρυσταλλικές  δομές  που  μπορεί  να  έχουν
δημιουργηθεί.  Επίσης μπορούμε[32] να υπολογίσουμε το μέγεθος των κβαντικών
ψηφίδων από την εξίσωση Debye-Scherrer D= κ·λ/βcosθ όπου D  η διάμετρος των
συντιθέμενων κρυστάλλων, β είναι το μισό του μέγιστου πλάτους και θ η γωνία
περίθλασης  ενώ  το  κ  είναι  (0.9  από  άλλο  άρθρο).Στo  πρώτο  φάσμα  της
βιβλιογραφίας, βλέπουμε την κρυσταλλική φάση για 2 , 12 και 30 ώρες ενώ επίσης
φαίνεται  ότι  η  περαιτέρω  αντίδραση  έως  30  ώρες  προκάλεσε  τη  διάλυση  των
κβαντικών ψηφίδων SnS2 μέσω συναρμογής τους με την ολεϋλαμίνη καθώς επίσης
το  σήμα  περίθλασης  παρουσιάζει  μια  άμορφη φάση στο  προϊόν  αυτό  ενώ  στη
αντιδραση  μέχρι  12  ώρες  παρουσιάζονται  κορυφές  που  αντιστοιχούν  σε
κρυστάλλους τύπου berndtite . Στο δικό μας φάσμα, εικόνα 4.6 ,βλέπουμε ότι είναι
άμορφο εντελώς και η ευρεία κορυφή από 20ο – 30ο μοίρες μάλλον οφείλεται στον
κασσίτερο. Στο δεύτερο φάσμα της εικόνας 4.7 βλέπουμε πάλι ότι είναι άμορφο
καθώς και εμφανίζεται και μία διπλή κορυφή στις 69ο που είναι λόγο περίθλασης.

    

   Εικόνα 4.5 Φάσμα περίθλασης ακτίνων Χ , με χρονική διάρκεια αντιδριδράσης 2 ,12 και 30 ωρών
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                 Εικόνα 4.6 Φάσμα περίθλασης ακτίνων Χ κβαντικών ψηφίδων  SnS2 , πυκνό δείγμα

                       Εικόνα 4.7 Φάσμα  περίθλασης ακτίνων Χ κβαντικών ψηφίδων SnS2 , αραίο δείγμα
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4.3 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN ΚΑΙ POWDER RAMAN
Προετοιμασία δείγματος :  Γίνανε  δυο μετρήσεις  δειγμάτων στο φασματογράφο
Raman  η  πρώτη  έγινε  με  σκόνη  κβαντικών  ψηφίδων  SnS2 και  η  οποία
κονιορτοποιήθηκε με σιδερένια σπάτουλα αφού πρώτα τοποθετήθηκε στον ειδικό
εισαγωγέα  δείγματος  η  μέτρηση  πραγματοποιήθηκε  στα  495.1  nm.  Η  δεύτερη
έγινε σε γυαλάκι πυριτίας  (Si) αφόυ το είχαμε ετοιμάσει με τον ίδιο τρόπο όπως
και στην ανάλυση του ΧRD απλά αυτή τη φορά η συγκέντρωση του δείγματος σε
κβαντικές ψηφίδες ήταν μεγαλύτερη στάξαμε περισσότερες σταγόνες πάνω στην
πυριτία. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι για να μην φαίνεται μεγάλη η κορυφή του
πυριτίου. 

Στο φάσμα Raman περιμένουμε να δούμε τις δονήσεις των δεσμών των κβαντίκων
ψηφίδων σουλφιδίου του κασσίτερου και οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες
ενεργειακές μεταβάσεις. Περιμένουμε να δούμε[33] μία κορυφή περίπου στα 313
cm-1 και η οποία αποδίδεται στα οπτικό χάσμα Α1g ενώ περιμένουμε να δούμε και
μια διπλή κορυφή στα 200 cm-1 και στα 214 cm-1 η οποία οφείλεται στον οπτικό
τρόπο  Eg.  Στο φάσμα μας βλέπουμε μια  κορυφή στα 311.8  cm-1   η οποία είναι
αρκετά κοντά με εκείνη της βιβλιογραφίας και αποδίδεται στο οπτικό χάσμα Α1g

δεν  παρατηρούμε  την  διπλή  κορυφή  για  το   Eg  που  μπορεί  να  οφείλεται  στη
γεώμετρία  της  σκέδασης  σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία  καθώς  και  εκείνοι
παρατήρησαν  μια  αδύναμη  κορυφή  στα  213  cm-1 .  Επίσης  στο  φάσμα  μας
περιμένουμε  να  δούμε  την  κορυφή  του  πυριτίου  και  η  οποία  εμφανίζεται  στα
520.5  cm-1 και παρατηρούμε ότι το δείγμα μας φθορίζει έντονα

