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Streszczenie
W celu otrzymania kropek kwantowych PbS i CdS zastosowano metodĊ adsorpcji kolejnych warstw jonów i reakcji (SILAR) z wykorzystaniem roztworów siarczku sodu, azotanu(V) oáowiu(II) i siarczanu(VI) kadmu na bazie wody destylowanej lub metanolu. Zastosowano
stĊĪenia z zakresu 0,001-0,1 M oraz liczbĊ cykli osadzania zmieniającą siĊ w granicach 5-15. ObecnoĞü poszczególnych pierwiastków
w otrzymanych strukturach potwierdzona zostaáa analizą widma EDS. Na podstawie wyników XRD stwierdzono, Īe zarówno PbS jak i CdS
krystalizują w ukáadzie regularnym. Analiza zdjĊü otrzymanych metodą SEM pozwoliáa na okreĞlenie zaleĪnoĞci pomiĊdzy parametrami
procesu SILAR, takimi jak stĊĪenie roztworów prekursorów, liczba cykli osadzania i rodzaj rozpuszczalnika, a rozmiarem nanostruktur PbS
i CdS. W przypadku obu siarczków, zastosowanie roztworów wodnych prekursorów o stĊĪeniu nie przekraczającym 0,01 M stwarza warunki
do krystalizacji pojedynczych kropek kwantowych, których rozmiar roĞnie wraz ze wzrostem stĊĪenia. Analogiczne zaleĪnoĞci obserwowane
są w przypadku zwiĊkszania liczby cykli, bez wzglĊdu na rodzaj rozpuszczalnika. Stosowanie roztworów wodnych o wiĊkszym stĊĪeniu
( 0,1 M) prowadzi do czĊĞciowej aglomeracji. Zmiana rozpuszczalnika na metanol pozwala na zmniejszenie rozmiaru nanostruktur.
Sáowa kluczowe: SILAR, kropka kwantowa, CdS, PbS

OPTIMIZATION OF THE CONDITIONS FOR RECEIVING QUANTUM DOTS BY THE SILAR ROUTE
In order to deposit quantum dots of PbS and CdS successive ionic layer adsorption and reaction, SILAR route was employed. Waterand methanol-based solutions of sodium sul¿de, lead(II) nitrate and cadmium sulfate were used. A concentration of solutions varied from
0.001-0.1 M and a number of cycles changed from 5-15. The EDS analysis con¿rmed the presence of sulphur and lead or cadmium in
the obtained structures. Based on the XRD results it was found that both PbS and CdS crystallized in the cubic structure. SEM images
allowed us to determine the relationship between size of deposited QDs and SILAR parameters such as the solution concentration, the
number of cycles and the solvent type. In the case of both sulphides, deposition from the water-based solutions of concentrations up to
0.01 M creates the conditions suitable for crystallization of individual QDs. Along with the increase in the solution concentration the size of
QDs increases. Similar effects are observed in case of the increase in the number of cycles regardless of the solvent type. The usage of
more concentrated solutions ( 0.1 M) leads to partial agglomeration. Changing the solvent to methanol leads to smaller nanostructures.
Keywords: SILAR, Quantum dot, CdS, PbS

1. WstĊp
Kropki kwantowe (QDs), zwane równieĪ strukturami zerowymiarowymi, to póáprzewodnikowe nanocząstki, zwykle
o rozmiarach mniejszych niĪ 10 nm, które wykazują tzw.
ograniczenie kwantowe (ang. quantum con¿nement) i kwantowy efekt rozmiarowy (ang. quantum size effect). MoĪliwoĞü
sterowania rozmiarem kropek kwantowych w procesie ich
otrzymywania oraz unikalne wáaĞciwoĞci otwierają przed nimi
szeroki wachlarz zastosowaĔ od diagnostyki medycznej,
poprzez absorbery UV czy diody LED, po wykorzystanie
w ogniwach sáonecznych i fotoelektrochemicznych PEC (ang.
photo-electrochemical cell). Dodatkową zaletą, wynikającą
z kwantowego efektu rozmiarowego, jest moĪliwoĞü zmiany

