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Увод 

 Златото интересува химиците от зората на науката още в Древен Египет, през ерата 

на алхимиците до съвременните нанотехнологии и бъдещата нанонаука. Един шедьовър 

на античното изкуство – златното съкровище, намерено във Варненския некропол, е предс-

тавен на Фиг. 1. Съкровището е от около 3000 предмета, с тегло около шест килорама. То 

датира от около 4600–4200 г. пр. Хр., и представлява най-старото златно съкровище в све-

та. 

 

Фиг. 1. Златното съкровище от Варненския некропол. 

 Алхимикът Francesco Mazzuoli (1503–1540) свързва златото с вечния живот. Метал-

ните наночастици, като злато и сребро, са от интерес за науката и практиката също от 

древността. Нанохимията на металните наночастици съдържа нови свойства, зависещи от 

размера и формата им. Като техни нови приложения можем да споменем тези в катализа-

та, пигменти, противоракови агенти, слънчеви клетки и др. Кристалната решетка на 

обемното злато е fcc, тип диамант (Фиг. 1.2). 

 

Фиг. 1.2. Кристална решетка на обемно злато. 
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 На Фиг. 1.3a е показан модел на златна наночастица, обвита от тиолни молекули, 

които са остатък от синтеза. На Фиг. 1.3б се вижда кристалната структура на малка златна 

наночастица с типичен размер 4х2.5 nm. В рентгеновите спектри на златните наночастици 

с различен размер се наблюдава аморфизация с намаляване на размера, дължаща се на 

дефекти върху силно развитата повърхност на наночастиците. Все пак в ядрото на нано-

частицата се запазва кристалната решетка на обемно злато – вж. Фиг. 1.3б. 

 

Фиг. 1.3. (а) Модел на златна наночастица с органична обвивка и (б) снимка на 

златна наночастица, направена с трансмисионен електронен микроскоп. 

 Целта на настоящата работа е да изследва кинетиката на растежа на златни нано-

частици с различни експериментални методи, с идеята да предложи нови методи за техния 

синтез и характеризиране. Получените кинетични данни са описани с кинетичен модел, 

който предлага механизъм, свързан с техния растеж, и позволяват контрол на различните 

размери на златните наночастици в хода на синтези им. Като приложение златните нано-

частици с различни рамери са включени във филми от цинков оксид с цел повишаване на 

фотокаталитичната му ефективност. 

 Литературният обзор излага методите за синтез на златни наночастици, както и на 

други видове метални наночастици. Акцентирано е на зависещите от размера електронни 

и оптични свойства на златните наночастици и свързаните с тях приложения. Направен е 

обзор на методите за характеризиране и по-специално за определяне на размера на злат-

ните наночастици в хода на техния синтез. С цел теоретично интерпретиране на кинети-

ката на растеж на златните наночастици са разгледани и кинетични модели за зародишо-

образуване и растеж на метални наноклъстери и наночастици. 

 В глава Материали, методи и теоретични разглеждания са предложени модифика-

ции на цитратния синтез на златни наночастици, както и утвърдени методи за характери-

зиране на получените златни наночастици и изследване на тяхната кинетика на растеж. 

Като приложение на синтезираните златни наночастици е дадена методика за включване-

то им във филми от цинков оксид с цел подобряване на фотокаталитичната му ефектив-

ност. С цел теоретична интерпретация на получените експериментални данни са разгле-

дани както явлението повърхностен плазмонен резонанс, зависим от размера на златните 

наночастици, така и кинетичен модел за нарастващи по размер метални наноклъстери в 

хода на техния синтез. 
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Глава 4 е посветена на атомно-силовата микроскопия като нов подход в изследване-

то на кинетиката на растеж на златни наночастици. 

Ускоряващият ефект на медни и европиеви йони върху кинетиката на растеж на 

златни наночастици като нова модификация на техния цитратен синтез е представен в 

глава 5. 

 Глава 6 разглежда използваното приложение на златните наночастици – повиша-

ване на фотокаталитичната ефективност на получени композитни филми от цинков оксид 

и златни наночастици както в ултравиолетовата, така и във видимата област. 
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Атомно-силова микроскопия (AFM) като нов подход в изследването на кинетика-

та на растеж на златни наночастици 

Детайлното познаване на механизмите и кинетиката на синтез на наночастици е 

една от основните цели на съвременната нанонаука. Нанохимията предлага множество 

нови и съвременни химични и физични модификации на златните и други метални нано-

частици, с което поставя началото на много нови технологии или приложения, например в 

катализата, в синтеза на пигменти, при новите терапевтични и диагностични средства за 

лечение на рак и в други биомедицински приложения, сензори за откриване на нуклеино-

ви киселини и протеини, в слънчеви фотоклетки и т. н. 1. Намирането на нови методи за 

възпроизводими синтези на наночастици, с контрол на техните оптични, електронни, маг-

нитни, каталитични и др. физични свойства е от значение за производство им. Това позна-

ние е и от фундаментално значение за разбиране на процесите на зародишообразуване и 

растеж в хода на техния синтез, а един от най-важните въпроси за формирането на нано-

частици от преходни метали е „Как да изследваме формирането на наноклъстери? (TEM? 

Светоразсейване? Каталитична активност? Други методи?)“ 2. Тази формулировка подс-

казва, че за изследване на кинетичните механизми на формиране на наночастици са необ-

ходими експериментални методи за прецизно охарактеризиране и определяне на размера 

им. Най-често използваните понастоящем методи за директно определяне на размера на 

микро- и наноразмерни обекти са TEM и SEM. Недостатъците при пробоподготовката при 

тези две техники са свързани с това, че пробите от наночастици трябва да бъдат взети от 

разтвора и отложени на медни мрежи (TEM) или други твърди подложки (SEM) и изсуше-

ни преди анализа, а това води до артефакт, свързан с продължаващия растеж на наночас-

тиците в разтвора, който не може да бъде предотвратен. Друг артефакт, произхождащ от 

методиките, е свързан с влиянието на електронния сноп, който също може да влияе върху 

структурата на наночастиците 3. Така например при приложението на TEM за изследване 

на кинетиката на формиране на метални наночастици под действието на електронния лъч 

е иницииран растеж на наноклъстери от металните прекурсори 4,5,6. 

 Зависещите от размера оптични свойства на златните наночастици позволяват тях-

ното кинетично изследване чрез UV-VIS спектроскопия и метода на динамичното светораз-

сейване (DLS). Независимо че UV-VIS спектроскопия е широко използван метод за кине-

тични изследвания, един основен проблем при него е свързан с технологични трудности 

при адаптирането му в in situ условия, където кинетичното поведение на наноклъстерите 

да бъде контролирано при специфичните реакционни условия. Друг проблем при изслед-

ването на кинетиката на зародишообразуване е, че тя може да бъде повлияна от други ве-

щества в реакционната смес (метални йони, разтворител, редуктор и добавени катализато-

                                            

1 X. Cao, Y. Ye, S. Liu, Anal. Biochem. 417 (2011) 1-16. 

2 R. G. Finke, in: D. L. Feldheim, C. A. Foss Jr. (Eds.), Metal Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Applica-

tions, Marcel Dekker, New York, 2001, Chapter 2. 

3 G. Schmid, Chem. Rev. 92 (8) (1992) 1709–1727. 

4 C. Hagen, J. Widergren, P. Maitlis, R. G. Finke, J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 4423-4432. 

5 C. A. Jasca, I. Manners, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 1334. 

6 C. A. Jasca, I. Manners, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 9776. 
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ри), които могат да абсорбират в UV видимата област заедно със спектрите на наночасти-

ците 7.  

 DLS е друг широко застъпен експериментален метод за получаване на информация 

за размерите на частици в разтвор. Главното предимство на DLS е запазването на течната 

проба, но при метода е необходимо познаването на дифузионния коефициент на наночас-

тиците и вискозитета на разтворителя, за да се получат стойностите за размера на части-

ците. Невнимателното прилагане на DLS метода без допълнителна информация за срав-

нение, получена от други методи като например TEM, е несигурно 8. 

 Като нов експериментален метод AFM  открива широки хоризонти за изследване на 

материята на нано- и субнанометрично ниво. Използването на AFM за изследване на за-

родишообразуването и растежа на златни наночастици може да се разбира като ново екс-

периментално приложение в тази област и стъпка напред към разбирането на кинетиката 

на формиране на наноклъстери. При изследването на метални наночастици често предпо-

читаната техника е TEM, тъй като металните наночастици имат висок контраст на TEM 

снимките и не се изисква допълнително покритие на образците. Това обстоятелство заедно 

със съществуващия при AFM методиката артефакт, известен като конволюционен ефект, 

обяснява сравнително малкия брой статии за приложението на AFM като метод за харак-

теризиране на златни наночастици 9,10,11,12,13. Ето защо в тази глава от дисертацията е 

предложен един нов и сравнително опростен експериментален подход с приложение на 

AFM за кинетично изследване кинетиката на растежа на златни наночастици. Този подход 

е сравнен с вече установени и познати в литературата експериментални методики. За да се 

оцени ефективността на метода като система за зародишообразуване и растеж на златни 

наночастици, е използван класическият метод на Turkevich, който е проведен при две раз-

лични температури, съответно 70°C и 90°C. За интерпретация на експерименталните дан-

ни е използван двустъпковият кинетичен модел на F-W. За сравнение, теоретичният модел 

на F-W е приложен също така и за интерпретация на експерименталните данни, получени 

от другите методи: UV-VIS, DLS, SEM и TEM. UV-VIS абсорбционните спектри на суспен-

зиите от златни наночастици са снети със спектрофотометър в различни интервали от вре-

ме в хода на синтеза. От получените спектри е определена реакционната кинетика, в съг-

ласие със зависимите от размера оптични свойства на златните наночастици. Аналогично е 

приложен и DLS анализ на проби, взети в хода на реакцията на синтез на златни наночас-

тици, които са охладени с лед преди анализа с цел да се спре реакцията. Същата процеду-

ра е приложена за TEM анализ, но с по-малко на брой проби (четири). При SEM анализа 

разпределението по размер е определено само от една проба, взета в хода на реакцията на 

синтез. 

