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Abstract 
 Nanoparticles of sulphides with controlled particle morphology and size distribution 
can be prepared by chemical synthesis. By applying mechanical energy during the synthesis of 
nanoparticles also chemical reactions and phase transformations can be accomplished. This new 
strategy  of mechanochemical synthesis  of sulphide nanoparticles was verified in [10].  
 The present paper describes preparation of PbS nanocrystalline nanoparticles in a 
laboratory mill without and with addition of a soluble salt, in our case sodium acetate. The salt 
matrix can be removed by washing with watter. X-ray analysis, specific surface area 
measurement, granulometric analysis, UV-VIS spectroscopy and scanning electron microscopy 
(SEM) were used for characterization of microstructure and surface properties of 
mechanochemically synthesized PbS particles. Based on the above mentioned comparative study 
it can be established  that by addition of sodium acetate the specific surface area and the average 
particle size of PbS are influenced. The SEM analysis confirmed  higher  homogeneity and a 
reducing agglomeration effect of  PbS nanoparticles prepared by above mentioned method.   
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Abstrakt 
 Chemickou syntézou je možné pripraviť nanočastice sulfidov s cielenou morfológiou 
a distribúciou ich veľkosti. Aplikovaním mechanickej energie pri syntéze nanočastíc je taktiež 
možné uskutočniť chemické reakcie a fázové transformácie. Táto nová stratégia 
mechanochemickej syntézy nanočastíc sulfidov bola overená v práci [10]. 
 Súčasná práca popisuje prípravu nanokryštalických častíc PbS v laboratórnom 
planetárnom mlyne bez prídavku a s prídavkom rozpustnej soli - octanu sodného. Soľnú matricu 
je možné selektívne odstrániť premytím vodou. Na charakterizáciu štruktúrnych a povrchových 
vlastností mechanochemicky syntetizovaného PbS bola použitá RTG analýza, stanovenie 
špecifického povrchu, granulometrická analýza, UV-VIS spektroskopia  a rastrovacia 
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elektrónová mikroskopia (REM). Na základe tohto porovnávacieho štúdia je možné konštatovať, 
že prídavok octanu sodného jednoznačne priaznivo ovplyvňuje veľkosť špecifického povrchu 
PbS a priemernú veľkosť častíc PbS. REM analýza potvrdila väčšiu homogenitu, ale aj znížený 
aglomeračný efekt  takto pripravených PbS nanočastíc. 
 
 
1. Úvod 
 V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť príprave nanoštruktúrnych materiálov (<100 
nm) v dôsledku ich unikátnych vlastností [1-6]. Veľký záujem si získavajú nanokryštalické 
polovodiče na báze sulfidov kovov [7-9]. PbS je dôležitý polovodič s výbornými optickými a  
elektrickými vlastnosťami, ktorý sa využíva v IČ detektoroch a Pb2+ iónovo-selektívnych 
senzoroch. Okrem chemických procesov prípravy nanomateriálov ( napr. chemické zrážanie, 
termochemická syntéza, sól-gel metóda, kondenzačná technika) existujú aj mechanochemické 
spôsoby syntézy nanomateriálov [10,11], ktoré demonštrujú mechanochemicky indukované 
tuhofázové reakcie. Tieto spôsoby syntézy sa uskutočňujú v mlecích zariadeniach – mlynoch 
a mletie predstavuje kľúčovú operáciu pri príprave nanomateriálov. 
 Väščina unikátnych vlastností nanočastíc závisí nielen od ich nanorozmeru, ale aj od 
ich disperzity, teda  by nemali  podliehať  aglomerácii. Spôsob, ktorý umožňuje prípravu 
separovaných (neaglomerovaných) nanočastíc dispergovaných v tuhej matrici bol popísaný 
v práci [11]. Matrica je selektívne odstrániteľná premývaním vodou a získaný produkt je 
homogénny a neaglomerovaný . 
 Cieľom nášho štúdia bolo pripraviť nanočastice PbS mechanochemickou cestou  
s prídavkom a bez prídavku octanu sodného ako rozpustnej soľnej matrice a porovnať jej vplyv 
na štruktúrne a povrchové vlastnosti syntetizovaných nanočastíc PbS. 
 
