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Abstract 

 
Dielectric properties of ZnO nanoparticles determined by time-domain THz spectroscopy 
Increased demand for hybrid materials with catalytic and photocatalytic properties requires the 

preparation of new materials with low cost and appropriate parameters. As reasonable alternative with optical 
and thermoelectric behaviour were investigated Zinc oxide (ZnO) nanoparticles prepared by hydrothermal 
synthesis. ZnO is a semiconductor with a wide band gap ~3.37eV. The dielectric response of ZnO can be 
affected by morphology [1]. Also different loading of ZnO in nanocomposite materials can affect resulting 
optical and dielectric properties. For this purpose, THz time domain spectroscopy was utilised to investigate the 

dielecctric response of composite prepared from ZnO nanoparticles and polytetrafluoroethylene (teflon). The aim 
of our work was to characterize the frequency dependence of ZnO nanoparticles with different morphology and 
concentration in composite mixture on their complex dielectric properties. Such well-defined ZnO nanoparticles 
can find utilization in gas sensors with high resolution, and photocatalytic or optoelectric applications. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 

Oxid zinočnatý (ZnO) je širokospektrálne využiteľný polovodič so šírkou valenčného 

pásu ~3.37 eV. Nanočastice ZnO majú polárnu štruktúru s relatívne vysokým dipólovým 

momentom [2]. Absencia centra symetrie vo wurtzitovej štruktúre ZnO a veľká 

elektromechanická odozva vedú k piezoelektrickým a pyroelektrickým vlastnostiam. 

Prirodzená prítomnosť kyslíkových vakancií a porúch v uložení zinkových atómov zaraďuje 

ZnO medzi polovodiče typu N s dobrou pohyblivosťou elektrónov. Veľká excitónová 

väzobná energia (60 meV) umožňuje využiť ZnO pri výrobe optoelektronických súčiastok 

ako sú Led diódy a lasery [3]. Takisto je možné využiť nanočastice ZnO ako fotokatalyzátor 

pre fotochemické konverzie organických látok, pre redukciu CO2 na hybridné palivá alebo 

ako substrát pre výrobu biosenzorov. Morfológia nanočastíc, prípadne zloženie kompozitu 

obsahujúceho nanočastice ZnO, výrazne ovplyvňuje aj jeho výsledné dielektrické vlastnosti. 

Zvýšený  dopyt  po  materiáloch  s definovanými  vlastnosťami  a zároveň  nízkymi 
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výrobnými nákladmi nás viedol k optimalizácii hydrotermálnej syntézy nanočastíc ZnO. 

Vhodnou metódou na stanovenie dielektrických vlastností je časovo rozlíšená THz 

spektroskopia.   Dielektrické   vlastnosti   sú   frekvenčne   závislou   komplexnou   funkciou 

permitivity      kde      je   reálna   zložka   permitivity   
ktorá 

charakterizuje polarizovateľnosť materiálu a propagáciu elektromagnetického žiarenia cez 

daný materiál,    predstavuje  jej  komplexnú  zložku,  nazývanú  stratový  faktor,  

ktorá 
 
popisuje schopnosť materiálu disipovať elektromagnetické žiarenie v jeho vnútri. Hlavným 

cieľom našej práce bolo charakterizovať frekvenčnú závislosť komplexnej dielektrickej 

funkcie hydrotermálnou syntézou pripravených nanočastíc ZnO s rôznou morfológiou 

pomocou časovo rozlíšenej THz spektroskopie. Zároveň bol zisťovaný vplyv rozdielnej 

hmotnostnej koncentrácie pripravených nanočastíc v kompozite pripravenom s PTFE na 

zmenu dielektrických vlastností. 
 
Materiál a metódy 

 

Z dôvodu jednoduchej kontrolovateľnosti, ako i nízkej materiálovej a laboratórnej 

náročnosti, sme pre výrobu nanočastíc ZnO zvolili hydrotermálnu syntézu. Ako prekurzor bol 

použitý  octan  zinočnatý     .  Keďže  precipitačná  metóda  umožňuje  regulovať 
 
homogenitu a rozmery pripravovaných nanočastíc trvaním syntézy, rýchlosťou nástreku a 

nastavením koncentrácií jednotlivých zložiek syntéznej zmesi, boli tieto parametre 

oprimalizované v rámci diplomovej práce [4]. Reakcia hydrotermálnej syntézy vychádza z 

organického prekurzora, dihydrátu octanu zinočnatého ktorého hydrolýzu popisujú 

nasledovné chemické rovnováhy, ktoré v druhom stupni poskytujú úplne hydrolyzovaný 

produkt  . 