widma absorpcji kropek kwantowych poprzez kontrolĊ ich
rozmiaru.
Jednym z interesujących zastosowaĔ QDs jest ich wykorzystanie jako sensybilizatory póáprzewodników szerokopasmowych takich jak TiO2, SnO2 czy ZnO, stosowanych
m.in. w fotokatalizie i ogniwach fotoelektrochemicznych.
Póáprzewodniki wąskopasmowe, np.: CdS, PbS, Ag2O, zapewniają dodatkową absorpcjĊ promieniowania w zakresie
Ğwiatáa widzialnego, a co za tym idzie, zwiĊkszoną wydajnoĞü
procesów fotoelektrochemicznych.
Proces sensybilizacji moĪe byü realizowany na dwa sposoby. Pierwszy z nich opiera siĊ na syntezie nieorganicznych
związków QDs z organicznych prekursorów i substancji maskujących. Kluczowymi parametrami w tym procesie z punktu
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widzenia rozmiaru otrzymanych struktur są: temperatura,
w której prowadzona jest synteza oraz stĊĪenie Ğrodków maskujących. Otrzymane w ten sposób w roztworze koloidalnym
QDs osadzane są na powierzchni póáprzewodnika metodą
adsorpcji bezpoĞredniej lub poprzez áączniki chemiczne.
Tak uzyskane QDs są monodyspersyjne, jednakĪe stopieĔ
pokrycia przez nie powierzchni jest niewielki [1]. Inna droga
preparatyki to bezpoĞrednia synteza QDs na powierzchni
podáoĪa z kąpieli chemicznej CBD (ang. chemical bath
deposition) lub metodą adsorpcji kolejnych warstw jonów
i reakcji – SILAR (ang. successive ionic layer adsorption
and reaction). Przyjmuje siĊ, Īe synteza bezpoĞrednia nie
pozwala na kontrolĊ rozmiaru, a otrzymane QDs są polidyspersyjne. Niewątpliwymi zaletami są jednak wysoki stopieĔ
pokrycia powierzchni, jak i prostota metody [1-3].
Celem niniejszej pracy byáa optymalizacja warunków
otrzymywania zerowymiarowych struktur siarczku oáowiu(II)
oraz siarczku kadmu osadzanych na powierzchni tytanu.
PodjĊto równieĪ próbĊ uzyskania równomiernego rozmieszczenia QDs oraz kontroli rozmiaru otrzymywanych struktur.

2. Preparatyka
Siarczki kadmu (CdS) oraz oáowiu (PbS) nanoszono
na podáoĪe tytanowe o gruboĞci 0,127 mm (Sigma Aldrich,
99,7%) metodą SILAR, polegającą na cyklicznym osadzaniu
kationu (Cd2+/Pb2+) i anionu (S2-) z odrĊbnych roztworów.
Zmiennymi parametrami procesu byáy: rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika – woda destylowana lub metanol
(cz.d.a., 99,8%), stĊĪenie roztworów (0,001-0,1 M) oraz
iloĞü cykli osadzania (5-15). W przypadku siarczku kadmu
zastosowano roztwory otrzymane przez rozpuszczenie
uwodnionego siarczanu(VI) kadmu (CdSO4·8/3H2O, cz.d.a.,
ACROS) oraz uwodnionego siarczku sodu (Na2S·9H2O,
cz.d.a., POCH) w wodzie destylowanej lub metanolu.
W procesie otrzymywania siarczku oáowiu Ĩródáem jonów
oáowiu(II) byáy wodne i metanolowe roztwory azotanu(V)
oáowiu(II) (Pb(NO3)2, 99+%, ACROS), zaĞ prekursorem
jonów siarczkowych, podobnie jak w przypadku CdS,
roztwory siarczku sodu. Gáównym czynnikiem limitującym
stĊĪenie roztworów, wykorzystanych w procesie SILAR,