Εικόνα 4.8 Φάσμα Raman κβαντικών ψηφίδων SnS2 , βιβλιογραφίας
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                                           Εικόνα 4.9 Φάσμα Raman κβαντικών ψηφίδων SnS2 σε πυριτία 

Στο φάσμα P-Raman (Powder-Raman) SnS2 QDs βλέπουμε επίσης την κορύφη που
αποδίδεται  στο οπτικο χάσμα Α1g καθώς και  δύο κορυφές στα 1365.6  cm-1 και
1582.3  cm-1 οι  οποίες  οφείλονται  στον  άνθρακα.  Ειδικότερα[34]  είναι  οι
χαρακτηριστικές κορυφές της ζώνης D(~1340 cm -1) και της ζώνης G(~1580 cm -1)
και  οι  οποίες  οφείλονται  στην  αποικοδόμηση  του  άνθρακα  των  οργανικών
επιφανειοδραστικών  ουσιών  που  χρησιμοποιήσαμε  κατά  τη  σύνθεση και
συγκεκριμένα της ολεϋλαμίνης. Οι ζώνες αυτές επίσης βρέθηκαν σε φάσμα Raman
όπου  είχαν  συνθέσει  νανοπλάκες  SnS2   και  είχαν  χρησιμοποιήσει  οργανικές
επιφανειοδραστικές  ενώσεις  την  ολεϋλαμίνης  και  το  ελαϊκό  οξύ.  Επίσης
αναφέρουν την ομοιόμορφη διασπορά του άνθρακα στις νανοπλάκες.
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                      Εικόνα 4.10 Φάσμα Raman νανόπλακων SnS2 οπού φαίνονται οι ζώνες D και G 

Εικόνα 4.11  Φάσμα  powder Raman  όπου βλέπουμε  τη συναρμογή  των κβαντικών ψηφίδων με  τον
άνθρακα από την αποικοδομημένη ολεϋλαμίνη.
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4.4 ΜIΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (AFM)
H προετοιμασία του δείγματος έγινε πάνω σε γυαλάκι πυριτίας όπου στάξαμε ίσα
ίσα  μια  σταγόνα  με  τον  ίδιο  τρόπο  που  έχει  αναφερθεί  και  στην  περίθλαση
ακτίνων Χ.

Την  μικροσκοπία  ατομικής  δύναμης  την  χρησιμοποιήσαμε  για  να  δούμε  τις
διαστάσεις των κβαντικών ψηφίδων και κυρίως το πάχος ώστε να μπορέσουμε να
υπολογίσουμε  από  το  δεδομένα  τον  αριθμό  των  στοιβάδων  (layers)  των
συντιθέμενων  κβαντικών  ψηφίδων.  Βλέπουμε  ότι  το  ύψος  των  κβαντικών
ψηφίδων που συνθέσαμε κυμαίνεται ξεκινά από τα -45nm(έχει  γίνει  λάθος στη
βαθμονόμηση)  και  φτάνει  μεταξύ   των  0  nm και  20 nm.  Άρα  έχουμε  μια
διακύμανση στο ύψος από 45-65nm το οποίο είναι αρκετά μεγαλό για να μετρηθεί
ο  αριθμός  των  στοιβάδων  στο  υλικό  μας  καθώς  οι  απόσταση  μεταξύ  των
στοιβάδων στις κβαντικές ψηφίδες είναι της τάξης των ~10 Α(Αngstrom).

                   Eικόνα 4.12 εικόνα από το AFM όπου φαίνεται το ύψος των κβαντικών ψηφίδων SnS2
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4.5 HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM)

H προετοιμασία του δείγματος έγινε πάνω σε γυαλάκι πυριτίας όπου στάξαμε μια
σταγόνα  από  το  υπερκείμενο με  τον  ίδιο  τρόπο  που  έχει  αναφερθεί  και  στην
περίθλαση ακτίνων Χ.