                                            

7 J. Wang, H. F. M. Boelens, M. B. Thathagar, G. Rothenberg, Chem. Phys. Chem. 5 (2004) 93-98. 

8 B. N. Khlebtsov, N. G. Khlebtsov, Colloid J. 73 (1) (2011) 118-127. 

9 K. A. Ramirez-Aguilar, K. L. Rowlen, Langmuir 14 (1998) 2562. 

10 C. M. Hoo, N. Starostin, P. West, M. L. Macartney, J. Nanopart. Res. 10 (2008) 89-96. 

11 C. M. Hoo, T. Doan, N. Starostin, P. West, M. L. Macartney, J. Nanopart. Res. 12 (2010) 939-949. 

12 Ch. Wong, P. E. West, K. S. Olson, M. I. Macartney, N. Starostin, JOM: J. Met. 59 (2007) 12-16. 

13 T. S. Sabir, D. Yan, J. R. Milligan, A. W. Aruni, K. E. Nick, R. H. Ramon, J. A. Hughes, Q. Chen, R. S. Kurti, Ch. C. 

Perry, J. Phys. Chem. C 116 (2012) 4431. 
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 Предложената експериментална процедура, включваща AFM метода в хода на син-

теза на златни наночастици, дава някои предимства, по-точно в процесите на подготовка 

на пробата и нейното изображение, което позволява по-голям брой проби да бъдат анали-

зирани с този метод. Пробите от златни наночастици се вземат в хода на синтеза от реак-

ционната смес и се депозират върху слюдени подложки, посредством spin-coating процеду-

ра и след изсушаването им се анализират с AFM. От AFM снимките се получават данни за 

размера (диаметъра на златните наночастици) в хода на реакцията, които се анализират 

статистически и впоследствие се интерпретират кинетично. Получените кинетични криви 

на растежа са описани с модела на F-W, откъдето са получени скоростните константи на 

зародишообразуването (k1) и растежа (k2) на златните наночастици. 

UV-VIS спектралните максимуми на металните наночастици се дължат на техния 

повърхностен плазмонен резонанс и приложението на UV-VIS спектроскопия за изследва-

не на кинетиката на растежа на златни наночастици се основава на зависимостта на ин-

тензитета на плазмонния максимум от размера им. Ето защо с цел да се изследва растежът 

на златните наночастици са анализирани абсорбционните спектри и тяхната зависимост 

от размера на частиците. Затова е изчислена екстинкцията на единична наночастица, Cext, 

използвайки уравнението (3.8) и е представена на Фиг. 3.16.А, изчислена от уравнение 

(3.8), в което е заместена моделната функция от уравнение (3.15). Повърхностният плазмо-

нен максимум на златни наночастици при 𝜆 = 520 𝑛𝑚 се получава, когато 𝜀𝑅 = −2𝜀𝑚 в 

знаменателя на уравнение (3.8). Това условие е известно като условие за повърхностен 

плазмонен резонанс. Нарастването на диаметъра d води до нарастване само на височината 

на максимума, което е в съгласие с експерименталните наблюдения за абсорбция на малки 

частици. Друга промяна в изчислените спектри е намаляването на ширината на максиму-

ма с нарастването на размера на наночастиците. В изчислените спектри не се наблюдава 

червено отместване на плазмонните максимуми, което е характерно за по-големи частици 

(диаметър над 30 nm) и което противоречи на експерименталните факти за абсорбцията. 

Сравнението на изчислената екстинкция на една частица с експериментално измерената 

абсорбция е пропорционално с константа със стойност 𝐴/𝐶𝑒𝑥𝑡 = 3.05 × 1015 (Фиг. 3.16В). Та-

зи константа е много близка до тази, изчислена за идеализирания случай на разтвор от 

монодисперсни наночастици със сферична форма. В проведените експерименти началната 

маса на златото в реакционната смес е 5 mg, следователно началният общ обем на златото, 

който ще се превърне в сферични наночастици, ще бъде:  

𝑉𝐴𝑢 =
𝑚𝐴𝑢

𝜌𝐴𝑢
= 2.6 × 10−8, 𝑚3      (4.1) 

където 𝜌𝐴𝑢 = 19.3 ,
𝑘𝑔

𝑚3  е плътността на златото. 

 В края на синтеза на наночастици, ако те са монодисперсни и с диаметър d = 20 nm, 

за обема на една наночастица се получава: 

𝑉𝐴𝑢 =
4

3
𝜋 (

𝑑

2
)

3

= 4.2 × 10−24𝑚3     (4.2)
 

Тогава броят на синтезираните златни наночастици ще бъде 

𝑁𝐴𝑢 =
𝑉𝐴𝑢

𝑉𝑁𝑃
= 6.2 × 1015     (4.3) 
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Както е известно от литературата, за колоидни суспензии от NNP на брой наночастици за 

единица обем измерената абсорбция е 108: 

𝐴 = 𝑁𝑁𝑃𝐶𝑒𝑥𝑡
𝑑

2.303
=

6.2×1015

2.303
𝐶𝑒𝑥𝑡 = 2.7 × 1015 × 𝐶𝑒𝑥𝑡   (4.4) 

където d = 1 cm е дължината на светлинния път. За теоретично изчислената стойност на 

отношението се получава: 
𝐴

𝐶𝑒𝑥𝑡
= 2.7 × 1015      (4.5)

 

На Фиг. 4.1А и Фиг. 4.1В е представено нарастването на интензитета на абсорбци-

онните максимуми на проби от златни наночастици, взети в хода на синтеза на Turkevich, 

проведен при 70°C и 90°C.  

 

 
Фиг. 4.1. Изменение на абсорбционните спектри: (A) В хода на синтеза на златни наночастици 

по цитратния метод, проведен при 70°C. (B) В хода на синтеза на златни наночастици по цит-

ратния метод, проведен при 90°C. (C) Сравнение на кинетичните криви на растеж на златни 

наночастици от UV-VIS спектрите на изследваните проби, взети в хода на синтеза. 

При 70°C синтезът протича за около 70 min, а при 90°C – за 30 min. И в двата случая спек-

трите са снети през различни интервали от време в хода на синтеза. Всички спектри имат 

абсорбционен максимум при около 515 nm, което е характерно за златните наночастици. 

На Фиг. 4.1.С са сравнени кинетичните криви, получени в хода на процесите на зародишо-

образуване и растеж при две различни температури – 70°C и 90°C. Двете криви имат ти-

пична S-образна форма и показват, че синтезът при 90°C протича по-бързо в сравнение с 

този при 70°C. S-образната зависимост на експерименталните данни описва кинетиката на 



9 

 

растеж на златни наночастици съгласно модела на F-W със следните стойности на кине-

тичните константи: 

(i) 𝑘1 = 4.7 × 10−3 ,  𝑚𝑖𝑛−1 и 𝑘2 = 0.38,  𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 за спектроскопските данни при 90°C 

(ii) 𝑘1 = 1.5 × 10−3 ,  𝑚𝑖𝑛−1и 𝑘2 = 0.1,  𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 за спектроскопските данни при 70°C 

Тези спектроскопски данни могат да бъдат сравнени с измерванията на размера на на-

ночастиците, направени с TEM, DLS, AFM и др., с помощта на уравнение (3.36) от F-W ме-

ханизма, което дава връзката между размера на формиращия се наноклъстер и времето: 

  
𝑑𝑡

𝑑𝑚𝑎𝑥
= (1 −

𝑘1+𝑘2[𝐴]0

𝑘2[𝐴]0+𝑘1𝑒(𝑘1+𝑘2[𝐴]0)𝑡 )

1

3
     (4.6) 

където 𝑑𝑡  и 𝑑𝑚𝑎𝑥 са диаметрите на наночастиците в хода на реакционното време t и в края 

на синтеза, а [𝐴]0 е концентрацията на златния прекурсор. Условието за максимум при λ ~ 

520 nm в уравнение (3.8) се изпълнява при равенството на ε` и –2εm и тогава уравнението 

се опростява до: 

𝑑 = (
𝜆𝜀′′

3𝜋2𝜀𝑚
1/2)

1/3

𝐶𝑒𝑥𝑡
1/3

      (4.7) 

 Както е известно от литературата, имагинерната част на диелектричната функция 

на единична златна наночастица ε`` с диаметър до 20 nm има постоянна стойност 14. Сле-

дователно членът 
𝜆𝜀′′

3𝜋2𝜀𝑚
1/2 има постоянна стойност и е в сила следното отношение на пропор-

ционалност: 

𝐶𝑒𝑥𝑡
1/3

~𝐴1/3~d      (4.8) 

Последното отношение позволява сравнение между кинетичните данни, получени 

от UV-VIS спекроскопия, да се сравнят със стойностите на диаметъра на наночастиците, 

които могат да се измерят експериментално. 

На Фиг. 4.2A и C са сравнени TEM и SEM снимки на златни наночастици, синтези-

рани по цитратния метод, като наночастиците са получени в края на реакцията, съответс-

тващ на достигане на платото в S-образните кинетични криви. TEM снимките (Фиг. 4.2A) 

са с висока разделителна способност, което позволява лесното охарактеризиране на злат-

ните наночастици по форма и размер. Преобладаващата форма е сферична, но се наблю-

дават и по-малък брой частици с триъгълна и хексагонална форма. На хистограмата, по-

лучена от анализа на TEM данните (Фиг. 4.2B), е дадена зависимостта на броя на наночас-

тиците с диаметър d. Статистиката се основава на измерванията на повече от двеста нано-

частици и разпределението е типично логнормално с главен диаметър на частиците около 

22±1.5 nm (Фиг. 4.2B), като тази стойност е в отлично съгласие с данните от литературата 2. 

За сравнение с TEM, типична SEM снимка на златни наночастици е представена на Фиг. 

4.2C, като частиците са също от края на реакцията. Разделителната способност на снимки-

те не е висока, както и разпределението по размер на частиците е с максимален диаметър 

d = 39±2.3 nm, която стойност е далече от тази, получена от TEM и в литературата 2. Този 

резултат е представен с цел да се потвърди изводът, че разделителната способност на SEM 

не е достатъчна за характеризиране на златни наночастици с диаметър по-малък от 20 nm. 

                                            

14 P. Stoller, V. Jacobsen, V. Sandoghdar, Opt. Lett. 31 (16) (2006) 2474-2476. 
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Фиг. 4.2. (A) TEM снимка на златни наночастици, синтезирани по цитратния метод в края на 

реакцията (вмъкнатата снимка е от електронната дифракция от наночастиците). (B) Хистог-

рама на разпределение по размер на наночастиците (от TEM снимките). (C) SEM снимка на 

златни наночастици, синтезирани по цитратния метод в края на реакцията. (D) Хистограма на 

разпределение по размер на наночастиците (от SEM снимките). 