byáa rozpuszczalnoĞü prekursorów (CdSO4, Pb(NO3)2 oraz
Na2S) w zastosowanych rozpuszczalnikach. W przypadku
roztworów wodnych osadzanie prowadzono z roztworów
soli o stĊĪeniach 0,001 M, 0,01 M oraz 0,1 M. Z uwagi na
zdecydowanie niĪszą rozpuszczalnoĞü prekursorów w metanolu, zwáaszcza siarczanu(VI) kadmu oraz siarczku sodu,
w przypadku tego rozpuszczalnika wykorzystano jedynie
roztwory o stĊĪeniach 0,001 M oraz 0,01 M.
Przygotowanie podáoĪa tytanowego polegaáo na odtáuszczeniu folii tytanowej. Proces oczyszczenia przy pomocy
páuczki ultradĨwiĊkowej prowadzono 4–etapowo: w wodzie
z detergentem, wodzie, wodzie destylowanej i acetonie; czas
trwania kaĪdego z etapów wynosiá 15 minut.
KaĪdy cykl osadzania skáadaá siĊ z czterech etapów.
Pierwszy z nich polegaá na zanurzeniu podáoĪa tytanowego
na 60 s w roztworze bĊdącym prekursorem kationów (CdSO4
lub Pb(NO3)2). Powodowaáo to adsorpcjĊ jonów kadmu lub
oáowiu na powierzchni tytanu. UsuniĊcia sáabo związanych
z powierzchnią jonów dokonywano w trakcie drugiego etapu
osadzania – zanurzanie w rozpuszczalniku (odpowiednio wodzie destylowanej lub metanolu). W toku przeprowadzonych
doĞwiadczeĔ ustalono, Īe zanurzenie w rozpuszczalniku na
60 sekund podáoĪa z zaadsorbowanymi na jego powierzchni
jonami Cd2+ oraz Pb2+ prowadzi m.in. do aglomeracji, krystalizujących ¿nalnie na podáoĪu, siarczków. Dlatego teĪ ten
etap osadzania zostaá zmody¿kowany – przez 15 s podáoĪe
przemywano rozpuszczalnikiem, a przez kolejne 45 s podáoĪe byáo w rozpuszczalniku zanurzone. Kolejnym etapem
byáo umieszczenie podáoĪa w wodnych lub metanolowych
roztworach siarczku sodu, podczas którego nastĊpowaáa
adsorpcja jonów S2- oraz reakcja pomiĊdzy jonami siarczkowymi a wczeĞniej zaadsorbowanymi kationami (Cd2+ lub
Pb2+). Jeden cykl osadzania koĔczyáo ponowne zanurzenie
w czystym rozpuszczalniku zgodnie z procedurą przedstawioną powyĪej.

3. Metody badawcze
W badaniach budowy powierzchni materiaáów, zwáaszcza
w skali nanometrycznej, szczególną rolĊ odgrywa metoda
skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Do analizy

Rys. 1. ZdjĊcia SEM powierzchni oraz wyniki analizy EDS materiaáów otrzymanych w wyniku osadzania siarczku oáowiu(II) (a) i siarczku
kadmu (b) metodą SILAR na podáoĪu tytanowym
Fig. 1. SEM images and EDS spectra of the surface of materials obtained in the process of PbS (a) and CdS (b) deposition on titanium
substrate by means of the SILAR routine.
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powierzchni tytanu pokrytego nanocząstkami siarczku
kadmu CdS lub oáowiu PbS zastosowano mikroskop Nova
NanoSEM 200 (FEI & Oxford Instruments). Pozwoliáo to
na wyznaczenie zaleĪnoĞci pomiĊdzy rozkáadem QDs i ich
rozmiarem a parametrami procesu SILAR. W celu okreĞlenia skáadu chemicznego, pozwalającego na potwierdzenie
obecnoĞci poszczególnych pierwiastków (w zaleĪnoĞci od
próbki siarki i kadmu lub oáowiu), wykonano pomiar metodą
dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego EDS.
Struktura krystalogra¿czna siarczków osadzanych na podáoĪu Ti zostaáa wyznaczona metodą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego przy uĪyciu dyfraktometru Philips X’Pert
Pro Panalytical z promieniowaniem CuKĮ1 (Ȝ =1,5406 Å).
Identy¿kacja fazowa wykonana zostaáa przy pomocy programu X’Pert HighScore Plus oraz bazy danych PDF.

