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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

Τα ζνπιθίδηα ηνπ ραιθνύ (CuxS) βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε δηαηάμεηο όπσο 

θσηνβνιηατθά, νπηηθά θίιηξα θαη ππεξηνληθνί θξύζηαιινη, ιόγσ ησλ κνλαδηθώλ 

ειεθηξηθώλ θαη νπηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο εθαξκνγέο απηέο, 

παξνπζηάδνπλ νη κνλνδηάζηαηεο λαλνδνκέο, όπσο ζπζηνηρίεο λαλνζπξκάησλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν δηαρσξηζκό θαη ζηελ κεηαθνξά θνξηίνπ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε ηεο επηθάλεηαο. Οη λαλνθάζεηο ζνπιθηδίσλ ζε δηάθνξεο 

κνξθνινγίεο έρνπλ παξαρζεί, σο ηώξα, θπξίσο κε πδξνζεξκηθέο κεζόδνπο ζε κεηξίσο 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ιδίσο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγσγή λαλνζπξκάησλ 

είλαη πνιύ ιίγεο (π.ρ., αλαθέξεηαη ε παξαζθεπή θξπζηαιιηθώλ λαλνζπξκάησλ 

ραιθνζίηε κε επίδξαζε αεξίνπ H2S ζε κεηαιιηθό ραιθό). Σηελ παξνύζα εξγαζία, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κειεηήζεθε ε παξαζθεπή λαλνζπξκάησλ CuxS κε ηελ κέζνδν 

ηεο παικηθήο ειεθηξναπόζεζεο, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη ρώξα ζε ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, ζε αληίζεζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο κεζόδνπο.  

Σπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ παξακέηξσλ ηεο παικηθήο 

ειεθηξναπόζεζεο ηεο ζύζηαζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο (25 °C, 60 °C θαη 80 °C) θαη ηεο 

νμύηεηαο (pH < 0.84) ηνπ ειεθηξνιπηηθνύ ινπηξνύ, ζηε ρεκηθή ζύζηαζε θαη 

κνξθνινγία ησλ λαλνζπξκάησλ, δηακέηξσλ από κεξηθέο δεθάδεο έσο εθαηνληάδεο 

nm θαη κήθνο κεξηθώλ κm, ελώζεσλ ζεηνύρνπ ραιθνύ (CuxS) επί ππνζηξσκάησλ 

αγώγηκνπ πάινπ (FTO) θαη ππξηηίνπ.  

Τν πδαηηθό ειεθηξνιπηηθό ινπηξό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έρεη σο βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηε ζεηνπξία [Tu; (NH2)2C=S], άιαο ηνπ Cu(II) θαη HCl. Η ζεηνπξία, πνπ 

απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ ειεθηξνιπηηθνύ ινπηξνύ απόζεζεο, ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή ζείνπ ζηελ ρεκηθή παξαζθεπή ζνπιθηδίσλ κεηάιισλ από 

αιθαιηθά πδαηηθά ινπηξά (πδξνιύεηαη πξνο ζεην-ηόληα HS
–
 ή S

2–
), ελώ βξίζθεη, 

επίζεο, εθαξκνγή σο πξόζζεην ζηηο επηκεηαιιώζεηο ραιθνύ κε ζθνπό ηε βειηίσζε 



ησλ επηθαλεηαθώλ ηδηνηήησλ ησλ απνζεκάησλ (επηβξάδπλζε ηεο ειεθηξναλαγσγήο 

κε κεξηθή παξεκπόδηζε ελεξγώλ ζέζεσλ ζηελ θαζνδηθή επηθάλεηα). 

 Ο κεραληζκόο ηεο ζύλζεζεο ησλ ζνπιθηδίσλ δηεξεπλήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο 

θπθιηθήο βνιηακκεηξίαο, ελώ ηα απνζέκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ σο πξνο ηελ 

θξπζηαιιηθή δνκή, ηε κνξθνινγία θαη ηε ζύζηαζή ηνπο, κε πεξίζιαζε αθηίλσλ X 

(XRD), ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) θαη κηθξναλάιπζε δηαζπνξάο 

αθηίλσλ Χ (EDX). Όζνλ αθνξά ηε ζύζηαζε ησλ λαλνζπξκάησλ, αληρλεύζεθαλ 

θπξίσο ελώζεηο ηνπ Cu(Ι), θαη ζπγθεθξηκέλα παξαιιαγέο ηνπ ραιθνζίηε (Cu2S), θαη 

ηνπ ηδνπξιεΐηε (Cu1.94S). Δηαπηζηώζεθε όηη νη θξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηε ιήςε ηεο 

κνξθνινγίαο λαλνζύξκαηνο είλαη ε ρξήζε πδξνρισξηθνύ νμένο ζην δηάιπκα 

απόζεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθαξκνγή ηεηξαγσληθώλ παικώλ δπλακηθνύ 

ζπρλόηεηαο 1 Hz.  

 