С цел да се изследва кинетиката на растежа на златни наночастици с помощта на 

TEM метода е следвана процедура за подготовка на пробата, при която през определени 

интервали от време са взети проби от реакционната смес в шишенца, охладени са с лед и 

изпратени в лаборатория за TEM анализ. Резултатите от анализираните с TEM снимки 

размери на наночастиците са представени на графики, даващи зависимостта на нормали-

зирания диаметър като функция на реакционното време (Фиг. 4.3A). Експерименталните 

данни са описани с кинетичния модел на F-W, като са използвани същите кинетични кон-

станти, с които са интерпретирани данните, получени от спектроскопския метод: при тем-

пература 90°C, k1 = 4.7×10-3 min-1 и k2 = 0.38 M-1min-1. От графиката се вижда въпреки мал-

кия брой експериментални точки (четири) голяма експериментална грешка (около ±20%) 

между теоретичното предсказание по F-W (на Фиг. 4.3А, червената прекъсната линия) и 

експерименталните данни. Ако обаче стойността на константата k2, която по модела на F-

W е отговорна за автокаталитичния растеж, запази същата стойност (k2 = 0.38 M-1min-1), а 

стойността на константата k1 се увеличи шест пъти до k1 = 3×10-2 min-1, се получава задово-

лително съответствие между теорията и експеримента (на Фиг. 4.3А, синята прекъсната с 

точки линия). Разминаването между кинетичните константи, получени от спектроскопс-

ките и TEM данни, може да бъде обяснено с подготовката на пробата за TEM анализа. 

Времето, необходимо за вземане на пробата от реакционната смес до момента на нанасяне 

на суспензията върху медните мрежи за TEM, навярно е достатъчно дълго, за да продължи 
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растежът на златните наночастици, т. е. частиците най-вероятно имат различен размер в 

сравнение с този от момента на вземането им от реакционната смес за TEM анализ. 

 Като се прилага същата процедура 

за подготовка на пробата, е направен DLS 

анализ в хода на синтеза на златни нано-

частици. Зависимостта на нормализира-

ните диаметри от реакционното време е 

представена на Фиг. 4.3B. В сравнение с 

кинетичното изследване, направено с 

TEM, броят на пробите вече е два пъти 

повече. Експерименталните данни отново 

са описани с модела на F-W, но опитът да 

се използват същите кинетични констан-

ти като тези от спектроскопските данни, 

съответно k1 = 4.7×10-3 min-1 и k2 = 0.38 M-

1min-1 не е успешен, както се вижда на 

Фиг. 4.3В, червената прекъсната линия. 

Ако обаче се запази същата стойност на 

константата k1, описваща бавното заро-

дишообразуване, и се промени k2 до стой-

ност k2 = 0.18 M-1min-1, се получава добро 

съответствие с теоретичното предсказание 

по F-W (на Фиг. 4.3B , синята прекъсна-

та с точки линия). Несъответствието 

между спектроскопските данни с тези от 

DLS може да се обясни с различните вре-

мена, необходими за подготовка на проби-

те при двата метода, но също така и пора-

ди други причини, произтичащи от спе-

цификата на DLS метода при анализ на 

наночастици, дискутирани в литература-

та 15. 

 В настоящата глава от дисертация-

та е предложена опростена и лесно при-

ложима експериментална процедура за 

кинетично изследване на растежа на 

златни наночастици, основана на AFM 

анализ и определяне размера на златните 

наночастици в хода на техния синтез, която в много отношения превъзхожда дискутирани-

те дотук процедури. Тя включва получаването на образци в хода на синтеза на златни на-

ночастици, като от реакционната смес се взема известно количество, което посредством ме-

тода на spin-coating се нанася върху подложки от слюда и след изпарението на разтвори-

теля се анализира. Един типичен пример на AFM снимки в 2D и 3D формат на проба от 

                                            

15 B. N. Khlebtsov, N. G. Khlebtsov, Colloid J. 73 (1) (2011) 118-127. 

 
Фиг. 4.3. Кинетични криви на растежа на златни 

наночастици, получени при теоретична интерпре-

тация с модела на F-W. (A) TEM, F-W (k1 = 4.7×10-3 

min-1 и k2 = 0.38 M-1min-1, червената прекъсната 

линия) и F-W (k1 = 3×10-2 min-1 и k2 = 0.38 M-1min-1, 

синята прекъсната с точки линия). (B) DLS, F-W 

(k1 = 4.7×10-3 min-1 и k2 = 0.38 M-1min-1, червената 

прекъсната линия) и F-W (k1 = 3×10-2 min-1 и k2 = 

0.18 M-1min-1, синята прекъсната с точки линия). 

Експерименталните данни са получени в хода на 

цитратния синтез, проведен при 90°C. На вмъкна-

тата фигура са дадени разпределенията по раз-

мер на проби, взети в хода на реакцията, получе-

ни чрез DLS). 



12 

 

златни зародиши, получени в началния етап на 1-вата минута от синтеза на Turkevich, 

проведен при 70°C, е представен на Фиг. 4.4. Снимките са придружени и с графика от раз-

резен анализ (section analysis) през една от частиците на повърхността.  

 

Фиг. 4.4. (A) 3D AFM картинка, получена след отлагане на златни наночастици върху слюдена 

повърхност. Размерът на частиците е z = 3 nm. Наблюдават се зародишите и златните наночас-

тици (наноклъстери) върху слюдената повърхност със сканираща площ XY, равна на 1 μm × 1 

μm. (B) 2D картинка на същата сканирана площ заедно с (C) разрезен анализ на златен нанок-

лъстер. 

Като типичен пример на Фиг. 4.5А е представена последователност от AFM изобра-

жения 3D формат, както и хистограми с разпределения на AuNP по размери (Фиг. 4.5B). 

AFM снимките на Фиг. 4.5А са получени при нанасяне на известно количество от реакци-

онната смес в хода на синтез на AuNP по метода на Turkevich, проведен при температура 

𝑇 = 70℃,  като от снимките, съответстващи на началния етап на синтеза, се установява на-

личието на наноклъстери (т. е. наночастици с размер по-малък от 5 nm), с диаметър около 

1.1 ÷ 1.2 ± 0.5 𝑛𝑚. За размера на AuNP се анализират всички снимки в поредицата от AFM 

изображения, като тези, представени на Фиг. 4.5A, където наночастиците сe идентифици-

рат на повърхността на слюдата и след това по профила и от техните Z размери се опреде-

ля диаметърът им.  

Така например в последователността от четири AFM изображения на Фиг. 4.5A, по-

лучени от проби, взети в 1-вата, 10-та, 40-та и 70-та минута по време на синтеза на 

Turkevich, се наблюдава ясно растежът на златните частици. Първата снимка на Фиг. 4.5A 

представлява 3D изображение на златни наноклъстери (това са наночастици с размер 

~ 1 𝑛𝑚), адсорбирани върху повърхността на слюдата. От проведения анализ за нараства-

нето на размера на частиците в хода на техния синтез във времевия интервал (1÷70 min) 

са определени диаметрите им, вариращи в границите от 1.5 nm до 20 nm, а примерни хис-

тограми за разпределението по размер на AuNP в 1-вата, 10-та, 40-та и 70-та min са предс-

тавени на Фиг. 4.5B. 
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Фиг. 4.5. (A) AFM изображения в 3D формат, получени от проби, взети в 1-вата, 10-та, 40-та и 70-

та минута по време на синтеза на Turkevich, наблюдава се ясно растежът на златните частици. 

Височината по  𝒛 за първата снимка, съответстваща на време 𝒕 = 𝟏 𝒎𝒊𝒏 е 𝒛 = 𝟑 𝒏𝒎 и сканираната 

площ е 𝟏 × 𝟏 𝝁𝒎𝟐. Височината по  𝒛 за останалите снимки е 𝒛 = 𝟑𝟎 𝒏𝒎, а сканираната им площ е 

𝟏. 𝟔 × 𝟏. 𝟔 𝝁𝒎𝟐. (B) Хистограми за разпределението по размер на златните наночастици в 1-вата, 

10-та, 40-та и 70-та минута, получени от анализа на минимум 300 частици за всяка една от про-

бите. 

За да се анализира кинетиката на растеж на AuNP, на Фиг. 4.6 са представени диа-

метрите на наночастиците, получени от AFM изображенията, като са нормирани спрямо 

диаметъра на наночастиците в края на синтеза, т. е. 
𝑑

𝑑𝑚𝑎𝑥
  като функция на времето. Експе-

рименталните данни са интерпретирани с F-W модела (уравнение (4.6), където като ско-

ростни константи на двата процеса  𝑘1 и 𝑘2, са използвани стойностите им, определени от 

класическия подход с UV-VIS спектроскопия. От графиката на Фиг. 4.6 се вижда, че при 

двата синтеза, проведени при различни температури, съответно 𝑇 = 70℃  и 𝑇 = 90℃, има 

отлично съответствие между експериментално намерените стойности за изменението на 

диаметъра на частиците във времето и модела F–W, като има единствено разминаване за 

някои от началните точки в синтеза при 𝑇 = 90℃ (вмъкнатата графика на Фиг. 4.6).  

A 

B 
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Като проверка на теоретичната интерпретация, съгласно която плазмонният мак-

симум на златните наночастици А , измерен с UV-VIS спектроскопия, e пропорционален на 

третата степен на диаметъра на частиците, на Фиг. 4.7 са представени експериментално 

определените с UV-VIS и нормирани стойности на 𝐴 
1

3, като функция на 𝑑, като от графика-

та се вижда тяхната линейна корелация с коефициент на пропорционалност приблизител-

но 1.  

 

Фиг. 4.6. Кинетични криви за растежа на златни наночастици, получени при интерпрети-

ране с модела на Finke – Watzky на експерименталните данни за размера на AuNP, полу-

чени от измерване с AFM, в хода на синтеза при 𝑻 = 𝟗𝟎℃ (триъгълниците) и 𝑻 = 𝟕𝟎℃ (ром-

бовете). Вмъкнатата графика показва в увеличение началните точки. 

 

Фиг. 4.7. Корелация между нормализираните диаметри (измерени с AFM) на наночастици-

те и нормализираните им адсорбционни максимуми (измерени с UV-VIS), съответно при: 

𝑻 = 𝟗𝟎℃ (триъгълниците) и 𝑻 = 𝟕𝟎℃ (квадратите). С прекъснатите линии са обозначени 

правите, прекарани по метода на най-малките квадрати със съответните линейни зависи-

мости. 
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Като сравнение на AFM метода с други експериментални методи, приложени при 

изследване кинетиката на растеж на златни наночастици, в Таблица 4.1 са сравнени ско-

ростните константи 𝑘1 и 𝑘2 във F-W модела, които са получени при измерване и анализ с 

трите метода, съответно UV-VIS, DLS и TEM. 