4. Wyniki
Przykáadowy wynik osadzania kropek kwantowych siarczku oáowiu(II) i siarczku kadmu przedstawiono na Rys. 1a
i 1b. Typowe widmo EDS uzyskane dla podáoĪa tytanowego
po procesie SILAR (Rys. 1a) jednoznacznie wskazuje na
obecnoĞü zarówno siarki, jak i oáowiu, obok dominującego
piku tytanowego, pochodzącego od podáoĪa. Widoczny
jest równieĪ pik tlenowy, pochodzący równieĪ od podáoĪa
tytanowego.
Podobna analiza zostaáa przeprowadzona w przypadku
procesu osadzania QDs z roztworów siarczanu(VI) kadmu
oraz siarczku sodu (Rys. 1b). W tym przypadku, w widmie
EDS obok pików charakterystycznych dla tytanu, widoczne
są równieĪ piki Ğwiadczące o obecnoĞci kadmu i siarki.
Analiza XRD podáoĪa tytanowego, stosowanego w procesie osadzania QDs (Rys. 2), wskazuje, Īe gáównym
skáadnikiem jest metaliczny tytan. Analiza fazowa wykazaáa
ponadto obecnoĞü niewielkich iloĞci TiO, Ti6O oraz tlenku
tytanu(IV) (TiO2) w formie anatazu i rutylu. Spowodowane
jest to powierzchniowym utlenianiem tytanu, co jest wynikiem
duĪego powinowactwa chemicznego tytanu do tlenu.
Na Rys. 2 porównano równieĪ dyfraktogramy uzyskane
dla podáoĪa tytanowego przed i po osadzeniu QDs. Rentgenogram przedstawiony na Rys. 2a uzyskano dla siarczku
oáowiu(II), osadzanego w 15 cyklach SILAR z roztworu o stĊĪeniu 0,1 M na bazie wody. Na podstawie przeprowadzonej
analizy stwierdzono, Īe PbS krystalizuje w ukáadzie regularnym, w strukturze galeny [4], co pozostaje w zgodnoĞci
z danymi literaturowymi [5 i 6]. ĝrednia wielkoĞü krystalitów
PbS wynosi ok. 17 nm.
Dyfraktogram siarczku kadmu otrzymanego w wyniku osadzania w 10 cyklach SILAR z roztworu o stĊĪeniu
0,001 M na bazie wody przedstawiono na Rys. 2b. Wyznaczenie skáadu fazowego CdS moĪliwe jest dziĊki analizie
rentgenogramu w zakresie 24-30o, w którym to obecne są
trzy reÀeksy o najwiĊkszej intensywnoĞci pochodzące od
fazy heksagonalnej – (100), (002), (101) [7] oraz najintensywniejszy reÀeks (111), pochodzący od fazy regularnej
[8]. W zakresie tym, na przedstawionym rentgenogramie
widoczne jest szerokie pasmo o niewielkiej intensywnoĞci.
Porównanie intensywnoĞci reÀeksów, pochodzących od obu
faz z ksztaátem wspomnianego pasma, pozwala wnioskowaü,
Īe CdS krystalizuje w strukturze hawleitu [8], w ukáadzie
regularnym [9].

a)

b)
Rys. 2. Dyfraktogramy podáoĪa tytanowego przed i po osadzaniu
PbS (a) i CdS (b) metodą SILAR; wielkoĞü krystalitów: PbS – ok.
17 nm, CdS – ok. 2 nm.
Fig. 2. X-ray diffraction patterns of titanium substrate before and after
deposition of PbS (a) and CdS (b) by means of the SILAR routine;
crystallite size: PbS ~17 nm, CdS ~2 nm.