 
2. Experimentálna časť 
 Mechanochemická syntéza bola uskutočnená v laboratórnom planetárnom 
mlyne PULVERISETTE 6 (Fritsch, Nemecko) vo WC  komore o objeme 250 ml s mlecími 
guľôčkami (50 ks) o priemere  10 mm v inertnej atmosfére (argón) pri otáčkach mlyna 400 min-1 
, počas  1-20 minút.  
 PbS nanočastice boli pripravené vysokoenergetickým mletím octanu olovnatého 
a sulfidu sodného chemickou reakciou typu (s)-(s) podľa reakcie (1) a mletím  octanu 
olovnatého, sulfidu sodného a octanu sodného podľa reakcie (2):  
 

(CH3COO)2Pb.3H2O  +  Na2S.9H2O                  PbS  +  2 CH3COONa  + 12 H2O                      (1)                           
 

(CH3COO)2Pb. 3H2O  +  Na2S. 9H2O + CH3COONa               PbS  + 3 CH3COONa + 12 H2O (2) 
 
 Po ukončení reakcie (1) a (2) boli nanočastice PbS premyté vodou, dekantované 
a vysušené podľa postupu prípravy, ktorý bol popísaný v práci  [10]. 
 RTG – difrakčné merania boli uskutočnené použitím difraktometra DRON 2.0 
(Rusko) s goniometrom GUR 5 s FeKα žiarením  a  difraktometra Philips PW 1050 (Nemecko) v 
 režime 2θ s CuKα žiarením. RTG difrakčné čiary boli identifikované porovnaním nameraných 
difraktogramov s údajmi JCPDS databázy. Veľkosť častíc kryštalitov bola vypočítaná z RTG dát 
podľa Scherrerovho vzťahu [12]. 
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kde, D – priemerná veľkosť kryštalitu, K -  tvarový  faktor, r – polomer goniometra,    λ - vlnová 
dĺžka RTG žiarenia, b – uhlová šírka čiary v polovici maxima intenzity  píku a  Θ – Braggov 
uhol. 
 REM snímky  boli získané rastrovacím elektrónovým mikroskopom LEO 1550 
(Nemecko). 
  Merný povrch bol stanovený metódou BET, použitím analyzátora GEMINI 2360 
(Micromeritics, USA) pri nízkoteplotnej adsorpcii dusíka. 
 Granulometrická analýza sa uskutočnila metódou rozptylu laserového žiarenia na 
granulometri Helos a Rodos (Sympatec GmbH, Nemecko) s mokrou dispergačnou jednotkou 
RODOS 12 SR.  Granulometer má zabudovanú He-Ne laserovú diódu s vlnovou dĺžkou žiarenia 
λ = 0,6328 µm a umožňuje stanoviť zrnitostné zloženie vzoriek v oblasti veľkosti častíc 0,9 -170 
µm.  
 UV-VIS spektrá boli namerané na spektrofotometri HEλIOS GAMMA (Veľká 
Británia) v oblasti 200-800 nm v kremennej kyvete dispergovaním mechanochemicky 
syntetizovaných PbS častíc v absolútnom etanole pod ultrazvukom. 
 
 
3. Výsledky  a diskusia 
3.1 PbS mechanochemicky syntetizovaný bez prídavku soľnej matrice  
 RTG záznam PbS nanočastíc pripravených mechanochemickou reakciou (1) 
a následným spracovaním je zobrazený na obr.1. Zo záznamu je zrejmé, že difrakčné píky (111), 
(200), (220), (311) a (222) prislúchajú galenitu PbS v súlade s údajmi uvedenými v databáze 
(JCPDS 5-592). V mechanochemicky syntetizovanom kryštalickom produkte neboli potvrdené 
žiadne iné fázy. Vypočítaná veľkosť častíc pre rovinu (111) galenitu podľa Scherrerovho vzťahu 
dosiahla hodnotu 8 nm. REM je zložený z aglomerátov PbS nanočastíc. Povrchová analýza 
použitím REM odhaľuje nehomogénnu distribúciu nanočastíc a takto syntetizované PbS 
nanočastice tvoria nepravidelné častice.    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.1 X-ray pattern and  SEM of mechanochemically synthesized PbS nanoparticles without CH3COONa. 
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3.2  PbS mechanochemicky syntetizovaný s prídavkom soľnej matrice  
 Z RTG záznamu na obr.2 je zrejmé, že mechanochemickou syntézou podľa reakcie 
(2) bol pripravený  PbS. Difrakčné píky odpovedajú jednotlivým rovinám galenitu PbS. 
Neidentifikované píky pravdepodobne odpovedajú nezreagovanému octanu sodnému. 
 SEM analýza potvrdila o niečo homogénnejšiu distribúciu nanočastíc PbS s 
náznakom kubickej morfológie  častíc, avšak aglomerovaných.  

 
Fig.2 X-ray pattern and  SEM of mechanochemically synthesized PbS nanoparticles with CH3COONa. 