Таблица4.1 

Метод TEM DLS UV-VIS AFM 

Кинетични констан-

ти 

(F-W модел) 

Температура 

𝒌𝟏, 𝒎𝒊𝒏−𝟏 70℃ × × 1.5

× 10−3 

1.5

× 10−3 

90℃ 2.9

× 10−2 

4.7

× 10−3 

4.7

× 10−3 

4.7

× 10−3 

𝒌𝟐, 𝑴−𝟏𝒎𝒊𝒏−𝟏 70℃ × × 0.1 0.1 

90℃ 0.38 0.18 0.36 0.36 

В настоящата глава от дисертацията е приложен AFM метод за изследване на кинети-

ката на растежа на златни наночастици, синтезирани по цитратния метод на Turkevich, 

при две различни температури – 70°C и 90°C. За да се провери приложимостта на предло-

жения метод, първо са използвани експерименталните данни от класически спектроскопс-

ки измервания в хода на синтеза, като са снети спектрите и са свързани с размера на злат-

ните наночастици. Кинетичните данни са представени като зависимост на абсорбционните 

максимуми от реакционното време. Получените S-образни кинетични криви, описващи 

растежа, са интерпретирани с уравнение, базирано на модела на F-W. От сравнението 

между теория и експеримент са определени скоростните константи k1 и k2 на двата синте-

за, проведени съответно при 70°C и 90°C. Както се очакваше, следвайки реакционния ме-

ханизъм на F-W, при по-високи температури скоростта на растежа е по-висока. С цел да се 

приложи AFM методът, са получени AFM снимки в хода на процеса на синтез и е анализи-

ран размерът на отложените наночастици върху слюдена повърхност. Подобно на анализа 

на спектроскопските данни е представена зависимостта на нормализираните диаметри от 

реакционното време. Получените криви на растежа са описани с модела на F-W и са полу-

чени същите стойности за скоростните константи k1 и k2 като тези от спектроскопските изс-

ледвания. Всички експериментални резултати потвърждават направения в литературата 

извод, че вместо модела на „организатора“, предложен от Turkevich, е по-удачно да се из-

ползва кинетичният модел на F-W. Сравнението на предложения AFM метод с други уста-

новени в литературата методи за определяне на размера на наночастици, като TEM и 

DLS, показва, че AFM като метод притежава редица предимства и в известен смисъл дава 

отговор на въпроса „Как да следваме кинетиката на формиране на наноклъстери? TEM? 

DLS?.....Други методи?)“ 16, 17. 

                                            

16 P. Georgiev, K. Balashev, Nanoscience and nanotechnology 13, Heron Press Sci. Series, E. Balabanova, E.Mileva 

(eds.) (2013) 87-90. 
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Влияние на метални йони върху кинетиката на растежа на златни наночастици 

В последните години нарастващият брой от приложения на металните наночастици 

създава необходимост и същевременно е предизвикателство пред промишленото им полу-

чаване, което изисква познаване в детайли на механизма на техния синтез и кинетичен 

контрол на процесите на зародишообразуването и растежа им. Добре известен факт е, че 

свойствата на металните наночастици зависят от техния размер и форма, които от своя 

страна се определят от начините на получаването им, а също така и от редукционните по-

тенциали на реагентите 18. Така например Sun и Xia получават т. нар. монокристални на-

нокутийки (nanoboxes) от злато чрез редукция на хлорауратна киселина със сребърни на-

нокубчета (nanocubes) 19,20. Със същия подход авторите успяват да получат „кухи“ наност-

руктури на различни благородни метали, които синтезират чрез реакция на окислително-

редукционно отлагане във воден разтвор, използвайки сребърна подложка и разтвор на 

метални йони на злато, паладий и платина. За тези синтези са използвани сребърни под-

ложки с различни форми с наноразмери – кубични, сферични, нишки и пр., които, взаимо-

действайки с хлорауратната киселина във воден разтвор, водят до получаване на разнооб-

разни наноархитектури, като нанокутийки, нанотръбички и др. Изследването на растежа 

на металните наночастици е важно и от научно-фундаментална гледна точка за изучаване 

на реакционната кинетика, също така и за оптимизиране на промишлено им получаване. 

Huang at al. 21 синтезират железни наночастици чрез химична редукция с паладиеви заро-

диши. Авторите използват факта, че паладият (Pd) се редуцира по-лесно от желязото до 

формирането на паладиеви клъстери. Тези клъстери действат като подложки за хетеро-

генно зародишообразуване на желязото и ускоряват този процес. Химичните реакции меж-

ду наноразмерни метали и метални йони водят до нови материали с различни свойства. 

Други автори 22 синтезират структури от златно ядро и сребърна обвивка. Техният синтез 

се основава на редукцията на сребърни йони от аскорбинова киселина върху златни заро-

диши. Едни от най-често използваните сплави на златото са златно-медните сплави. При 

отлагането на златно-медни сплави без електрически ток медта действа като катализатор 

поради редукционния потенциал на медта спрямо златните йони. Механизмът на отлагане 

на златно-медните сплави е автокаталитичен 23,24. Той е типичен за получаването на злато, 

други метали и техни сплави 25,26. В случая на растеж на метални наночастици, в частност 

златни наночастици, реакционният механизъм също е автокаталитичен 27. Автокаталити-

                                                                                                                                                   

17 P. Georgiev, A. Bojinova, B. Kostova, D. Momekova, T. Bjornholm, K. Balashev, Colloids and Surfaces A: Physico-

chemical and Engineering Aspects, 434 (2013), 154-163. 

18 Y. Sun, Y. Xia, Science 298 (2002) 2176. 

19 X. Lu, H. Tuan, J. Chen, Z. Li, B. Korgel, Y. Xia, J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 1733. 

20 Y. Sun, B. Wiley, Z. Li, Y. Xia, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 9399. 

21 K. Huang, S. Ehrman, Langmuir 23 (2007) 1419. 

22 A. Knauer, A. Thete, H. Romanus, A Csáki, W. Fritzsche, J. Köhler, Chem. Eng. J. 166 (2011) 1164. 

23 A. Molenaar, J. Electrochem. Soc. 129 (1982) 1917. 

24 A. Molenaar, B. Meenderink, J. Electrochem. Soc. 132 (3) (1985) 574. 

25 A. Sullivan, P. Kohl, J. Electrochem. Soc. 142 (7) (1995) 2250. 

26 G.-F. Huang, W.-Q. Huang, L.-L. Wang, Y.-C. Zhu, J.-H. Zhang, Q.-L. Wang, Int. J. Electrochem. Sci. 1 (2006) 354. 

27 M. Watzky, E. Finney, R. Finke, J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 11959.  
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чен е и механизмът на растеж на метални клъстери, предложен от Finke и Watzky 28,29. Zhu 

синтезира златни наночастици, дотирани с европий, чрез добавка на европиеви йони към 

разтвор на златни наночастици. Флуоресцентните спектри на тези частици имат зелен 

емисионен максимум, дължащ се на 5D1→7F1 преходи между европиевите (III) йони и по-

върхностния плазмонен резонанс 30. Xia at al. 31 публикуват нов цитратен синтез на златни 

наночастици, получени с допълнителен редуктор – сребърни йони.  

Настоящата глава от дисертацията е посветена на влиянието на метални йони вър-

ху кинетиката на цитратния синтез на златни наночастици. Друга цел е да се предложат 

нови методи за синтез на златни наночастици, основани на класическия цитратен синтез 
32, които се ускоряват при добавката на различни метални йони в началната реакционна 

смес. Експерименталните методи за синтез на златни наночастици в присъствие на метал-

ни йони са описани в глава Методи. Дадено е и сравнение на стандартните редукционни 

потенциали на всеки един от йоните спрямо този на най-благородните – златните. Устано-

вено е че всички използвани за модификацията на синтеза на Turkevich йони имат уско-

ряващ ефект върху цитратния синтез на златни наночастици. 

Анализът на влиянието на металните йоните в хода на цитратния синтез ще бъде 

разгледан в най-големи детайли за присъствието на медни (II) йони, които в представена-

та експериментална процедура се добавят в началната реакционна смес от оригиналния 

синтез на Turkevich. Известно е, че медни (II) йони според техния редукционен потенциал 
33 не могат да редуцират тетрахлорзлатната киселина, която се използва като златен пре-

курсор. В описаните експерименти добавянето на медни (II) йони в началната реакционна 

смес на цитратния синтез на златни наночастици води до по-бързата поява на червено оц-

ветяване. С цел да се потвърди този ефект синтезите (със и без медни йони) са направени 

при две различни температури – 70°C и 90°C. За изследването са използвани класически 

методи като UV-VIS спектроскопия, DLS, TEM и AFM. UV-VIS абсорбционни спектри на 

разтвори от златни наночастици са снети в хода на синтеза в различни реакционни интер-

вали и са използвани за изследване на кинетиката на реакцията. Разпределението по 

размер на получените златни наночастици в края на техния синтез са определени чрез 

анализи посредством методиките на DLS, TEM и AFM.  

Характеризиране на златни наночастици с TEM и DLS 

 С цел да се изследва пряко кинетичният механизъм на синтезите, проведени без 

или във присъствие на метални йони, са приложени методите TEM и DLS за получаване 

на размера на наночастиците в края на реакцията. На Фиг. 5.1A и Фиг. 5.1B са представе-

ни TEM снимки на златни наночастици, синтезирани по цитратния синтез (Фиг. 5.1A), и 

златни наночастици, синтезирани в присъствие на медни (II) йони (Фиг. 5.1B). От снимки-

те се вижда, че повечето от частиците са близки по размер и имат форма много близка до 

                                            

28 M. Watzky, R. Finke, J. Am. Chem. Soc. 119 (1997) 10382.  

29 M. Watzky, R. Finke, Chem. Mater. 9 (1997) 3083.  

30 J. Zhu, Phys. Lett. A 341 (2005) 212.  

31 H. Xia, S. Bai, J. Hartmann, D. Wang, Langmuir 26 (5) (2010) 3585. 

32 P. Georgiev, S. Angelova, A. Bojinova, C. Dushkin, K. Balashev, Nanoscience & Nanotechnology, 12 eds. E. 

Balabanova, E. Mileva, Sofia (2012) 56. 

33 P. W. Atkins, „Physical Chemistry” 4th ed. Oxford University Press. 2005, p. 264. 
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сферичната. Също така обаче се наблюдават и малък брой частици с триъгълна и хексаго-

нална форма.  

 

Фиг. 5.1. TEM снимки на златни наночастици, синтезирани (А) по цитратния синтез и 

(В) в присъствие на медни (II) йони. Под TEM снимките са дадени хистограми за раз-

мера на наночастиците, като максималната стойност за диаметъра на златните нано-

частици, съответно 23 nm и 18 nm, за синтезираните без и във присъствие на медни (II) 

йони. DLS разпределения по размер на златни наночастици, получени без (C) и със 

добавка на медни йони (D).  

След анализа на ТЕМ снимките са измерени диаметрите на повече от 300 златни 

наночастици и са получени разпределенията по размер, представени съответно на Фиг. 