ZdjĊcia SEM powierzchni niepokrytego tytanu oraz zerowymiarowe struktury siarczku oáowiu(II), otrzymane na Ti
przy róĪnej liczbie cykli osadzania, przedstawiono na Rys. 3.
Na zdjĊciu Rys. 3a pokazano wyjĞciową powierzchniĊ tytanu,
na którym osadzano siarczki. NaleĪy zaznaczyü, Īe makro-defekty widoczne na obrazach SEM, tak samej powierzchni
tytanu jak i tytanu po osadzaniu QDs, nie są efektem przygotowania podáoĪa, lecz wynikają z metody otrzymywania
folii tytanowej, zastosowanej przez producenta. Obrazy
SEM nanocząstek uzyskane w przypadku uĪycia roztworów
o stĊĪeniu 0,001 M na bazie metanolu dla 10 (Rys. 3b) i 15
(Rys. 3c) cykli SILAR oraz w przypadku 0,1 M roztworów
wodnych dla 5 (Rys. 3d), 10 (e) i 15 (f) cykli zaprezentowano
równieĪ na Rys. 3.
W przypadku roztworów wodnych (Rys. 3d-3f) wzrost
liczby cykli osadzania prowadzi do kilkukrotnego zwiĊkszenia
rozmiaru QDs, od ok. 3-4 nm dla 5 cykli SILAR (Rys. 3d)
do ok. 20-22 nm dla 15 cykli (Rys. 3f). Istotne jest równieĪ,
Īe wzrost liczby cykli osadzania nie prowadzi do powstania
nowych centrów krystalizacji siarczku oáowiu(II), a jedynie
do rozrostu istniejących juĪ QDs. Analogiczne zaleĪnoĞci
obserwowane są przy otrzymywaniu kropek kwantowych
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Rys. 3. ZdjĊcia SEM powierzchni tytanu przed (a) oraz po osadzaniu kropek kwantowych PbS przy róĪnej liczbie cykli z roztworu metanolowego o stĊĪeniu 0,001 M: b) 10 cykli, c) 15 cykli) oraz 0,1 M roztworu wodnego: d) 5 cykli, e) 10 cykli i f) 15 cykli.
Fig. 3. SEM images of the titanium surface before (a) and after deposition of QDs-PbS at different number of SILAR cycles from 0.001 M
methanol solution: b) 10 cycles, c) 15 cycles, and 0.01 M water solution: d) 5 cycles, e) 10 cycles, f) 15 cycles.

PbS z roztworów wodnych o mniejszych stĊĪeniach (0,01 M
oraz 0,001 M). W przypadku otrzymywania PbS z roztworów,
gdzie rozpuszczalnikiem byá metanol wystĊpuje podobny
trend – wzrost liczby cykli osadzania prowadzi do wzrostu
rozmiaru QDs. Warto jednak zauwaĪyü, Īe wpáyw tego parametru na rozmiar kropek kwantowych jest zdecydowanie
mniejszy niĪ w przypadku roztworów wodnych. NaleĪy równieĪ zaznaczyü, Īe oszacowany rozmiar kropek kwantowych,
osadzanych z roztworów metanolowych o stĊĪeniu 0,001 M
w 5 cyklach, wynosi poniĪej 1 nm, co ze wzglĊdu na zdolnoĞü
rozdzielczą stosowanej aparatury uniemoĪliwia precyzyjne
wyznaczenie wielkoĞci nanostruktur.
Z przedstawionego na Rys. 3. zestawienia wyraĨnie
wynika, Īe istnieje zaleĪnoĞü pomiĊdzy wielkoĞcią uzyskanych nanostruktur PbS a warunkami procesu. Obserwuje siĊ
zmiany rozmiaru QDs od ok. 2 nm dla 10 cykli osadzania

z roztworów o stĊĪeniu 0,001 M na bazie metanolu (Rys. 3b)
do ok. 22 nm dla 15 cykli osadzania z wodnych roztworów
o stĊĪeniu 0,1 M (Rys. 3f). Oznacza to, Īe istnieje moĪliwoĞü sterowania rozmiarem nanostruktur poprzez zmianĊ
warunków ich osadzania – stĊĪenia, liczby cykli czy rodzaju
rozpuszczalnika. W literaturze nie stwierdzono takiej zaleĪnoĞci, a Ruhle S. i wsp. [1] sugerują nawet jej brak w przypadku
stosowania metody SILAR.
Wpáyw stĊĪenia wodnych roztworów na rozmiar oraz rozmieszczenie QDs otrzymanych w wyniku osadzaniu siarczku
oáowiu(II) metodą SILAR przedstawiono na Rys. 4. Widoczny
jest wyraĨny wzrost rozmiaru uzyskanych nanostruktur PbS
wraz ze zwiĊkszeniem stĊĪenia roztworu - od 1-2 nm dla
roztworu 0,001 M do 6-8 nm dla roztworu o stĊĪeniu 0,1 M.
Otrzymane materiaáy charakteryzują siĊ równomiernym rozmieszczeniem QDs. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe zastoso-

Rys. 4. ZdjĊcia SEM powierzchni tytanu pokrytego kropkami kwantowymi PbS osadzanymi w 10 cyklach z roztworów wodnych o wskazanym stĊĪeniu.
Fig. 4. SEM images of the titanium surface covered with QDs-PbS at 10 cycles as a result of deposition from water solutions of indicated
concentration.
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Rys. 5. ZdjĊcia SEM powierzchni tytanu pokrytego kropkami kwantowymi PbS osadzanymi w 15 cyklach z roztworów metanolowych o
wskazanym stĊĪeniu.
Fig. 5. SEM images of the titanium surface covered with QDs-PbS at 15 cycles as a result of deposition from methanol solutions of indicated concentration.