               [I] 
 

                [II] 
 
 

V prípade rastu ZnO kryštálov je základnou stavebnou jednotkou anión , 

ktorého množstvo v reakčnej zmesi závisí na koncentrácii   iónov a stupňa hydrolýzy 

organického prekurzoru iónov v roztoku. Pretože anióny  sú zároveň ligandami, využili 
sme zmenu koordinácie katiónov           v zásaditom prostredí pomocou trietylén-tetraamínu 
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(TETA). Táto zlúčenia ovplyvňuje kryštalizáciu ZnO spomalením jeho rastu, pozdĺž 

kryštalografických osí a, a b takže kryštály rastú prednostne v smere osi c Millerovej roviny 

[4]. 

Syntéza nanočastíc sa uskutočnila v 1000ml trojhrdlej banke. Pripravené nanočastice 

boli boli po ukončení syntézy počas centrifugácie premyté acetónom a etanolom, následne 

vysušené a vyžíhané pri 450°C počas 1 hodiny. 

Pre THz spektroskopiu sme pripravili 4 typy vzoriek s rozdielnou morfológiou [4]. 

Z každej vzorky sme následne pripravili koncentračné série 5% ,10%, 15%, 20%, 25%, 30% 

zmiešaním nanočastíc ZnO s PTFE práškom o veľkosti častíc 1 µm, ktoré sa lisovali za 

studena pri izostatickom tlaku 10 MPa. Takto pripravené tablety boli použité pre merania 

časovo rozlíšenej  THz  spektroskopie.  Charakteristika  vzoriek  001  až  004  je  uvedená 

v Tabuľke č.1. 
Tab. 1. Nanočastice ZnO – charakteristika pripravených vzoriek. 

 
 Vz.č. Veľkosť častíc Morfologický tvar 
 001 ~150 nm Kubický/Hexagonálny 

002 ~800 nm Podlhovastý 
 003 ~80 nm Kubický/Hexagonálny 
 004 ~400 nm Podlhovastý 

 
 

Prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie sme získali komplexnú 

prenosovú funkciu, z ktorej sme následne vypočítali optické a dielektrické parametre podľa 

[5]. Namerané spektrá boli vyhladené pomocou Fourierovej tranformácie pre odstránenie 

experimentálneho šumu ktorý je inherentný technike THz spektroskopie s koherentnou 

detekciou signálu v THz oblasti. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Štruktúra pripravených nanočastíc ZnO bola potvrdená pomocou RTG práškovej 

difrakčnej analýzy s typickými difrakciami 2θ / (hkl) pri: 31,80° / (100), 34,52° / (002) , 

36,33° / (101), 47,63° / (102), 56,70° / (110), 62,96° / (103), 68,10° / (112). Tieto výsledky 

potvrdili očakávanú wurtzitovú štruktúru pripraveného ZnO. Infračervené spektrá preukázali 

charakteristický absorbčný pás oxidu zinočnatého pri vlnočte približne 450 cm-1 – 490 cm-1, 

zodpovedajúci valenčnej vibrácii Zn–O. Absorbcia spektra v oblasti 1300 - 1700 cm-1 je 
pravdepodobne spôsobená prítomnosťou zvyškov organických zlúčenín použitých v roztoku 
prekurzora  spolu  so  zvyškami  premývacích  rozpúšťadiel  –  acetón  /  etanol.  Prítomnosť 

organických zvyškov sme sa pokúsili odstrániť žíhaním pri 450°C. Zábery z rastrovacieho a 
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n ZnO
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Alp

ha 
/ cm

-1  

transmisného elektrónového mikroskopu ukázali morfológiu a distribúciu veľkosti 

pripravených častíc (Tab. 1.). 