5.1A и Фиг. 5.1B. На тези хистограми е даден броят на анализираните от ТЕМ снимки на-

ночастици Np, които са с диаметър d. От сравнението на разпределенията по размер на 

Фиг. 5.1A и Фиг. 5.1B се вижда разликата в диаметрите на златните наночастици, синте-

зирани по класическия цитратния метод, и тези, синтезирани в присъствие на медни (II) 

йони. Получената максимална стойност за диаметъра на златните наночастици, синтези-

рани без медни (II) йони, е около 23 nm, докато тази, синтезирана в присъствие на медни 

(II) йони, е около 18 nm. На Фиг. 5.1C и 5.1D са представени съответно хистограмите на 

разпределенията по размер на златни наночастици, получени по цитратния метод, и по 
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метода, модифициран с добавка на медни (II) йони, получени при анализа на данните от 

DLS. По този метод не се наблюдават значителни разлики в максималния диаметър на 

разпределението по размер, като максималната стойност и за двата синтеза е около 20 nm. 

Експериментален подход с UV-VIS за определяне влиянието на Cu2+ йони върху 

кинетиката на растеж на златни наночастици 

UV-VIS спектри на разтворите от златни наночастици имат абсорбционен макси-

мум, дължащ се на повърхностния плазмонен резонанс. Приложението на UV-VIS спект-

роскопия за изследване кинетиката на растежа на златни наночастици се основава на 

факта, че абсорбционният интензитет, дължащ се на плазмона, зависи от размера на ме-

талните наночастици.  

 

Фиг. 5.2. Спектри на златни наночастици, получени в хода на синтеза: (А) на Turkevich при тем-

пература 70°C; (С) 90°C и в присъствие на медни (Cu2+) йони в началната реакционна смес, про-

веден при температура (В) 70° и (D) 90°C.  
 

Оптичните свойства на малки метални наночастици (с диаметър по-малък от 20 nm) 

са доминирани от колективното трептене на валентните електрони. Те взаимодействат с 

електричното поле на светлината, което индуцира формирането на дипол в наночастицата 
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Error! Bookmark not defined.. Тези свойства са типични за метали като Au, Ag и Cu заради 

техните свободни валентни електрони. На Фиг. 5.2A и Фиг. 5.2C са представени графиките 

, показващи нарастването на измерения интензитет на плазмонния максимум на разтво-

рите от златни наночастици, получени в хода на синтеза на Turkevich при две различни 

температури, съответно 70°C и 90°C. 

На Фиг. 5.2B и Фиг. 5.2D за сравнение е дадено нарастването на плазмонните мак-

симуми на златни наночастици в присъствие на медни (Cu2+) йони в началната реакцион-

на смес, като на Фиг. 5.2B съответства на синтеза, проведен при температура 70°C, а на 

Фиг. 5.2D – 90°C. Сравнението на спектрите, представени на Фиг. 5.2A и Фиг. 5.2C, със 

съответните, представени на Фиг. 5.2B и Фиг. 5.2D, илюстрират по-високата скорост на 

формиране на златни наночастици за случая, при който цитратният синтез е проведен в 

присъствие на медни (II) йони. Необходимото реакционно време за протичането на синтеза 

при 70°C е около 20 min, за разлика от оригиналния синтез на Turkevich, който при съща-

та температура протича за около 70 min. Същият ефект се наблюдава и при синтезите, 

проведени при температура 90°C. Необходимото реакционно време за провеждане на син-

теза в присъствие на медни (II) йони при тази температура е около 4 min, докато при син-

теза на Turkevich то е около 30 min. Във всички серии от експерименти спектрите са снети 

в хода на синтезите, в различни реакционни интервали и всички са с абсорбционен мак-

симум при около 515 nm, характерен за златните наночастици. 

 

Фиг. 5.3. Нормализирани кинетични криви, получени от максимума на спектрите: (А) на 

Turkevich при температура 70°C (червени квадрати) и 90°C (сини кръгчета) и (В) в присъствие на 

медни (Cu2+) йони в началната реакционна смес, проведен при температура 70° и 90°C. Теоре-

тичната интерпретация на кривите е по модела на F-W. 

Теоретичната интерпретация на експерименталните данни от спектрите, получени в 

хода на синтезите, проведени в присъствие на метални йони, е направена с кинетичния 

модел на Finke – Watzky. Сравнението на кинетичните криви показва, че синтезите на 

златни наночастици в присъствие на Cu (II) йони, добавени в началната реакционна смес, 

протичат в пъти по-бързо. Тези резултати са представени на Фиг. 5.3, където са сравнени 
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кинетичните криви на синтези, проведени при две различни температури – 70°C и 90°C, в 

хода на растеж на златните наночастици със (Фиг. 5.3B) и без (Фиг. 5.3A) медни (II) йони в 

началната реакционна смес. Ясно се вижда, че всички криви имат типичната S-образна 

форма, а също така, че синтезът на златните наночастици в присъствие на медни (II) йони 

протича значително по-бързо. Експерименталните данни са описани с модела на F-W 

(плътните криви на Фиг. 5.3) със следните стойности на кинетичните константи: 

(i) 𝑘1 = 2.5 × 10−2 ,  𝑚𝑖𝑛−1 и 𝑘2 = 2.1 ,  𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 за спектроскопските данни при 90°C 

(ii) 𝑘1 = 1.5 × 10−2 ,  𝑚𝑖𝑛−1и 𝑘2 = 0.47,  𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 за спектроскопските данни при 70°C 

Приложение на AFM за изследване кинетиката на растеж на златни наночасти-

ци, синтезирани в присъствие на метални йони 

Използването на AFM като нов метод за анализ на златни наночастици пряко пот-

върждава ефекта на ускорение на медните (II) йони върху кинетиката на растеж на злат-

ни наночастици. Определените от AFM данни са представени като зависимост на диаме-

търа на наночастиците като функция на времето. Получените кинетични криви на расте-

жа са описани с моделно уравнение, основано на кинетичния модел на Finke – Watzky 

съгласно уравнение (3.36). От теоретичната интерпретация на експерименталните данни 

са получени скоростните константи на зародишообразуването и растежа за синтеза на 

Turkevich и са сравнени с тези, получени при синтезите с метални йони.  

Експерименталните данни от TEM и DLS са получени единствено за размерите на 

златните наночастици в края на синтеза. Това затруднява получаването на информация, 

която да бъде използвана за кинетиката на растежа им. За да преодолее това неудобство, 

Turkevich предлага подход, при който кинетичната крива се получава от хистограмата за 

разпределението по размер на частиците в края на синтеза им, допускайки, че принцип-

ната причина за разпределението по размер на частиците е свързана с появата на заро-

дишите и тяхното разпределение във времето на растежа им. Наночастиците, формирани в 

ранните етапи на зародишообразуване, се формират първи и започват да нарастват ведна-

га и за растежа си имат най-дълго време, поради което те са и най-големи по размер. Съот-

ветно частиците, получени в по-късни етапи на зародишообразуване, имат по-кратко време 

за растеж и съответно по-малки размери.  

За да се намери реалният размер на наночастиците, експериментално са използва-

ни данните от AFM снимки, като е предложен подход, при който в хода на синтеза се взема 

определено количество от реакционната смес, накапва се върху слюдени подложки и пос-

редством метода за нанасяне на покрития и филми spin-coating се изпарява разтворителят, 

след което пробите са готови за анализ.  

Като пример на Фиг. 5.4 е представен AFM анализ на образци от златни наночасти-

ци, получени по подобен на класическия синтез на Turkevich, проведен при температура 

70°C, но в присъствие на медни (II) йони. AFM снимките на Фиг. 5.4A съответстват на про-

би, взети в 1-вата, 6-та, 10-та и 14-та min от началото на синтеза. Подобно на дискутирана-

та в глава 4 AFM методика (Фиг. 4.5), на първата снимка, получена от проба, взета в 1-

вата минута от началото на синтеза, се наблюдават златни зародиши с размер 1.0 ± 0.5 nm. 

На следващите три последователни снимки ясно е визуализиран процесът на растеж на 

наночастиците. Като пример на Фиг. 5.4B е представен разрезен анализ на две индивиду-

ални наночастици (пробата е изолирана в 6-та min), чиито диаметри са около 6 nm. Обоб-

щението за размера на частиците е дадено на Фиг. 5.4C, където са представени нормали-

зираните разпределения по размер на проби, взети съответно в 1-вата, 6-та, 10-та и 14-та 
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min от началото на синтеза на златните частици в присъствие на медни (II) йони, проведен 

при температура 70°C. Отново за да се анализира кинетиката на растеж на златните на-

ночастици в присъствието на медни (II) йони, на Фиг. 5.5 са представени диаметрите на 

наночастиците, получени от AFM изображенията, нормирани спрямо диаметъра на нано-

частиците в края на синтеза, т. е. 
𝑑

𝑑𝑚𝑎𝑥
  като функция на времето. За интерпретирането на 

експерименталните данни с F-W модела (уравнение (4.6) първоначално са използвани 

стойностите на  скоростните константи  𝑘1 и 𝑘2 на двата процеса, определени от класичес-

кия подход с UV-VIS спектроскопия. За синтеза, проведен в присъствието на медни (II) йо-

ни при температура 𝑇 = 70℃ , има отлично съответствие между експериментално намере-

ните стойности за изменението на диаметъра на частиците във времето и модела F–W. До-

като за синтеза, проведен при температура 𝑇 = 90℃, е направена малка корекция за кое-

фициентите, съответно: 𝑘1 = 2.0 × 10−2,  𝑚𝑖𝑛−1 и 𝑘2 = 1.0 ,  𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 вместо 𝑘1 = 2.5 ×

10−2,  𝑚𝑖𝑛−1 и 𝑘2 = 2.1 ,  𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1, които са определени от UV-VIS измерванията. 

 
Фиг. 5.4. (A) 3d AFM снимки, след отлагане на суспензия от златни наночастици, синтезирани в 

присъствие на медни (II) йони при 70°C върху слюда, съответно в 1-вата, 6-ата, 10-ата и 14-ата 

минута. Диаметърът по оста z на зародишите от първата снимка съответства на реакционно 

време t=1 min и е z=3 nm. Златните зародиши се наблюдават ясно на слюдената повърхност, като 

площта на сканиране ХУ е 1×1 µm2. На другите снимки z-range е z=20 nm, площта на сканиране 

ХУ е 1.6×1.6 µm2; (В) пример за секционен анализ на две наночастици; (С) Криви на 

нормализирани разпределения по размер, получени от анализ на около 300 наночастици на 

проби, взети в в 1-вата, 6-ата, 10-ата и 14-ата минута. 

При така използваните кинетични константи на Фиг. 5.5 са сравнени кинетичните 

криви, получени от класическия синтез на Turkevich, с тези на модифицирания синтез в 

присъствие на медни (II) йони, проведени при температури съответно 𝑇 = 70℃  и 𝑇 = 90℃.  

От сравнието на кривите се вижда, че и при двете температури в присъствие на медни (II) 

йони реакцията протича по-бързо и има отлично съответствие между експериментално 
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намерените стойности за изменението на диаметъра на частиците във времето и модела F–

W.  