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονίων παρατηρούμε τις κβαντικές
ψηφίδες στο δυσδιάστατο χώρο με χωρική ανάλυση μέχρι 100 nm. Είδαμε και τα
τρία γυαλάκια  και παρατηρήσαμε την μεγάλη διασπόρα στο μέγεθος και το σχήμα
των  κβαντικών  μας  ψηφίδων.  Συγκεκριμένα  παρατηρήσαμε  μεγάλο  εύρος  στη
διάμετρο  τους  που κυμαίνεται  από  100  nm  στις  πιό  μικρού μεγέθους  ψηφίδες
μέχρι 2μm  στις πιο μεγάλες καθώς επίσης παρατηρήσαμε και μερικές κβαντικές
ράβδους. Ακόμα παρατηρήσαμε ότι δεν είχαν ομοίομορφο σχήμα καθώς μερικές
από  αυτές  παρουσίαζαν  τετραγωνικό  σχήμα  άλλες  πενταγωνικό,  πολυ  λίγες
εξαγωνικό και γενικά δεν εμφάνιζαν κάποια ομοιομορφία στο σχήμα τους αλλά
κύριως μια πολυγωνική επιφάνεια. 

4.6 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ (PL)

Η προετοιμασία του δείγματος έγινε ως εξής :  διασπείραμε 0.5  mg SnS2 σε 3ml
ισοπροπανόλης  κάνοντας  κατεργασία  με  υπέρηχους  σε  sonication  bath  για  30
λεπτά. 

Στη  συνέχεια  πριν  πάρουμε  το  φάσμα   φθορισμού   πήραμε  το  φάσμα
απορρόφησης  ορατού-υπεριώδους  αλλά  δεν  είδαμε  να  απορροφά  ένωση  μας
οπότε  και  δεν  συνεχίσαμε  για  να  δούμε  το  φάσμα  φθορισμού  μιας  και  δεν
απορροφούσε  πως  θα  έκανε  εκπομπή.  Η  αιτία  μάλλον  είναι  ότι  οι  κβαντικές
ψηφίδες  καταστράφηκαν  εξαιτίας  του  χρονικού  διαστήματος  παραμονής  στο
εργαστήριο, μέσα στο έπεντορφ. Θα περιμέναμε να δόυμε το μήκος κύμματος που
θα γινόταν η εκπομπή καθώς θα μας έδινε πληροφορίες για το μήκος κύμματος
όπου  συμβαίνει  ο  ανασυνδυασμό  του  εξιτονίου  και  άρα  της  ενέργειας  του
εκπεμπόμενου φωτονίου. Το φάσμα απορρόφησης δεν αποθηκεύτικε οι κβαντικές
ψηφίδες μας είχαν χάσει τις ιδιότητες απορρόφησης που είχαν παρουσιάσει. 
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              Εικόνα 4.14 Φάσμα απορρόφησης Uv-Vis , πριν διεξαχθεί η μέτρηση για το φθορισμο
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                                                                                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

           

                                                   ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2

5.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Για την μέτρηση της φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου χρησιμοποιήσαμε
τις κβαντικές ψηφίδες σε δύο συστήματα. Επίσης μελετήσαμε μόνο το σύστημα
αναγωγής  των  πρωτονίων  προς  μοριακό  υδρογόνο  και  όχι  την  διαδικασία
οξείδωσης.