Rys. 6. Obrazy SEM powierzchni tytanu pokrytego kropkami kwantowymi CdS osadzanych w 10 cyklach z roztworów wodnych o wskazanym stĊĪeniu.
Fig. 6. SEM images of the titanium surface covered with QDs-CdS at 10 cycles as a result of deposition from water solutions of indicated
concentration.

wanie roztworów o stosunkowo wysokim stĊĪeniu ( 0,1 M)
prowadzi do aglomeracji QDs, widocznej zwáaszcza przy
duĪej liczbie cykli osadzania. DziesiĊciokrotne zmniejszenie
stĊĪenia roztworów wodnych, wykorzystanych w metodzie
SILAR, pozwoliáo na wyeliminowanie tego niepoĪądanego
zjawiska.
W przypadku roztworów metanolowych optymalne,
zarówno ze wzglĊdu na rozmieszczanie jak i na rozmiar
otrzymanych nanostruktur, wydaje siĊ byü stĊĪenie 0,01 M.
Zmniejszenie stĊĪenia roztworów prowadzi do niewielkiego
wzrostu rozmiaru uzyskanych kropek kwantowych, niemniej

jednak są one równomiernie rozáoĪone na tytanowej powierzchni, co dobrze ilustrują zdjĊcia SEM (Rys. 5).
Analogiczne zaleĪnoĞci pomiĊdzy warunkami osadzania metodą SILAR a wielkoĞcią i rozmieszczeniem QDs
zaobserwowano w przypadku siarczku kadmu. Na Rys. 6
przedstawiono obrazy SEM powierzchni tytanu pokrytej
CdS, osadzanym z wodnych roztworów prekursorów. Na
zdjĊciach porównano wyniki uzyskane dla 10 cykli osadzania
SILAR z roztworów o stĊĪeniach 0,001 M, 0,01 M i 0,1 M.
ZauwaĪyü moĪna, Īe wraz ze wzrostem stĊĪenia roztworów
rozmiar nanostruktur CdS roĞnie od ok. 3 nm do ok. 14 nm.

Rys. 7. Obrazy SEM powierzchni tytanu pokrytego kropkami kwantowymi CdS osadzanych z roztworu metanolowego o stĊĪeniu 0,01 M
przy wskazanej liczbie cykli.
Fig. 5. SEM images of the titanium surface covered with QDs-CdS during deposition from 0.01 M methanol solution at the indicated number
of cycles.
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W przypadku roztworu o najwyĪszym zastosowanym stĊĪeniu wynoszącym 0,1 M widoczna jest równieĪ aglomeracja
nanocząstek CdS. W przypadku osadzania QDs z roztworów
na bazie metanolu wzrost rozmiaru struktur towarzyszący
wzrostowi stĊĪenia roztworów jest nieznaczny.
Na Rys. 7 zaprezentowano wpáyw liczby cykli osadzania
metodą SILAR, która wynosiáa odpowiednio 5, 10 i 15, na
rozmiar osadzanych struktur CdS z roztworu metanolowego
o stĊĪeniu 0,01 M. Praktycznie nie obserwuje siĊ zaleĪnoĞci
pomiĊdzy liczbą cykli a wielkoĞcią QDs, która utrzymuje siĊ
na poziomie ok. 3 nm, w przeciwieĔstwie do roztworów na
bazie wody, gdzie wzrost liczby cykli prowadziá do wzrostu
rozmiaru nanostruktur.
W przypadku CdS odpowiedni dobór warunków procesu
SILAR pozwala równieĪ otrzymaü nanostruktury o szerokim
spektrum rozmiarów: od ok. 2 nm w przypadku 5 cykli osadzania z roztworu o stĊĪeniu 0,001 M na bazie metanolu
do ok. 25 nm w przypadku 15 cykli osadzania z wodnego
roztworu o stĊĪeniu 0,1 M.
Ciekawie wypada równieĪ analiza otrzymanych struktur
z punktu widzenia rozpuszczalnika stosowanego do sporządzenia roztworów. Tak w przypadku wody jak i metanolu, podobne trendy obserwowane są zwáaszcza w zakresie wpáywu
liczby cykli osadzania na rozmiar QDs. Jednak mody¿kacja
warunków otrzymywania kropek kwantowych, tak siarczku
kadmu jak i siarczku oáowiu(II), z roztworów metanolowych
nie powoduje tak znaczących zmian w wielkoĞci otrzymanych
struktur jak w przypadku roztworów wodnych. W przypadku
roztworów metanolowych nie wystĊpuje równieĪ aglomeracja
obserwowana dla wyĪszych stĊĪeĔ roztworów wodnych.
Wpáyw rozpuszczalnika moĪe wynikaü z róĪnicy wielkoĞci
¿zycznych charakteryzujących oba te rozpuszczalniki. LepkoĞü wody wynosi 8,91·10-4 Pa·s, a metanolu 5,53·10-4 Pa·s,
natomiast napiĊcie powierzchniowe odpowiednio 71,98 g/s2
i 22,62 g/s2 [10-11]. Oba parametry wykazują wartoĞci niĪsze
w przypadku metanolu, co moĪe uáatwiaü osadzanie pojedynczych nanostruktur. Rozmiar osadzanych QDs w przypadku PbS jest mniejszy niĪ CdS, co związane jest z róĪnicą
pomiĊdzy wartoĞciami iloczynu rozpuszczalnoĞci obu tych
związków: 1,26·10-28 dla PbS i 2,51·10-26 dla CdS [12].