 

Фиг. 5.5. Нормализирани кинетични криви, получени от диаметрите на златни наночастици: (А) 

синтезирани по метода на Turkevich при температура 70°C (червени квадрати) и  90°C (сини 

кръгчета) и (В) в присъствие на медни (Cu2+) йони в началната реакционна смес, проведен при 

температура 70° и 90°C. Теоретичната интерпретация на кривите е по модела на F-W. 
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Влияние на Eu3+ йони 

В заключение на тази глава ще бъде анализирано и влиянието на Eu3+  йони, които 

съгласно предложената експериментална процедура се добавят в началната реакционна 

смес от оригиналния синтез на Turkevich.  

 

Фиг. 5.6. Нормализирани кинетични криви, получени от максимума на спектрите от 

синтеза на Turkevich (червени квадрати) и синтеза, проведен в присъствие на евро-

пиеви (III) йони в началната реакционна смес (сини кръгчета), проведени при тем-

пература 90°C. Теоретичната интерпретация на кривите е по модела на F-W. 

Сравнението на кинетичните криви, получени от спектралните данни, е представе-

но на Фиг. 5.6 и илюстрира по-високата скорост на формиране на златни наночастици за 

случая, при който цитратният синтез се провежда в присъствие на европиеви (III) йони. 

Необходимото реакционно време за протичането на синтеза при 90°C е около 10 min, за 

разлика от оригиналния синтез на Turkevich, който при същата температура протича за 

около 30 min. Отново трябва да се подчертае, че съгласно експерименталната процедура 

спектрите са снети в хода на синтезите, в различни реакционни интервали и всички имат 

абсорбционен максимум около 515 nm. 
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Фиг. 5.7. (А) AFM картинка на златни наночастици, синтезирани в присъствие на европиеви йо-

ни, (B) разрезен анализ на няколко частици, (C) 2D и (D) 3D картинки на частиците (показани 

със стрелките), както и по-голям агрегат. 

Експерименталното измерване на реалния размер на наночастиците отново се про-

вежда чрез анализ на AFM снимки, съгласно предложения метод, при който образците се 

получават върху слюдени подложки по метода spin-coating. Като пример на Фиг. 5.7А е 

представено AFM изображение на златни наночастици, получени на 8-та min от началото 

на синтеза, проведен в присъствието на европиеви йони, а едновременно с това на Фиг. 

5.7B е представен разрезен анализ на четири индивидуални наночастици, чиито диамет-

ри, както се вижда от графиката, са между 8 и12 nm. На AFM снимката на Фиг. 5.7А освен 

индивидуални наночастици се наблюдават и големи агрегати, които се получават най-

вероятно в резултат на пробоподготовката. Някои от тези агрегати имат и своеобразна 

дендримерноподобна струкрура (Фиг. 5.7C, D).  
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Фиг. 5.8. Нормализирани кинетични криви, получени от максимума на разпре-

деленията по размер от синтеза на Turkevich (червени квадрати) и синтеза в 

присъствие на европиеви (III) йони (сини кръгчета) при температура 90°C. Тео-

ретичната интерпретация на кривите е по модела на F-W. 

За да се анализира кинетиката на растеж на златните наночастици в присъствието 

на европиеви (III) йони, на графиката на Фиг. 5.8 са представени диаметрите на наночас-

тиците, получени от анализа на AFM изображенията, като тези диаметри са нормирани 

спрямо диаметъра на наночастиците в края на синтеза, т. е. 
𝑑

𝑑𝑚𝑎𝑥
  като функция на времето. 

За интерпретирането на експерименталните данни с F-W модела (уравнение (4.6), първо-

начално като скоростни константи на двата процеса  𝑘1 и 𝑘2, са използвани стойностите им, 

определени от класическия подход с UV-VIS спектроскопия. За синтеза, проведен в при-

съствието на европиеви (III) йони при температура 𝑇 = 90℃ има известно отклонение меж-

ду експериментално намерените стойности за изменението на диаметъра на частиците във 

времето и модела F–W, затова е направена корекция за коефициентите, съответно: 𝑘1 =

1.0 × 10−2,  𝑚𝑖𝑛−1 и 𝑘2 = 0.8 ,  𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 вместо 𝑘1 = 3.5 × 10−2 ,  𝑚𝑖𝑛−1и 𝑘2 = 1.75 ,  𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1, 

които са определени от UV-VIS измервания. 

В настоящата глава от дисертацията е разгледано влиянието на някои метални йо-

ни върху кинетиката на цитратния синтез на златни наночастици и установено, че всички 

използвани за модификацията на синтеза на Turkevich йони имат ускоряващ ефект върху 

цитратния синтез на златни наночастици. Теоретичната интерпретация на експеримен-

тално получените кинетични данни от UV-VIS и AFM е направено по F-W модел и стой-

ностите на кинетичните константи са обобщени в Таблица 5.1. 
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Таблица 5.1 

 

Температура 𝑇 = 70℃ 𝑇 = 90℃ 

Метод UV-VIS AFM UV-VIS AFM 

 

Turkevich 

𝑘1 

 𝑚𝑖𝑛−1 

1.5 × 10−3 1.5 × 10−3 4.7 × 10−3 4.7 × 10−3 

𝑘2 

 𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 

0.1 0.1 0.38 0.38 

 

Cu2+ 

𝑘1 

 𝑚𝑖𝑛−1 

1.5 × 10−2 1.0 × 10−2 2.5 × 10−2 2.0 × 10−2 

𝑘2 

 𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 

0.47 0.47 2.1 1.0 

 

Eu3+ 

𝑘1 

 𝑚𝑖𝑛−1 

  3.5 × 10−2 1.0 × 10−2 

𝑘2 

 𝑀−1 𝑚𝑖𝑛−1 

  1.75 0.8 
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Влияние на размера на златните наночастици върху фотокаталитичната актив-

ност на филми от ZnO 

Полупроводниковите фотокатализатори имат основополагащо значение за получа-

ване на устойчиви енергийни източници и в технологиите за опазване на околната среда. 

Цинковият оксид е сред най-широко изследваните фотокатализатори 34, но прилагането му 

на практика е ограничено поради относително тесния диапазон на фотокаталитична ак-

тивност 35. Ето защо усилията при научните изследвания на ZnO са насочени към постига-

не на по-висока ефективност, в един по-широк обхват на поглъщане на светлина във ви-

димия диапазон на спектъра 36,37. Един от подходите за постигането на тази цел е комби-

нацията на ZnO със златни наночастици. Установено е, че отлагането на благороден метал 

играе важна роля върху оптичните свойства и фотокаталитичната активност 38,39,40,41. На-

нохимията на златните наночастици (AuNPs) разкрива редица техни предимства, свърза-

ни с размера и формата им, определящи химичните и физичните им свойства, на които се 

дължат и многото им приложения в различни научно-приложни области, едно от които е 

като катализатори. Основните и най-важни свойства на златните наночастици са резултат 

на повърхностния им плазмонен резонанс, който е зависим от размера на наночастиците и 

определя каталитичните 42,43,44 и фотокаталитичните им свойства 45,46,47. През последните 

години се изследва и разкрива потенциалът за приложения във фотокатализата на компо-

зитите от ZnO и AuNP 48, получени чрез различни методи на синтез 49,50,51. Ето защо в тази 

глава от дисертацията е предложен един нов, сравнително опростен за изпълнение и евтин 
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метод за получаване на модифицирани със златни наночастици филми от ZnO за цели на 

фотокатализата. При този експериментален подход е приложена комбинация на метода за 

получаване на филми чрез потапяне (dip coating) на композитна суспензия от ZnO и злат-

ни наночастици с различен размер, които са получени в хода на цитратния синтез на 

Turkevich. Така получените филми са охарактеризирани с разнообразни физикохимични 

методи, като UV-VIS спектроскопия, атомна силова микроскопия (AFM), сканираща елект-

ронна микроскопия (SEM), енергийно дисперсна спектроскопия (EDS) и рентгенова диф-

ракция (XRD). Фотокаталитичната им активност е изследвана от UV-VIS спектроскопия по 

отношение на фотокаталитично разграждане на малахитово зелено (MG) под UV и видима 

светлина. Органичното багрило е избрано като моделен замърсител, който е представител 

на вредни замърсители, използвани в рибно-преработвателната индустрия и притежава-

щи канцерогенни, геннотоксични и мутагенни свойства 52. 

Методите за получаване на филмите са 

подробно описани в глава Материали и методи. 

Първата от методиките, с които те са охаракте-

ризирани, е рентгеновата дифракция (XRD). На 

Фиг. 6.1а-с са представени XR дифрактограми на 

филми от ZnO, които са били накалени при 

500°С в продължение на 60 минути и са били с 

еднокомпонентен състав от ZnO (Фиг. 6.1а), и 

такива, модифицирани с AuNP (Фиг. 6.1b, c). От 

графиката на фигурата се вижда ясно наличието 

на основните пикове за дифракция на ZnO, (100), 

(002), (101), (102), (110), (103), (200), (112) и (201), 

съответно при 2θ = 31.77o, 34.42o, 36.25o, 47.54o, 

56.60o, 62.86o, 66.37o, 67.96o и 69.09o. Пиковете са 

интензивни и тесни, което предполага висока 

кристалност на получените ZnO филми. Освен 

това XR дифрактограмата разкрива, че ZnO е от 

тип вюрцит с хексагонална структура. Средният 

размер на ZnO кристалита е изчислен по урав-

нение Sherrer: 

                               𝐷 =
𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
                              (6.1) 

където, 𝐷 е обемно среден размер на кристалити-

те в даденото направление в nm, 𝐾 е константа 

със стойност 0.87 и λ – дължина на вълната на 

рентгеновото лъчение (0.15418 nm), 𝛽 – интег-

рална полуширина на линията в радиани (2θ). От изчисленията за най-интензивно изра-

зения пик, който се намира при 2θ = 34.33o, е установен размерът на кристалитите: 45.12 

nm, 48.55 nm и 51.37 nm, съответно за филмите от ZnO, ZnO/Au (1C) и ZnO/Au (5С), като с 

1C и 5С са означени съответно единичната и пет пъти по-високата концентрация на злат-

ни наночастици. XR дифрактограмите на филмите, модифицирани със златни наночасти-

                                            

52 S. Srivastava, R. Sinha, D. Roy, Aquat Toxicol. 66 (2004) 319-329. 

 

Фиг. 6.1. XR дифрактограми на филми от: 

(a) ZnO, (b) ZnO/Au (1C) и (c) ZnO/Au (5C), 

които са били накалени при 500°С в про-

дължение на 60 минути. 
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ци (Фиг. 6.1b, и Фиг. 6.1c), са почти идентични с тези от еднокомпонентен ZnO, като обаче 

се наблюдава намаление на интензивността на дифракционните пикове за ZnO/Au, което 

показва възможна промяна в кристалната структура на композитните филми. Подобен 

ефект за ZnO/Au проби, получени чрез съутаяване, е наблюдаван и докладван в литерату-

рата и от други изследователски групи 53. Главният пик (111) на златните наночастици е 

разположен при 2θ = 38.2o и е указан на вмъкнатата графика на Фиг. 6.1c. Слабият интен-

зитет на този пик се предполага, че може да се дължи на неговото припокриване с основ-

ния пик на ZnO (101), така както е докладвано за нанокомпозитите от ZnO/Au, получени по 

метода на съутаяването 20.  