1ο Σύστημα : Vial 1

Το  πρώτο  σύστημα  αποτελείται  από  τις  κβαντικές  ψηφίδες  σουλφιδίου  του
κασσίτερου σε δίαλυμα νερου-μεθανόλης (Μe-OH/Η2Ο) 20%  v/v .  Συγκεκριμένα
ζυγίσαμε 0.98 mg SnS2 και το μεταφέραμε σε ένα ειδίκο vial στο οποίο είχαμε βάλει
2ml μεθανόλη και 8ml ''καθαρισμένο'' νερό(περιείχε μόνο πρωτονια και υδροξύλια
και όχι άλλης φύσεως ιόντα). Το vial είχε ειδικό καπάκι για έγχυση με σύριγγα. Το
νερό χρησιμοποιείται ως ο δότης πρωτονίων Η+ για την αναγωγή τους  σε Η2 και η
μεθανόλη ως τον δότη ηλεκτρονίων για  την απόσβεση των θετικών οπών στη
ζώνη σθένους του καταλύτη. Βάλαμε στη συνέχεια το  vial  σε ροή αζώτου για 3
λεπτά ώστε να φύγει το οξυγόνο από το vial και αφόυ το σφραγίσαμε με το ειδικό
καπάκι  κάναμε  έγχυση  με  ειδική  σύριγγα  για  έγχυση  100μl στον  αέριο
χρωματογράφο  (GC). H  μέτρηση έδειξε μία αρκετά μικρή κορυφή για το οξυγόνο
κοντά στο ύψος του θορύβου άρα συμπεράναμε ότι η μικρή κορυφή του οξυγόνου
δεν  πρόκειται  να  υπερκαλύψει  την  κορυφή  του  υδρογόνου  σε  περίπτωση
παραγωγής  του.Μέτα  έγινε  κατεργασία  με  υπέρηχους  (sonication  bath)  για  30
λεπτά και έπειτα το αφήσαμε για ακτινοβόληση σε λάμπες  LED (  ορατό 400-700
nm). Διεξήχθηκαν 4 μετρήσεις στο σύνολο μετά από 1 ώρα, 2, 3 και 22 ώρες.  Oι
μετρήσεις  για  την  παραγωγή  υδρογόνου  στα  χρονικά  αυτά  διαστήματα  ήταν
αρνητική.  Το  σύστημα  θα  λειτουργούσε  ως  εξής  :  με  την  απορρόφηση  ορατής
ακτινοβολίας απο τι λάμπες LED ηλεκτρόνια από την ζώνη σθένους του καταλύτη
(κβαντικες  ψηφίδες  SnS2) θα  διεγείρονταν  στη  ζώνη  αγωγιμότητας  προς
σχηματισμό  ηλεκτροστατικά  δευσμευμένων  μέσω  δυνάμεων  coulomb ζευγών
ηλεκτρονίων-οπών  (δλδ  δημιουργία  εξιτονίων)  στη  συνέχεια  θα  γινόταν  ο
διαχωρισμός τους προς αντίθετες κατευθύνσεις τα ελεύθερα πλέον ηλεκτρόνια θα
συναντούσαν πρωτόνια από το διάλυμα στην επιφάνεια του καταλύτη (ειδικότερα
σε μια καταλυτική περιοχή τις επιφάνειας) και θα προκαλούσαν την αναγωγή τους
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προς εξέλιξη υδρογόνου  H2 .  Ακόμα οι ελεύθερες θετικές οπές αποσβαίνουν από
τον  δότη ηλεκτρίων (μεθανόλη)  ώστε  να μην  συμβεί  οξείδωση των  κβαντικών
ψηφίδων και να συνεχιστεί η κατάλυση.

Άρα η μέτρηση της φωτοκαταλυτικής παραγωγής υδρογόνου απο τις κβαντικές
ψηφίδες σουλφιδίου του κασσίτερου ήταν αρνητική.

2ο Σύστημα : Vial 2

Στο δεύτερο σύστημα χρησιμοποιήσαμε μια πορφυρίνη ως φωτοευαισθητοποιητή
την ZnTMPyPCl4 , ζυγίσαμε 0.6 mg ΖnTMPyPCl4 συγκέντρωσης c= 4x10-5 και  1.5mg
κβαντικών  ψηφίδων  SnS2 άρα  η  αναλογία  (φωτοευαισθητοποιητή:  καταλύτη)
ήταν (1:2.5). Αναφορικά, δεν υπήρξε συναρμογή μεταξύ της πορφυρίνης και των
κβαντικών  ψηφίδων.  Επίσης  προσθέσαμε  και  0.169  mg  ασκορβικού  οξέως  (L-
ascorbic acid)  το οποίο το βάλαμε ως δότη ηλεκτρονίων στην πορφυρίνη για να
μην οξειδωθεί,  καταστραφεί και χάσει τη λειτουργικότητά της άρα έιχε και ρόλο
θυσιαστικού αντιδραστηρίου. Τα τρία αυτά αντιδραστήρια διαλύθηκαν σε δίαλυμα
2:1 ακετονιτρίλιο-μεθανόλης (CH3CN/MeOH),  συγκεκριμένα 6.6  ml  ακετονιτρίλιο
και 3.3 ml  μεθανόλης το ακετονιτρίλιο και η μεθανόλη και χρησιμοποιήθηκαν ως
διαλύτες για την πορφυρίνη και ως μέσο διασποράς για τις κβαντικές ψηφίδες. Το
σύστημα  αυτό  βασίστηκε  σε  βιβλιογραφία  και  πιθανολογείται  ότι  ο  δότης
πρωτονίων μπορεί να είναι η μεθανόλη καθώς και το ασκορβικό οξύ. Επίσης στο
σύστημα  αυτό  επαναλήφθηκαν  τα  στάδια  προετοιμασίας  όπως  έγιναν  και  στο
πρώτο σύστημα. Ο χρωματογράφος έδειξε μία μικρή κορυφή για το οξυγόνο που
δεν  θα  κάλυπτε  εκείνη  του  υδρογόνου  σε  περίπτωση  φωτοκαταλυτικής  του
εξέλιξης.  Πραγματοποιήθηκαν  4  μετρήσεις  μετά απο  1,  2,  3  και  22 ώρες  και  η
ένδειξη του χρωματογράφου ήταν  αρνητική ως προς την εξέλιξη υδρογόνου.Το
σύστημα θα λειτουργουσε ως εξής: με την απορροφήση ορατής ακτινοβολίας από
τις  λάμπες  LED  (400-700nm) o  φωτοευαισθητοποιητής θα διεγείρονταν και  θα
μετέφερε ηλεκτρόνια στο δίαλυμα τα οποία θα προκαλούσαν τη  αναγωγή των
πρωτονίων. Οι κβαντικές ψηφίδες θα διεγείρονταν  με αποτέλεσμα την δημιουργία
εξιτονίου το  οποίο  θα διασπαζόταν και  θα κινούταν ελεύθερο στην επιφάνεια˙
όπου και πάλι τα ηλεκτρόνια θα προκαλούσαν την αναγωγή του νερού. Ακόμα τα
θετικά φορτία στην πορφυρίνη και αντίστοιχα στις κβαντικές ψηφίδες οι οπές θα
αποσβαίνονταν από το ασκορβικό οξύ και τη μεθανόλη. Τα πρωτόνια στο δίαλυμα
θα προέρχονταν από  το  ασκορβικό οξύ  και  τη  μεθανόλη ενώ  το  ακετονιτρίλιο
χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης.