 
 
3.3  Zhodnotenie vplyvu octanu sódneho – soľnej matrice na  fyzikálno-chemické vlastnosti   

mechanochemicky syntetizovaného PbS . 
 Meranie špecifického povrchu a granulometrická analýza sú najčastejšie používané 
metódy, ktorými je možné analyzovať disperznú sústavu nanočastíc pripravenú 
mechnochemickou syntézou.    
 Hodnoty špecifického povrchu  pre mechanochemicky syntetizovaný PbS s a bez 
prídavku CH3COONa v  závislosti od času mletia sú uvedené v Tab.1. Použitie octanu sodného 
ako rozpustnej soľnej matrice výrazne ovplyvňuje veľkosť špecifického povrchu 
mechanochemicky syntetizovaného PbS týmto spôsobom.  Špecifický povrch u vzorky s časom 
mletia tM = 5 min vzrástol 2,4-krát a u vzorky s  tM = 20 min vzrástol 2 -krát.  
 
Table 1 Specific surface area values, SA and proportional reprezentation of particles under 10 µm, Q10  for synthesized 

PbS  with and without the addition of  CH3COONa. 
SA  [m2g-1] Q10 [%]  

tM  [min] bez  CH3COONa s  CH3COONa bez CH3COONa s CH3COONa 
1 16,47 –– 41,06 –– 
2 16,34 –– 36,67 –– 
5 12,71 30,64 51,70 90,14 
7 12,04 –– 44,69 –– 
10 12,97 21,77 35,83 100 
15 –- 24,07 –- 100 
20 11,78 24,29 41,79 100 
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 Granulometrická analýza PbS nanočastíc ukázala, že frakcia častíc pod 10 µm 
dosahuje 100% zastúpenie pri časoch mletia 10-20 minút oproti PbS bez soľnej matrice, kde je 
možné vidieť, že hodnoty frakcie častíc  <10 µm po 5 minútach mletia pomaly klesajú,  čo 
dokazuje aglomeračný efekt PbS.  Na základe výsledkov granulometrickej analýzy bola 
vypočítaná priemerná veľkosť častíc D v µm. Na obr.3 je znázornená závislosť  priemernej 
veľkosti častíc PbS od času mechanochemickej syntézy, tM. Zo závislosti je zrejmé, že prídavok 
octanu sodného priaznivo ovplyvňuje mechanochemickú syntézu PbS nanočastíc z hľadiska 
získania nanočastíc ešte menších rozmerov. 
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Fig.3 Dependence of average nanoparticle size of  PbS,D vs. time of mechanochemical synthesis, tM. 

 
 
 Zmenou tvaru a veľkosti od objemového PbS až k nanočasticiam PbS je možné meniť 
aj optické zakázané pásmo od 0.286 - 5.2 eV [13]. Z toho dôvodu je možné zhotoviť optické 
senzory s regulovateľnými vlastnosťami.  
 UV-VIS optické absorpčné spektrá mechanochemicky syntetizovaných PbS 
nanočastíc bez a s prídavkom soľnej matrice sú znázornené na obr.4.  
   

 

 

   

 

 

 

 
 
 
Fig.4 UV-VIS optical absorption  spectrum of mechanochemically synthesized PbS nanoparticles, 1 - without  

CH3COONa, 2 - with CH3COONa. 
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 Z UV-VIS spektier je vidieť, že mierne rozšírený absorpčný pás PbS nanočastíc 
syntetizovaných bez prídavku CH3COONa je pri ~376 nm prislúchajúci 3.28 eV. Podobne aj 
PbS syntetizovaný s prídavkom CH3COONa má absorpčný pík pri ~ 382 nm (3.23 eV). 
V obidvoch prípadoch je možné pozorovať na UV-VIS spektrách modrý (batochrómny) posun 
od malého zakázaného pásma 0.41 eV objemových PbS kryštalitov [14]. 
 Toto indikuje kvantové obmedzenie, pretože priemerná veľkosť mechanochemicky 
syntetizovaných PbS nanočastíc (8 nm) je menšia ako Bohrov polomer objemového PbS (cca 18 
nm). 
 
 
Záver 
 V práci bol pripravený PbS jednostupňovou tuhofázovou reakciou – 
mechanochemickou syntézou v planetárnom mlyne. Prídavok octanu sodného priaznivo 
ovplyvňuje veľkosť špecifického povrchu a homogenitu distribúcie veľkosti častíc 
syntetizovaného PbS v závislosti od času mletia. UV-VIS spektrum potvrdilo, že pripravené 
častice PbS sú nanorozmerné. Výberom  vhodných experimentálnych podmienok (čas 
mechanosyntézy, stechiometria reaktantov, množstvo pridanej soľnej matrice- CH3COONa) je 
možné v budúcnosti očakávať získanie neaglomerovaných PbS nanočastíc s kubickou 
morfológiou, dispergovaných vnútri rozpustnej soľnej matrice.  
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