Vzorky lisované v koncentračných sériách boli následne merané na THz spektrometri 

s časovím rozlíšením. THz spektrometer meria priamu zmenu intenzity prepustenej 

elektromagnetickej vlny. Frekvenčne závislú prenosovú funkciu získame pomerom zmeny 

intenzity elektrického poľa kedy lúč prechádza vzorkou, k referenčnej intenzite kedy lúč 

prechádza zvoleným  pozadím.  Z tejto  prenosovej  funkcie  sme  získali  index  lomu   
 a absorbčný koeficient α kompozitu ZnO/PTFE, pričom možné inklúzie vzduchu ako možnej 

tretej zložky kompozitu sme zanedbali z dôvodu lisovania tabliet pri tlakoch, kedy polymérne 

PTFE tečie a bolo možné predpokladať, že vzduch bol zo vzoriek vytlačený. Vzhľadom 

k tomu, že vlnové dĺžky zodpovedajúce THz frekvencii sú rádovo 1000 krát väčšie ako je 

rozmer nanočastíc, očakávame nízky rozptylu THz žiarenia na na nanočasticiach ZnO. 

Frekvenčne závislý index lomu kompozitu ZnO/PTFE koncentračnej série vzorky 001 (obr. 3) 

ukazuje očakávanú tendenciu postupného nárastu v závislosti od hmotnostného obsahu častíc 

ZnO v danej vzorke vzhľadom k prakticky transparentnému pozadiu použitého PTFE. 

Absorbčný koeficient ukazuje postupný nárast v zmysle koncentračného gradientu, pričom 

dochádza k postupnému zvyšovaniu absorbtivity kompozitu (obr. 1). 
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Obr. 1. Index lomu vzorky – frekvenčne závislý index lomu kompozitu ZnO/PTFE vo vzorke 001. 
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Obr. 2. Absorbčný koeficient α – frekvenčne závislý absorbčný koeficient kompozitu ZnO/PTFE číslo 001. 
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n ZnO
 

ZnO
 

Pomocou teórie  efektívneho  priemeru  a príslušných  objemových  zlomkov  ZnO 

v kompozitnej tablete sme použitím vzťahov [III] a [IV] stanovili index lomu samotného ZnO 

(obr. 3). 

                          [III] 
 

[IV] 
 
 

Pomocou vzťahov [V] a [VI] sme vypočítali frekvenčne závislé dielektrické parametre 

  -  reálnu  zložku  permitivity  (obr.  5)  a – komplexnú zložku permitivity alebo 

útlmový faktor pričom pre absrpčný index  platí vzťah [VII]. 
                [V] 

 

                          [VI] 
 

                     [VII] 
 

Stanovené frekvenčne závislé dielektrické parametre vykazujú podobne ako  optické 

parametre systematické nárasty vzhľadom k zvyšujúcemu sa hmotnostnému percentu ZnO 

v kompozite, pričom je viditeľné postupné zvyšovanie indexov lomu spolu so zväčšujúcim 

sa rozmerom nanočastíc. Takisto môžeme pozorovať rovnakú závislosť v prípade 

dielektrickej permitivity, ktorá sa vzhľadom k zväčšujúcemu rozmeru nanočastíc zväčšuje. 

Takisto sme pozorovali zmenu dielektrických vlastností v závislosti na morfológií nanočastíc, 

kedy hexagonálne / kubické nanočastice vykazovali vyššiu dielektrickú permitivitu ako 

nanočastice pozdĺžneho tvaru. 
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Obr. 3. Index lomu ZnO – frekvenčne závislý index lomu ZnO 
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Obr. 4. Frekvenčne závislý absorbčný index ZnO – frekvenčne závislý absorbčný index ZnO vzorky 001 
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Obr. 5. Reálna zložka dielektrickej konštanty - reálna zložka dielektrickej konštanty vzorky 001 
 
 
 

Záver   
V našej práci sa podarilo stanoviť optické a dielektrické vlastnosti koncentračných 

 

radov nanočastíc ZnO, pričom sme stanovili závislosť optických a dielektrických parametrov 

od hmotnostného zlomku ZnO v kompozitných vzorkách. Takisto sme úspešne  stanovili 

vplyv morfológie a rozmeru nanočastíc na optické a dielektrické parametre. Získané výsledky 

a postupy umožňujú presne charakterizovať vlastnosti potrebné pre presné optoelektronické 

súčiastky, fotokatalyzátory, detoxifikačné zariadenia prípadne fortosyntetickú redukciu CO2 

z atmosféry a iné priemyselné aplikácie. 
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