 Допълнителна качествена информация за структурата на филмите може да бъде 

получена с помощта на AFM и SEM. Двата метода са комплиментарни и позволяват оха-

рактеризиране на топографията и морфологията на филмите при анализ на съответните 

AFM и SEM изображения. Като допълнителен аналитичен метод е приложена и Енергий-

но-дисперсионна рентгенова спектроскопия (EDS или EDX). На Фиг. 6.2А-Н са представе-

ни типични резултати, получени от тези три метода за филми от еднокомпонентен ZnO, и 

такива, модифицирани с AuNPs (5C).  

На Фиг. 6.2А и Фиг. 6.2Е са представени SEM снимки съответно на филми от ZnO и 

на филми от ZnO, модифицирани с 5CAuNPs. Преди получаване на SEM изображенията 

филмовите образци се покриват със слой въглерод с цел повишаване на контраста на 

снимките, а също така за по-доброто визуализиране на повърхностите е използван детек-

тор за обратно разсейване (BSE). Сравнението на SEM изображения на Фиг. 6.2A и Фиг. 

6.2E ясно показва наличието на златни наночастици, които са вградени във филма от ZnO, 

като на снимките частиците се виждат като малки светли точки, а три от тях са обозначени 

със стрелки на Фиг. 6.2Е. От SEM снимките също така е възможно да се оцени и диаметъ-

рът на Au наночастиците, вградени в повърхността на филмa от ZnO. Направените оценки 

показват, че диаметърът на частиците е от порядъка на 25 ÷ 30 nm. Тази сравнително по-

висока стойност от реалната (около 20 nm) е само една приблизителна оценка за размера 

им, като разликата се дължи на сравнително недобрата разделителна способност на SEM в 

нанометричната скала. Допълнителна аналитична информация за изследваните филми се 

получава от анализа с метода EDS. Измерените EDS спектри на филми от ZnO (Фиг. 6.2B) 

показват наличието само на характеристични пикове за цинк и кислород, докато на EDS 

спектрите на композитните филми от ZnO/Au (5C) (Фиг. 6.2F) ясно се наблюдава характе-

ристичният пик на златото заедно с пиковете на цинка и кислорода. 

За сравнение и допълнение на резултатите от SEM, морфологията на филмите от 

ZnO и на смесените ZnO/Au (5C) филми е изследвана с помощта на AFM. Получените AFM 

изображения също потвърждават включването на Au наночастици във филмите от ZnO. 

Като типични примери на Фиг. 6.2 са показани AFM изображения, представени в 2D фор-

мат, на топографията на филмите съответно от ZnO (Фиг. 6.2C) и на ZnO/Au (5C) (Фиг. 

6.2G). Тези AFM изображения са придружени и с графики, показващи профила на повър-

хността през разрези по линиите, обозначени на снимките, съответно (6.2D) и (6.2H). От 

сравнителния анализ за грапавостта на филмите от ZnO и ZnO/Au (5C) не се откриват съ-

ществени разлики. Така например средната грапавост на филмите от ZnO е измерена в 

интервала Ra = 79÷97 nm и е близка до грапавостта на филмите от ZnO/Au, която е Ra = 

                                            

53 K. J. Kim, P. B. Kreider, C. H. Chang, C. M. Park, H. G. Ahn, J. Nanopart. Res. 15:1606 (2013) 1-11. 
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52÷94 nm. Въпреки това някои морфологични различия в структурата на ZnO/Au филмите 

в сравнение с тази на филмите от ZnO може да се констатират. Така например в структу-

рата на ZnO/Au (5C) композитите може да се установи наличието на 3D структури, чиито 

размери и форма предполага, че е възможно това да са или индивидуални, или агломера-

ти от Au наночастици, вградени в структурата на филма от ZnO.  

 

Фиг. 6.2. (A) SEM снимка и (B) EDS спектър на филм от ZnO; (C) 2D AFM топографско изображе-

ние на филм от ZnO при сканирана площ от 3 × 3 m2 и z-скала, z = 500 nm, (D) Профилът на по-

върхността през разреза по обозначената линия на (С); (E) SEM снимка, показваща вграждането 

на златните наночастици във филма от ZnO, 3 от които са указани със стрелки; (F) EDS спектър 

на филм от ZnO/Au, на който се вижда и характеристичният пик за злато; (G) 2D AFM топографс-

ко изображение на филм от ZnO/Au при сканирана площ от 3 × 3 m2 и z-скала, z = 500 nm; със 

стрелка е обозначена 3D структура, която е вероятно Au агломерат, подобно на тези, наблюдава-

ни на SEM снимките; (H) Профилът на повърхността през разреза по обозначената линия на (G). 

В този смисъл AFM изображенията, съответно на Фиг. 6.2C и Фиг. 6.2G, корелират 

със съответните SEM снимки, представени на Фиг. 6.2A и Фиг. 6.2E, като също така разк-

риват и по-детайлно морфологията и топографията на филмите в наноразмерната скала. 
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На Фиг. 6.3A са представени абсорбционни UV-VIS спектри на филми от ZnO и 

ZnO/Au филми. Модифицираните ZnO/Au филми са приготвени чрез добавяне на колоид-

но-дисперсни разтвори от златни наночастици, взети в различни интервали от време в хо-

да на синтеза им по Turkevich при температура 90°С, като пробата ZnO/Au (1С) е получена 

чрез добавяне на суспензията от края на синтеза ѝ (на 30 min), а пробата ZnO/Au (5С) има 

5 пъти по-висока концентрация на златни наночастици в сравнение с ZnO/Au (1С). От гра-

фиките на Фиг. 6.3A се вижда, че всички спектри имат абсорбционен максимум при около 

370 nm, което е характерно за ZnO. 

На Фиг. 6.3B е представена графика за нарастването на диаметъра на златните на-

ночастици 𝑑 в хода на синтеза им по Turkevich, като стойностите на 𝑑 са определени от 

данните от AFM, като е приложена експерименталната процедура, разгледана в глава 3 от 

настоящата дисертация. За сравнение на експерименталните стойности с теоретичния мо-

дел на Finke – Watzky, диаметрите на наночастиците в хода на техния синтез 𝑑𝑡 са норма-

лизирани спрямо максималния диаметър 𝑑𝑚𝑎𝑥  в края на реакцията на Turkevich, т. е. във 

формат 
𝑑𝑡

𝑑𝑚𝑎𝑥
 като функция на времето. Като примерни във фигурата са вмъкнати и 3D 

изображения от AFM, които показват растежа на златните наночастици при проби, взети 

съответно на 5-та и на 20-та минута. Плътната линия е теоретичното предсказание на F-W 

модела по уравнение (3.46). 

Известно е, че фотокаталитичната активност на ZnO като полупроводник зависи от 

ширината на неговата забранена зона. В литературата е предложен механизъм, съгласно 

който при по-широка забранена зона се наблюдава по-висока фотокаталитична ефектив-

ност, като електронните преходи в ZnO зависят също така и от дължината на вълната на 

 

Фиг. 6.3. (A) UV-VIS спектри на филми от ZnO и на композитни ZnO/AuNPs филми от златни дис-

персии, взети на избрани интервали в хода на синтеза на Turkevich, като (В) диаметърът на 

златните частици като функция на времето е нормализиран по отношение на максималния им 

диаметър в края на процеса на синтеза. Вмъкнатите фигури са 3D AFM топографски изображе-

ния на златни наночастици от пробите, взети съответно в момента t = 5 min и при t = 20 min от 

началото на синтеза им. 
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светлината, с която се облъчва. Енергията на забранената зона за филмите от ZnO и 

ZnO/Au филми са изчислени съгласно уравнението 54: 

                            (𝛼𝐸)
1

2 = 𝐴𝑖(𝐸 − 𝐸𝑔)                                        (6.2) 

където 𝛼 е експериментално измерената абсорбция, 𝐸 е енергията на светлината съгласно 

спектъра, 𝐴𝑖 е независима константа, отчитаща енергия на фотоните за съответните прехо-

ди (𝑒𝑉), и 𝐸𝑔 е енергията на забранена зона (𝑒𝑉). 

На UV-VIS спектрите за композитните филми от ZnO/Au, представени на Фиг. 6.3A, 

при 370 nm се наблюдава характеристичният екситонен пик за ZnO 55. Наблюдава се също 

така различие в спектрите на филмите от ZnO/Au и увеличение ширината на забранената 

зона в зависимост от концентрацията на златните наночастици, вградени в ZnO. Тази 

промяна в енергията на забранената зона графично е представена на Фиг. 6.4. Максимал-

на стойност на енергията на забранената зона се постига за филмите от ZnO/Au (5C) с диа-

метър на AuNPs около 20 nm като 𝐸𝑔 = 3.184 𝑒𝑉, за разлика при филмите от чист ZnO (𝐸𝑔 =

3.179 𝑒𝑉). 

Експериментите за определяне на фотокатали-

тичната активност на филмите от ZnO и на композит-

ните ZnO-Au филми са проведени със светлина от UV 

и от видимия спектър. Органичното багрило MG пър-

воначално се адсорбира върху повърхността на фил-

мите и след това при облъчване фотокаталитично се 

разлага. Експерименталните резултати са показани 

на Фиг. 6.5. Кинетиката на фотокаталитичния процес 

в хода на облъчване с UV или видима светлина е от 

псевдо първи порядък и се описва с уравнение:  

    ln (
𝐶

𝐶0
) = −𝑘𝑡              

 (6.3) 

където 𝐶 е моментната концентрация в 𝑡, 𝐶0 е начал-

ната концентрация на багрилото, а 𝑘 е предполагаемата скоростна константа на процеса. 

На Фиг. 6.5 с плътните линии са представени теоретичните предсказания съгласно 

уравнение (6.3),  прекарани по метода на най-малките квадрати спрямо съответните точки 

от експерименталните данни, и са определени скоростните константи 𝑘 за всички филми 

от ZnO и ZnO/Au. 