Άρα η φωτοκατλυτική παραγωγή από το δεύτερο σύστημα με την πορφυρίνη , τις
κβαντικές ψηφίδες και το ασκορβικό οξύ ήταν αρνητική.
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 Ακόμη ο χρωματογράφος είχε ρυθμιστή θερμοκρασίας, οι μετρήσεις έγιναν στους
98~100οC  , το  φέρον  αέριο  της  στήλης  ήταν  το  άζωτο  και  ο  αέριος
χρωματογράφος είχε ρυθμιστεί κατάλληλα για την ανίχνευση υδρογόνου.
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                                                                                                                          ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καταρχάς από τις  τεχνικές  χαρακτηρισμού είδαμε  πρώτον τη  μετατόπιση
του  μήκους  κύματος  της  απορρόφησης  εξαιτίας  της  συσσωμάτωσης  των
κβαντικών μας ψηφίδων όταν αυξήθηκε η συγκέντρωση τους στο εναιώρημα. Από
τη φασματοσκοπία  Raman  διαπιστώσαμε την αποσύνθεση της ολεϋλαμίνης στις
πειραματικές συνθήκες της αντίδρασης μας καθώς και την συναρμογή της με τις
κβαντικές ψηφίδες μας. Στη μικροσκοπία ατομικής δύναμης είδαμε ότι το πάχος
του  υλικού  μας  αντιστοιχεί  σε  πολλές  στοιβάδες  συνδεδεμένες  μεταξύ  του  με
δυνάμεις Van Der Waals γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τεχνικές απολέπισης που
χρησιμοποιήσαμε δεν είχαν αποτέλεσμα ή και ότι οι διαλύτες που προσπαθήσαμε
να τις διασπείρουμε δεν έδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Από τις εικόνες SEM
διαπιστώσαμε την πολύ μεγάλη διασπορά στη διάμετρο των κβαντικών ψηφίδων
καθώς  και  ότι  δεν  υπήρχε  μια  συγκεκριμένη  μορφολογία  τους.  Ακόμα
διαπιστώσαμε  ότι  με  τη  φύλαξη  σε  συνθήκες  εργαστηρίου  οι  κβαντικές  μας
ψηφίδες  καταστράφηκαν καθώς έχασαν τις  ιδιότητες απορρόφησης στο ορατό
φάσμα που είχαν αρχικά. Συμπερασματικά θα πρέπει να δούμε τους παραπάνω
λόγους που δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε φωτοκαταλυτική παραγωγή
υδρογόνου και να ξαναπροσπαθήσουμε  με μία διαφορετική τεχνική σύνθεσης. Η
νέα τεχνική σύνθεσης θα πρέπει να προσφέρει  μεγάλη κρυσταλλικότητα, μικρή
διακύμανση  του  μεγέθους  τόσο  της  διαμέτρου  όσο  και  του  πάχους  και
ομοιομορφία στο σχήμα των κβαντικών ψηφίδων. Ακόμη να βρούμε ένα τρόπο
ώστε  όχι  μόνο  να  αποτρέψουμε  τη  συσσωμάτωση  αλλά  και  να  επιτύχουμε
ομοιόμορφες διασπορές στα διαλύματα μας.
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