5. Wnioski
W wyniku zastosowania metody adsorpcji kolejnych
warstw jonów i reakcji (SILAR) otrzymano kropki kwantowe
siarczku oáowiu(II) PbS i siarczku kadmu CdS, których obecnoĞü zostaáa potwierdzona za pomocą analizy widma EDS,
jak równieĪ wyników otrzymanych metodą XRD. Stwierdzono, Īe zarówno PbS, jak i CdS krystalizują w ukáadzie
regularnym.
Odpowiedni dobór warunków prowadzenia osadzania
QDs w procesie SILAR – dobór stĊĪenia roztworów prekursorów, liczby cykli oraz rodzaju rozpuszczalnika – umoĪliwia
uzyskanie nanostruktur PbS i CdS o poĪądanych rozmiarach.
Zastosowanie skrajnych warunków osadzania pozwala na
otrzymywanie nanostruktur siarczku oáowiu(II) o rozmiarach
od 2 nm w przypadku roztworów o stĊĪeniu 0,001 M na bazie metanolu i 10 cykli aĪ do 22 nm dla 15 cykli osadzania
z wodnych roztworów o stĊĪeniu 0,1 M. W przypadku siarczku kadmu rozmiar struktur zmienia siĊ od 2 nm dla 5 cykli
– roztwory metanolowe o stĊĪeniu 0,001 M, do ok. 25 nm dla
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15 cykli osadzania z wodnych roztworów o stĊĪeniu 0,1 M.
Osadzanie QDs metodą SILAR z roztworów wodnych,
zarówno w przypadku PbS jak i dla CdS, pozwala zauwaĪyü,
Īe wraz ze wzrostem liczby cykli – niezaleĪnie od zastosowanego stĊĪenia – obserwowany jest wzrost ich rozmiaru.
ZaleĪnoĞü ta nie jest juĪ jednak tak silna w przypadku roztworów na bazie metanolu. Wzrost stĊĪenia powoduje rozrost
nanostruktur w przypadku obu siarczków i obu rozpuszczalników, jednakĪe osadzanie z roztworów wodnych o duĪych
stĊĪeniach prowadzi równieĪ do czĊĞciowej aglomeracji
QDs. Ze wzglĊdu na niĪsze wartoĞci lepkoĞci i napiĊcia powierzchniowego metanolu zastosowanie roztworów na jego
bazie pozwala na otrzymanie QDs o mniejszych rozmiarach.
Z kolei niĪsza wartoĞü iloczynu rozpuszczalnoĞci PbS sprawia, Īe osadzane kropki kwantowe tego związku są mniejsze
niĪ otrzymane w tych samych warunkach kropki CdS.
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