                                            

54 E. Barjas-Ledesma, M. L. Garcia-Benjume, I. Espita-Cabrera, M. Ortiz-Gutierrez, F. J. Espinoza-Beltran, J. Mostaghimi, 

M. E. Contreras-Garcia, Mater. Sci. Eng. B-Adv. 174 (2010) 71-73. 

55 N. Kouklin, M. Omari, A. Gupta, Transition metal-doped ZnO nanowires: En route towards multi-colour light sensing and 

emission applications, in: N. Lupu (Ed.), Nanowires science and technology, InTech, 2010, ISBN: 978-953-7619-89-3, 

DOI: 10.5772/39485. 

 

Фиг. 6.4. Зависимост на енергията на 

забранена зона от концентрацията 

на златните наночастици във фил-

мите от ZnO/Au. 
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В случая за фотокаталитичната активност на образците при облъчването им с UV 

светлина (Фиг. 6.5а) е установено, че максимална ефективност, респективно най-голяма 

скоростна константа, се получава при композитните филми от ZnO/Au, които са получени 

със златни наночастици, изолирани на 10-та минута от синтеза им (т. е. с диаметър около 

10 nm). Освен това всички композитни филми проявяват по-висока фотокаталитична ак-

тивност в сравнение с тази на филмите от ZnO, като фотокаталитичната им ефективност 

нараства с увеличаване на концентрацията на златните наночастици, така както е илюст-

рирано на графиката на Фиг. 6.5b. Както се вижда от графиката, композитните филми от 

ZnO/Au (1C) имат близка, но все пак малко по-висока фотокаталитична ефективност (k = 

0.0069 min-1) в сравнение с филмите от ZnO (k = 0.0064 min-1), докато при композитните 

ZnO/Au (5C) филми е почти два пъти по-висока, със скоростна константа на фотокатали-

тичния процес k = 0.0128 min-1. 

Като цяло проведените експерименти с облъчване със светлина от UV спектъра по-

казват по-висока ефективност при обезцветяване на разтвора на багрилото MG в сравне-

ние с експериментите, проведени със светлина от видимия спектър. Това ясно се илюстри-

ра на Фиг. 6.5a, b и Фиг. 6.5c, d, където са сравнени кинетиките на фоторазграждане на 

MG съответно при UV и видима светлина. Отново трябва да се отбележи, че и при облъч-

ване с видима светлина се запазва тенденцията за максимум във фотокаталитичната ак-

 

Фиг. 6.5. Кинетика на фотоокисление на багрилото Malachite Green (MG), адсорбирано от водни 

разтвори върху филми от ZnO и композитни ZnO/Au при облъчване със светлина от: UV (a, b) и ви-

димия спектър (c, d). С плътните линии са представени теоретичните предсказания съгласно урав-

нение (6.3), прекарани по метода на най-малките квадрати. 
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тивност при композитите ZnO/Au (Фиг. 6.5с), получени от златни наночастици, изолирани 

на 10-та минута от синтеза им, като е изчислена константа на процеса k = 0.0077 min-1. 

Всички модифицирани със златни наночастици композитни ZnO/Au филми показват по-

висока фотокаталитична ефективност в сравнение с филмите от ZnO (Фиг. 6.5). 

Резултатите от проведените фотокаталитични тестове с всички филми след 4 часа 

на фотокаталитично разграждане на багрилото са сравнени на Фиг. 6.6. Степента на разг-

раждане MG (D%) се изчислява по формулата:  

         𝐷% =
𝐶0−𝐶𝑖

𝐶0
× 100       (6.4) 

където 𝐶𝑖 е моментната концентрация в 𝑡𝑖, a 𝐶0 е началната концентрация на багрилото. 

В случай на облъчване с UV светлина (Фиг. 6.6а) наноструктурираните композитни 

филми от ZnO/Au (5С) разграждат по-бързо багрилото с D% = 95,28% и проявяват по-добра 

фотокаталитична ефективност в сравнение с филмите от ZnO/Au (1С) (D% = 82,12%) и ZnO 

(D% = 80,42%). Същата тенденция по-ясно се наблюдава при облъчване със светлина във 

видимия спектър, но с по-ниски степени на разграждане на MG (Фиг. 6.6b): съответно, D% 

= 76.75% за композитните филми от ZnO/Au (5С), D% = 66,70% за ZnO/Au (1С) и D% = 

60.52% за филмите от ZnO. Както се вижда от данните, представени на графиките на Фиг. 

6.6a и Фиг.6.6b, фотокаталитичната ефективност на изследваните филми закономерно на-

раства в зависимост от размера на включените в ZnO златни наночастици, като има мак-

симални стойности при частиците с диаметър около 10 nm, изолирани от реакционната им 

смес на 10 min, а също така зависи и от концентрационното съдържание на Au във филми-

те (проби ZnO/Au (1C) и ZnO/Au (5С).  

 

Фиг. 6.6. Степен на разграждане на багрилото МG от ZnO филми и от модифицирани ZnO/Au филми 

след 4 часа облъчване с (a) UV и (b) видима светлина. (c) Промени в абсорбционните спектри на MG 

в хода на осветяване на филм ZnO/Au (10 min). Спектрите са снети съответно след 0, 2 и 4 часа на 

облъчване с видима светлина. 

На Фиг. 6.6c са представени спектрите, даващи зависимостта на скоростта на мине-

рализация от времето на разлагане на багрилото MG от филми ZnO/Au, получени с AuNP, 

изолирани на 10 min, при облъчване с видима светлина.  

При трите спектри в резултат на процес фоторазграждане се наблюдава образуване-

то на странични или междинни продукти. Както се вижда от тези резултати, композитните 
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ZnO/Au филми във всички случаи проявяват по-висока степен на разграждане на багрило-

то, отколкото филмите от ZnO, независимо от източника на облъчване (в UV или видимия 

спектър). 

За обяснение на наблюдаваните 

ефекти е предложен възможен механизъм 

за фотоиндуцирано разграждане на багри-

лото под фотокаталитичното действие на 

филмите от ZnO/Au, който е илюстриран на 

Фиг. 6.7. По принцип основният скоросто-

определящ фактор, от който зависи фотока-

талитичната ефективност на светлинно 

възбудени полупроводникови монооксиди 

(ZnO) е високата степен на рекомбинация 

на фотогенерираните заряди. В дадения 

случай вграждането на златни наночастици 

в наноструктурата на филмите от ZnO води 

до по-ефективно разделяне на зарядите във 

фотогенерираните e--h+ двойки в модифици-

раните композитни ZnO/Au фотокатализа-

тори и следователно до увеличаване на времето им на съществуване, което от своя страна 

осигурява един по-дълъг интервал от време, в който носителите на зарядите да дифунди-

рат и да мигрират до повърхността на катализатора, където да участват в съответните 

окислително-редукционни процеси от валентната и от забранената зона на полупроводни-

ка 56. Златните наночастици като представители на благородните метали се явяват високо-

ефективни електронни ями поради формирането на т. нар. енергиен бариер на Шотки на 

границата метал – полупроводник. Ето защо в случай на композитните наноструктурира-

ни ZnO/Au фотокатализатори адсорбцията на O2 протича директно върху повърхността на 

златните частици и по този начин се постига достатъчно разделяне на зарядите. 

В заключение на тази глава от дисертацията: Предложен е нов подход за получава-

не на композитни филми от ZnO и златни наночастици, изолирани в хода на класическия 

синтез на Turkevich. Филмите са получени по метода deep coating, при контролирано пота-

пяне на стъклени пластини в суспензиите от ZnO/Au и морфологично и аналитично са оха-

рактеризирани с помощта на методите UV-VIS спектроскопия, AFM, EDS и XRD. С включ-

ването на AuNP във филмите от ZnO е установена тенденция за подобряване на фотока-

талитичната ефективност на филмите в зависимост от диаметъра на златните наночасти-

ци (като максималната ефективност се постига при златни частици с d = 10 nm, изолирани 

на 10-та минута от синтеза им) и от тяхната концентрация в суспензиите от ZnO/Au57.   

                                            

56 V. Iliev, D. Tomova, L. Bilyarska, A. Eliyas, J. Mol. Catal. A - Chem. 263 (2007) 32-38. 

57 P. Georgiev, N. Kaneva, A. Bojinova, K. Papazova, K. Mircheva, K. Balashev, Colloids and Surfaces A: Physicochemi-

cal and Engineering Aspects (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.02.004 

 

 

Фиг. 6.7. Механизъм, описващ електронните 

преходи за пренос на електрони в композитни 

филми от ZnO/Au. Златните наночастици се 

явяват като електронни ями поради т. нар. 

енергиен бариер на Шотки на границата метал 

– полупроводник, затова адсорбцията на O2 про-

тича директно върху повърхността им, като се 

постига достатъчно разделяне на зарядите. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2014.02.004
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Основни приноси и изводи 

1. Приложен е нов експериментален метод за изследване кинетиката на растеж на 

златни наночастици, синтезирани по цитратния метод на Turkevich, при различни 

температури. Методът се основава на приложение на AFM като в процеса на синтез 

се получават AFM снимки на отложените наночастици върху слюдена повърхност и 

се анализира размерът им. Валидността и коректността на метода е сравнена с дан-

ни от класически спектроскопски измервания.  

2. Кинетичните данни са представени и интерпретирани с предложения от Finke и 

Watzky теоретичен модел (F-W модел). От сравнението на експерименталните дан-

ни и теорията са определени скоростните константи k1 и k2. Експерименталните ре-

зултати потвърждават извода, че вместо модела на „организатора“, предложен от 

Turkevich, е по-удачно да се използва кинетичният модел на F-W.  

3. Направено е сравнението на предложения AFM метод с други методи за определяне 

на размера на наночастиците, като TEM и DLS, и са демонстрирани предимствата 

на AFM като експериментален метод. 

4. Изследвано е влиянието на някои метални йони върху кинетиката на цитратния 

синтез на златни наночастици и е установено, че всички използвани за модифика-

цията на синтеза на Turkevich йони имат ускоряващ ефект върху синтеза на злат-

ните наночастици. Теоретичната интерпретация на експериментално получените 

кинетични данни от UV-VIS и AFM е направено по F-W модела и са получени и 

обобщени стойностите на кинетичните константи k1 и k2. 

5. Предложен е нов подход за получаване на композитни филми от ZnO и златни на-

ночастици, изолирани в хода на класическия синтез на Turkevich. Филмите са по-

лучени по метода deep coating, при контролирано потапяне на стъклени пластини в 

суспензиите от ZnO/Au и морфологично и аналитично са охарактеризирани с по-

мощта на методите UV-VIS спектроскопия, AFM, EDS и XRD.  

6. С включването на AuNP във филмите от ZnO е установена тенденция за подобрява-

не на фотокаталитичната ефективност на филмите в зависимост от тяхната концен-

трация в суспензиите от ZnO/Au. Установена е и зависимост на фотокаталитичната 

активност от диаметъра на златните наночастици, като максимална ефективност се 

постига при златни частици с d = 10 nm, изолирани на 10-та минута от синтеза им. 
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